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การพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

บทที่ 1
บทนํา

1. หลักการและเหตุผล
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจ

ไทยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการทําธุรกิจ เพ่ือสรางโอกาสทางการคาการลงทุน และขยายฐานธุรกิจใหเปน
ท่ีแพรหลายท้ังในและตางประเทศ

ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันแกผูบริโภคในการซื้อขายสินคา/บริการผานระบบอินเทอรเน็ต จําเปน
อยางยิ่งท่ีธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยจะตองปรับตัวและยกระดับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหมี
มาตรฐานและเปนท่ียอมรับเทียบเทาระดับสากล และเพ่ือเปนการสรางความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดจัดทําเกณฑมาตรฐานรับรองความนาเชื่อถือ ภายใต
เครื่องหมาย DBD verified ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ใหแกเว็บไซตท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี ไดนําเครื่องหมายไป
แสดงไวบนหนาเว็บไซต

ในการนี้ เพ่ือใหการยกระดับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยเกิดความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน ควรมี
การทบทวนเกณฑมาตรฐาน และกระบวนการออกเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ ใหเปนไปตาม
สภาวการณปจจุบันท่ีไดเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังเปนการเตรียมความพรอมธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไทยใหกาวสูตลาดระดับสากล รวมท้ังการเปนสมาชิกของ World Trustmark Alliance อยาง
สมบูรณตอไป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือยกระดับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยใหเกิดความนาเชื่อถือ และเปนท่ียอมรับเทียบเทา

ระดับสากล
2.2 เพ่ือกระตุนใหธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยเห็นความสําคัญของเกณฑมาตรฐานคุณภาพ และ

การสรางความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน
2.3 เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูประกอบธุรกิจนําระบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไปใชในการประกอบ

ธุรกิจมากข้ึน โดยมีผูท่ีไดรับเครื่องหมายรับรองฯ DBD Verified เปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice)
3. เปาหมาย

3.1 ทบทวนมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหเหมาะสมกับ
ประเทศไทย

3.2 จัดระดับความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผานกลไกการออก
เครื่องหมายรับรอง DBD Verified พรอมกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีไดรับเครื่องหมายฯ ดังกลาว ในแตละระดับ



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 4

3.3 จัดทําแนวทางการประเมินและวิเคราะหศักยภาพผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใน
รูปแบบของการประเมินตนเอง ประเมินโดยผู เชี่ยวชาญดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเมินโดย
คณะกรรมการ

3.4 พัฒนาผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ
3.5 จัดทําคูมือการประเมินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ

4. ขอบเขตการดําเนินงาน
4.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนาธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ

4.2 วิเคราะห พัฒนา ปรับปรุงเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีใชใน
ปจจุบัน ใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

4.3 วิเคราะห ปรับปรุง และกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ี
จะไดรับเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือฯ (DBD Verified) ออกเปน 3 ระดับ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
และการเลื่อนระดับ ดังนี้

1) Silver Class อยางนอยตองเปนเว็บไซตของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมาย และผานเกณฑพ้ืนฐาน (เกณฑพิจารณาการใหเครื่องหมาย DBD Registered เดิม)

2) Gold Class อยางนอยตองเปนเว็บไซตของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีจด
ทะเบียนตามกฎหมาย และผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับสากล

3) Platinum Class อยางนอยตองเปนเว็บไซตของผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับสากล และคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม
ตามท่ีกรมฯ กําหนด เชน เปนนิติบุคคลท่ีมีการสงงบการเงินอยางตอเนื่อง เปนนิติบุคคลท่ี
ไดรับรางวัลมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ หรือรางวัลอ่ืน ๆ ท่ีเปนท่ี ประจักษ/ไดรับการยอมรับ
ไดแก รางวัล TFQA, รางวัล TQA, รางวัลธรรมาภิบาลดีเดน รางวัล PM Award ฯลฯ  เปน
เว็บไซตท่ีไมมีปญหาการรองเรียน เปนเว็บไซตท่ีไดรับเครื่องหมาย DBD Verified, Gold Class
ติดตอกันอยางนอย 2 ป เปนตน

4.4 ทําการออกแบบตราสัญลักษณของเครื่องหมายรับรองฯ DBD Verified ท้ัง 3 ระดับใหสวยงาม

4.5 จัดสัมมนาเสริมสรางความรูและความตระหนักของเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ แก
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวนไมนอยกวา 200 ราย เพ่ือนําไปสูการคัดเลือกผูเขารับการพัฒนา
สูเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ

4.6 ประเมิน วิเคราะห ศักยภาพผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตาม 4.5 โดยใชเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีไดรับการพัฒนาตาม 4.2 และคุณสมบัติตาม 4.3 มาทํา
การประเมิน จํานวนไมนอยกวา 100 ราย โดยจะตองประเมินท้ังในรูปแบบของการประเมินตนเอง ประเมิน
โดยผูเชี่ยวชาญดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินเพ่ือออกเครื่องหมาย
รับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Verified)



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 5

4.7 พัฒนาผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการประเมินตาม 4.6 ในรูปแบบตางๆ ท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับผลการประเมิน พรอมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา โดยจะตองมีผูประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับเครื่องหมาย DBD Verified ในระดับ Gold ข้ึนไป จํานวนไมนอยกวา 60 เว็บไซต ซึ่ง
ตองเปนรายใหมท่ียังไมเคยไดรับเครื่องหมาย DBD Verified ของปท่ีผาน ๆ มา พรอมท้ังจัดทําหนังสือรับรอง
และโลประกาศเกียรติคุณใหกับผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับเครื่องหมาย DBD Verified ใน
ระดับ Gold ข้ึนไป

4.8 จัดทําตนฉบับเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสพรอมคุณสมบัติ ตาม 4.2 และ
4.3ฉบับสมบูรณ

4.9 จัดทําคูมือการประเมินธุรกิจตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ
ของ DVD จํานวนไมนอยกวา 200 แผน

4.10 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน พรอมท้ังใหขอคิดเหน็และขอเสนอแนะ

5. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แบง

ระยะการของการศึกษาออกเปน 3 ระยะ ระยะไดแก
ระยะท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน
ระยะท่ี 2 การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ระยะท่ี 3 การตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โดยในแตละระยะมีรายละเอียดดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน
ระยะการศึกษาวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันเปนการศึกษา วิเคราะหและ

เปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล ไดแก หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA) ซึ่งในการศึกษาระยะท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของ

หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาระยะท่ี 1 คือ กรอบแนวคิดของหลักเกณฑและประเด็นในการประเมิน

หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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3. รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในระยะท่ี 1 ซึ่งเปนการศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไม

สอดคลองของหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล คือ การวิจัยเอกสาร (Document analysis) ศึกษา
ประกอบดวย

3.1 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก
1) หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน
2) หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark

Alliance (ATA)
3) หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance

(GTA)
3.2 วิเคราะห โดยการเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลอง ระหวาง

1) หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน กับ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA)

2) หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน กับ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA)

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในระยะท่ี 1 ประกอบดวย
4.1 แบบบันทึกการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยเปนแบบบันทึก

กรอบแนวคิดของหลักเกณฑฯและประเด็นการประเมินความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท้ัง 3
หลักเกณฑ

4.2 แบบบันทึกการวิเคราะหเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลอง โดยจัดทําเปนตาราง
เปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองแตหลักเกณฑแตละหลักเกณฑ โดยทําการเปรียบเทียบกรอบ
แนวคิดของหลักเกณฑฯและประเด็นการประเมินความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท้ัง 3
หลักเกณฑ

5. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของหลักเกณฑ DBD Verified ท่ี

ใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล ไดแก
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA) ท่ีปรึกษาได
ทําการสืบคน รวบรวม จัดหมวดหมู ศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โดยบันทึกในแบบบันทึกการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและแบบบันทึกการ
วิเคราะหเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลอง และวิเคราะหขอมูลโดยใชการบรรยายเชิงวิเคราะหและ
สรุปตีความ (Interpretation)
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ระยะที่ 2 การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เปนการนําผลการวิเคราะห เปรียบเทียบเกณฑ DBD Verified ท่ีใชอยูปจจุบันกับหลักเกณฑ
ความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล มาสรุป สังเคราะหเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการสรางเกณฑการประเมิน และบริบทของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย โดยจะสังเคราะหและ
สรุปกรอบแนวคิดของเกณฑการประเมิน ประเด็นและรายละเอียดของการประเมินความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้

1. วัตถุประสงค
เพ่ือสังเคราะหกรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส
2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา
ตัวแปรในการศึกษาในระยะท่ี 2 เปนกรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินของหลักเกณฑความ

นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิเคราะหในระยะท่ี 2 เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ

สังเคราะหจากผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของหลักเกณฑ DBD Verified ท่ี
ใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล ไดแก
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA) รวมท้ังแนว
ปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการรับรองความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลวทําการสรุป ตีความและกําหนด
เปนกรอบแนวคิดและประเด็นในการประเมินใหม เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและบริบทความเปนไปไดของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในระยะท่ี 2 เปนแบบตรวจสอบรายการ โดยเปนการตรวจสอบรายการกรอบ

แนวคิดหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และประเด็นในการประเมินความนาเชื่อถือ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ท่ีปรึกษาไดอาศัยพ้ืนฐานจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical framework) ในการสรางเกณฑ

การประเมิน และผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบความสอดคลอง/ไมสอดคลองของหลักเกณฑ DBD
Verified ท่ีใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการยอมรับในระดับ
สากล ไดแก หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance
(ATA) และ หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA)
และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการรับรองความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังบริบทท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย และทําการสังเคราะหเชื่อมโยงความสัมพันธและการประสานรวม
ระหวางพ้ืนฐานทฤษฎีเก่ียวกับการสรางและพัฒนาเกณฑการประเมินกับผลการศึกษา วิเคราะหและ
เปรียบเทียบเกณฑฯ โดยในการสังเคราะหกรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินของหลักเกณฑความ



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 8

นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีปรึกษาไดบันทึกในแบบตรวจสอบรายการ และวิเคราะหขอมูลโดยใช
การบรรยายเชิงวิเคราะหและสรุปตีความ

ระยะที่ 3 การตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การตรวจสอบความตรงของโมเดลเปนกระบวนการเชิงประจักษ (Empirical process) ท่ีแสดงถึง

ประสิทธิผลของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยเปนการตรวจสอบความตรงของ
กรอบแนวคิดการประเมิน กับประเด็นและรายละเอียดของการประเมินความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งมี 3 วิธี ไดแก (1) ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert review)  (2) การจัดทําการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) (3) การสอบถามความคิดเห็นจากผู มีสวนเ ก่ียวของ
(Stakeholder) โดยผลการศึกษาท้ัง 3 วิธีจะนํามาเปนพ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในระยะท่ี 3 นี้เพ่ือตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส
2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา
ตัวแปรท่ีใชการศึกษาระยะท่ี 3 เปนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ผูเขารวมกลุมสนทนาและผูมีสวน

เก่ียวของ (Stakeholder) ตอหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3. รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยท่ีใชในระยะท่ี 3 การตรวจสอบความตรงของโมเดล คือ การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey

research) โดยมีการเก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในระยะท่ี 3 ประกอบดวย
4.1 แบบประเมินหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูเชี่ยวชาญ โดยเปน

แบบประเมินความเห็นเก่ียวกับความสอดคลอง/ไมสอดคลองของกรอบแนวคิดการประเมิน กับประเด็นและ
รายละเอียดของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และแบบบันทึกความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4.2 แบบสอบความความคิดเห็นของผูเขารวมกลุมสนทนา โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ (เห็นดวย/
ไมเห็นดวย) และแบบบันทึกความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

4.3 แบบสํารวจคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ (Stakeholder) ตอหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยจัดทําเปนรูปแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)

5. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
หลังจากท่ีปรึกษาไดสังเคราะหกรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินของหลักเกณฑความนาเชื่อถือ

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลวเสร็จ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลสําหรับการ
ตรวจสอบความตรงดังนี้

5.1 นําเสนอผูเชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความสอดคลอง/ไมสอดคลองของกรอบแนวคิดการประเมิน กับ
ประเด็นและรายละเอียดของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยบันทึกในแบบบันทึก
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะหและสรุปตีความ

5.2 จัดการประชุมเพ่ือทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) รับฟงความคิดเห็นจาก
ผูประกอบการ ผูซื้อ ประชาชนท่ัวไปและผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยในการการสนทนากลุมจะบันทึก
ในแบบสอบความความคิดเห็นของผูเขารวมกลุมสนทนา และวิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงวิเคราะหและ
สรุปตีความ

5.3 สํารวจความคิดเห็นผูมีสวนเก่ียวของ โดยการจัดทําแบบสํารวจคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของทํา
การแจกตามหนวยงานตางๆ รวมท้ังการจัดทําแบบสํารวจออนไลน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ
การหาคาความถ่ี คาเฉลี่ยและคารอยละ สวนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณการบรรยายเชิงวิเคราะหและสรุป
ตีความ
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บทที่ 2
การวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ที่ใชในปจจุบัน

การวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา วิเคราะหและ
เปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันกับหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล และเพ่ือพิจารณาถึงขอจํากัดของหลักเกณฑ DBD Verified
ในปจจุบันท่ีอาจจะคลุมเครือไมชัดเจนในประเด็นตางๆ ทําใหไมสามารถตีความหมายของประเด็นนั้นๆ ได อีก
ท้ังอาจมีความไมสอดคลองตอการจัดทําเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือออกเปนระดับตางๆ รวมท้ังยังมี
โอกาสจะไดศึกษาถึงขอกําหนดหลักเกณฑท่ีในประเด็นตางๆ ท่ีในปจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแลว เชน
ทางดานเทคโนโลยี ทางดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ เปนตน โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

2. ศึกษาและวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีมีการใชในปจจุบัน
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 ทฤษฎแีละแนวคิดที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักเกณฑความ
นาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เปนการรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหหลักการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1.1แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) คือการทําธุรกิจทาง

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งข้ึนอยูกับการประมวลและการสงขอมูลท่ีมีขอความเสียงและภาพ ประเภทของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสรวมถึงการขายสินคา และบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การขนสงผลิตภัณฑท่ีเปนเนื้อหาขอมูล
แบบดิจิทัลในระบบออนไลน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส การจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกส การประมูล
การออกแบบทางวิศวกรรมรวมกัน การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ การขายตรง การใหบริการหลังการขาย ท้ังนี้
ใชกับสินคา เชน สินคาบริโภค อุปกรณทางการแพทย และบริการ เชน บริการขายขอมูล บริการดานการเงิน
บริการดานกฎหมาย รวมท้ังกิจการท่ัวไป เชนสาธารณสุข การศึกษา ศูนยการคาเสมือน (Virtual Mall)
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การทําธุรกรรมผานอิเล็กทรอนิกส  เชน การซื้อขายสินคาและบริการ การโฆษณาผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไมวาจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแตอินเทอรเน็ต เปนตน มีวัตถุประสงคเพ่ือลด
คาใชจาย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทองคประกอบทางธุรกิจลง เชน ท่ีตั้ง อาคาร
ประกอบการ โกดังเก็บสินคา หองแสดงสินคา รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนําสินคา พนักงานตอนรับ
ลูกคา เปนตน และลดขอจํากัดของระยะทางและเวลาลงได

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการทํากิจกรรมทางการคา การซื้อขายสินคา และบริการโดยการใช
อิเล็กทรอนิกสเปนตัวกลางในการสงผานขอมูลตาง ๆ ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมพ้ืนท่ีในการ
ทําธุรกิจการคาไดมากข้ึนโดยจะเปนธุรกิจการขายผานระบบอินเทอรเน็ตโดยผูขายจะโฆษณาสินคาท่ีตองการ
ขายทางเว็บไซต และผูซื้อจะเขามาชมและคนหาเพ่ือซื้อสินคาในเว็บไซตของผูขาย (ธนาคารแหงประเทศไทย,
2556)

1) ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) บางครั้ง (เรียกกันวา

“การคาอิเล็กทรอนิกส” มีผูทีใหคําจํากัดความทีแตกตางกันออกไป เชน
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ระบุวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การดําเนินธุรกิจ

ทุกรูปแบบท่ีเก่ียวของกับการซื้อ( สินคาและบริการผานคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

ศูนยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce Resource Center: ECRC) ใหนิยามพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไววา เปนการทํา “การคา” ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส โดยคําวาอิเล็กทรอนิกสนั้นจะ
ครอบคลุมตั้งแตระดับเทคโนโลยีพ้ืนฐาน เชน โทรศัพท, โทรสาร, โทรทัศน ไปจนถึงเทคโนโลยีทีมีความ
ซับซอน

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงอาเซียแปซิฟก (ESCAP) (1998) ใหคําจํากัดความวาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หมายถึง ขนาดการท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือทําธุรกิจท่ีบรรลุเปาหมายขององคกร
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงินท้ังหลาย เชน ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส, การคาอิเล็กทรอนิกส, การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI), ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส,
โทรสาร, แคตตาล็อกอิเล็กทรอนกิส, การประชุมทางไกล และรูปแบบตาง ๆ ท่ีเปนขอมูลระหวางองคการ

องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) (1998) ใหคําจํากัดความไววา พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หมายถึง การผลิต, การกระจาย, การตลาด, การขาย หรือการขนสงผลิตภัณฑและบริการโดย
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกส

ธนาคารแหลงประเทศไทย ไดระบุความหมายของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วาหมายถึง การทํา
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริหาร การโฆษณาสินคา การโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน จุดเดนของ E-Commerce คือ ประหยัดคาใชจาย และเพ่ิม ประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญขององคประกอบของธุรกิจท่ีมองเห็นจับตองได เชนอาคารท่ีทําการ หอง
จัดแสดงสินคา (show room) คลังสินคา พนักงานขายและพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา เปนตน 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 การคาระหวางผูประกอบการท่ีเปน
องคกรหรือบริษัทดวยกัน ปริมาณการซื้อขายตอครั้งจะมีมากและมีความซับซอนในระดับตาง ๆ กัน

2. B2C (Business to Consumer) ธุรกิจกับบุคคล คือ การคาระหวางผูประกอบการท่ีเปน
องคกร หรือบริษัทกับผูบริโภคโดยตรงท่ีเปนลูกคาบุคคล ปริมาณการซื้อขายตอครั้งจะมีพอประมาณหรือใน
ลักษณะการคาสงขนาดยอม

3. C2C (Consumer to Consumer) บุคคลกับบุคคล คือ การคาระหวางบุคคลกับบุคคล
ปกติปริมาณการซื้อขายตอครั้งจะมีนอยหรือในลักษณะการคาปลีก

4. G2C (Government to Consumer) รัฐบาลกับบุคคล คือ การคาระหวางภาครัฐ กับ
ผูบริโภค ซึ่งม่ีใชวัตถุประสงคในทางการคาแตเปนลักษณะของการใหบริการประชาชน เชน การใหบริการ
ขอมูลประชาชนผานอินเทอรเน็ต การบริการเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต

5. G2B (Government to Business) รัฐบาลกับธุรกิจ คือ การคาระหวางภาครัฐ กับองคกร
ซึ่งจะมีปริมาณการคามาก

3) รูปแบบทางธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
พาณิชยอิเล็กทรอนกิสมี 2 รูปแบบคือ (ภาวุธ พงษวิทยาภาน,ุ 2550)

1. คลิกและมอรตา (Click and Mortar) รูปแบบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีการ
ผสมผสานกันระหวางธุรกิจรานคาหรือบริษัทท่ีเปดใหบริการทําการคาและมีเว็บไซตเปนอีกชองทางหนึ่งในการ
คาขาย เปนการตอยอดทางธุรกิจโดยสามารถเชื่อมโยงการซื้อขายท้ังสองชองทางเขาดวยกันเชน
www.chulabook.com ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยท่ีขายหนังสือโดยมีท้ังรานหนังสือและเว็บไซต
เปนอีกชองทางในการขายหนังสือออนไลน

2. คลิกกับคลิก (Click and Click) รูปแบบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเปดใหบริการทํา
การคาผานทางเว็บไซตเพียงชองทางเดียวเทานั้น ไมมีธุรกิจหรือหนารานท่ีสามารถไปซื้อหรือรับสินคาไดเชน
www.ToHome.com เว็บไซตขายสินคาและผลิตภัณฑดานไอที

4) ประเภทของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถแยกได 5 ประเภทดังนี้ (ภาวุธ พงษวิทยาภาน,ุ 2550)
1. เว็บไซตแคตตาล็อกสินคาออนไลน (Online Catalog Web Site) โดยภายในเว็บไซตไดรวบรวมท้ัง

รูปภาพและรายละเอียดของสินคาเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาพรอมระบุท่ีอยูสําหรับการ
ติดตอกลับลูกคา จะไมมีระบบการชําระเงินผานเว็บไซตและตะกราสินคา (Shopping Cart) โดยผูท่ีสนใจจะ
ซื้อสินคาตองทําการติดตอกับเจาของรานคาออนไลนนั้นโดยตรง

2. รานคาออนไลน (E-Shop Web Site) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณโดย
ภายในเว็บไซตไดรวมไวท้ังระบบการจัดการสินคา ตะกราสินคา (Shopping Cart) ระบบการชําระเงินรวมถึง
การขนสงไวครบ โดยผูท่ีสนใจจะซื้อสินคาสามารถสั่งซื้อและทําการชําระเงินผานเว็บไซตไดทันที

3. การประมูลสินคา (Auction) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีนําเสนอการประมูล
สินคาโดยเปนการแขงขันกันระหวางผูท่ีตองการสินคาท่ีจัดไวสําหรับการประมูล
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4. การประกาศซื้อ-ขาย (E-Classified) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเปดโอกาสใหผูท่ี
สนใจลงประกาศความตองการ ซื้อ-ขายสินคาของตน โดยเว็บไซตจะทําหนาท่ีเหมือนกับกระดานขาวและ
ตัวกลางในการแสดงขอมูลของสินคาตาง ๆ หากมีผูสนใจจะซื้อสินคาตองทําการติดตอโดยตรงไปยังผูท่ีลง
ประกาศไดทันทีตามขอมูลท่ีประกาศไว

5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketing) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําหนาท่ีเปน
ตลาดนัดขนาดใหญ โดยภายในเว็บไซตจะมีการรวบรวมเว็บไซตของรานคาและบริษัทตาง ๆ มากมายโดยมี
การแบงหมวดหมูของสินคาเอาไวเพ่ือใหผูใชสามารถเขาไปดูสินคาภายในรานคาตาง ๆ ภายในตลาดไดอยาง
งายดายและสะดวก เชน ตลาดสินคาท่ัวไป www.TARAD.com และเว็บไซตตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสของ
สินคา OTOP อยางwww.thaitambon.com เปนตน

5) ระบบการชําระเงินของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ระบบการชําระเงินของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย (Passagorn Roungrong, 2000)

1. Bank ทําหนาท่ีเปน Payment Gateway คือตรวจสอบและอนุมัติวงเงินของผูถือบัตรเม่ือ
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
การดจากทุกสถาบันการเงินท่ัวโลก และระบบหักบัญชีเงินฝากของธนาคาร (Direct Debit)

4. Merchant ผูขายสินคาหรือรานคา ท่ีตองการขายสินคาหรือบริการผานระบบอินเทอรเน็ต
โดยเปด Home Page บน Site ของตนเอง หรือฝาก Home Page ไวกับ Web Site หรือ Virtual Mall ตาง
ๆ เพ่ือขายสินคาและหรือบริการ ผานระบบของธนาคาร รานคาจะตองเปดบัญชีและสมัครเปนรานคาสมาชิก
E-Commerce กับธนาคารกอน

5. ISP (Internet Service Provider) องคกรผูใหบริการเชื่อมตอระบบการสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ตใหกับลูกคา ซึ่งอาจเปนรานคา หรือผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวไป โดย ISP รับและจดทะเบียน Domain
หรือจะจัดตั้ง Virtual Mall เพ่ือใหรานคานํา Home Page มาฝากเพ่ือขายสินคา

ข้ันตอนการทํางานของระบบการชําระเงิน
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 โดยเชื่อมขอมูลไปท่ี ธนาคาร (Bank)
5. ธนาคาร (Bank) ก็จะตรวจสอบวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตและตัดวงเงินในบัญชีเขาสูบัญชี

เงินฝากของรานคา
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะเลือกใชวิธีการรับชําระเงินผานบัตรเครดิตเพราะ

ถือวาเปนวิธีท่ีสะดวกแกลูกคาในการใชบริการ รวมท้ังสะดวกตอผูประกอบการ แตตองยอมรับวาผูซื้อสินคา
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จํานวนไมนอยยังมีความไมแนใจในความปลอดภัยในการใชงาน ในขณะท่ีจํานวนผูใชบัตรเครดิตก็ยังไมมากนัก
หากเทียบกับการใชเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงจําเปนท่ีผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการเปดชองทาง
ในระบบรับชําระเงินเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูซื้อ โดยจําแนกชองทางในการชําระเงินออกเปน 4 ประเภท
ใหญ ๆ ดังนี้

1. ระบบโอนเงินผานท่ีทําการไปรษณีย ระบบนี้ผูซื้อสามารถใชบริการผานท่ีทําการไปรษณีย
ท่ีมีมากกวา 1,200 แหงท่ัวประเทศ รวมถึงจากตัวแทนผูใหบริการอีกกวา 900 แหง จัดแบงออกเปนการ
ใหบริการหลายอยางดวยกัน ไดแก

1.1 บริการธนาณัติ คือบริการจัดสงเงินไปยังจุดหมาย ซึ่งสามารถเลือกวิธีการสงไดคือ
ไปรษณียธนาณัติธรรมดา ไปรษณียธนาณัติดวนพิเศษ โทรเลขธนาณัติ

1.2 ตั๋วแลกเงินไปรษณีย (Postal Order) เปนการบริการท่ีอํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการภายในประเทศ ท่ีประสงคจะสงเงินจํานวนไมมากนัก หรือหลีกเลี่ยงการนําเงินในการเดินทางไหล
ผูรับสามารถนําตั๋วแลกเงินไปขอแลกเงินได ณ ท่ีทําการไปรษณียทุกแหง

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 ผานท่ีทําการไปรษณีย เพ่ือความสะดวกสบายรวดเร็วและถูกตองแกประชาชน ดวยเทคโนโลยี อัน
ทันสมัยผานระบบออนไลน

2. บริการโอนเงินผานทางธนาคาร การโอนเงินผานธนาคารนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบท้ัง
ผานสาขา และชองทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งธนาคารจัดเตรียมเอาไวแลว สรุปเปนรูปแบบตาง ๆ ไดดังนี้

2.1 โอนเงินผานบริการของเคานเตอรธนาคาร เปนการชําระคาบริการโดยโอนเงินเขา
บัญชีโดยผานหนาเคานเตอรธนาคาร ตามลักษณะการใหบริการของธนาคาร

2.2 โอนผานเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) วิธีการนี้ ถือวาเปนวิธีท่ีสะดวกท่ีสุดวิธีหนึ่ง
โดยเฉพาะกับผูท่ีมีหมายเลขบัญชีธนาคารและมีบัตรเอทีเอ็มสําหรับใชงานบริการทางการเงินของธนาคาร
ควบคูกันไป การทําธุรกรรมทางการเงินผานเอทีเอ็มทําไดหลายแบบท้ังการชําระคาบริการสินคา โอนเงินใหกับ
ปลายทางท่ีอยูในธนาคารเดียวกันและอยูตางธนาคารโดยคาบริการนั้นคิดตามจํานวนสัดสวนจํานวนเงินท่ีสงไป
ยังปลายทาง

2.3 ชําระผานทางอินเทอรเน็ตแบงก้ิง (E-Banking) บริการท่ีลูกคาธนาคารท่ีมีบัญชี
ฝากกับธนาคารนั้น ๆ สามารถทําธุรกรรมกับธนาคารโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูท่ีตองการใชบริการ
สามารถติดตอสอบถามเคานเตอรธนาคารกอนเพ่ือความถูกตอง

3. บริการชําระคาใชจายผานบัตรเครดิต การบริการชําระคาใชจายหรือบริการผานบัตร
เครดิต ถือเปนบริการท่ีไดรับความนิยมนํามาใชกันสูงสุดในขณะนี้ เนื่องจากมีระบบท่ีรองรับการชําระหรือตัด
บัตรเครดิตท่ีสมบูรณแบบและสะดวกรวดเร็ว แมไดรับการวิจารณในดานของความปลอดภัย (Security) และ
ความเปนสวนตัว (Privacy) โดยเฉพาะกับการสั่งซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพราะตองทําการกรอก
ขอมูลตัวเลขประจําบัตรเขาไปในระบบท้ังชื่อเจาของบัตร หมายเลขบัตร และวันหมดอายุของบัตร ดังนั้น
รานคาอินเทอรเน็ตสวนใหญจําเปนตองมีการเขารหัสขอมูลในระหวางการสงผานเพ่ือปองกันการลักลอบ
โจรกรรมขอมูลระหวางทาง ซึ่งระบบท่ีนิยมใชในปจจุบันคือ SSL (Secure Socket Layer)
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6) บทบาทภาครัฐกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากการทําธุรกิจดังกลาวมีการแขงขันกันรอนแรง สวนใหญอยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดย

เปนไปไดท่ีคูคาอาจไมเคยรูจักติดตอกันมากอน ปจจัยสนับสนุนสําคัญจากภาครัฐไดแก แผนกลยุทธการคา
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ เพ่ือมิใหเสียเปรียบเชิงการคาในระดับโลก โครงสรางการสื่อสารท่ีดีและเพียงพอ
กฎหมายรองรับขอมูลและหลักฐานการคาท่ีไมอยูในรูปเอกสาร ระบบความปลอดภัยขอมูลบนเครือขายและ
ระบบการชําระเงิน

E-Government เปนอีกมิติหนึ่งของการใหบริการภาครัฐออนไลนท่ีจะเอ้ือใหธุรกิจ ประชาชน ติดตอ
ใชบริการ ในกรอบบริการงานแตละดานของสวนราชการตาง ๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทยใหบริการโอน
เงินอิเล็กทรอนิกสแกสถาบันการเงิน กรมทะเบียนการคาใหบริการจดทะเบียนการคา เปนตน นอกจากนี้ การ
ทํา E-Procurement เพ่ือการจัดซื้อจัดหาภาครัฐก็เปนบริการท่ีควรดําเนินการ เพราะจะชวยใหเกิดความ
โปรงใส และเปนไปตามกรอบนโยบายของท่ีประชุมเอเปคดวย

7) ประโยชนของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตมีประโยชนตอท้ังผูซื้อและผูขายดังนี้ (ปณิศา ลัญชา

นนท, 2548)
1. ประโยชนสําหรับผูซื้อ (Benefits to Buyers) ประโยชนจากการซื้อผานทางอินเทอรเน็ต

เกิดข้ึนสําหรับผูซื้อท่ีเปนผูบริโภคข้ันสุดทายและผูซื้อท่ีเปนธุรกิจ มีดังนี้
1.1 ความสะดวก ผูซื้อไมตองเสียเวลาในการเดินทางเพ่ือสํารวจหรือหาขอมูลเก่ียวกับ

สินคาจากรานคาตาง ๆ เพียงแคเปรียบเทียบซื้อจากแคตตาล็อกหรือคนหาจากเว็บไซตการซื้อดวยวิธีนี้เปนวิธีท่ี
งายและมีความเปนสวนตัวในการคนหา โดยลูกคาไมตองเผชิญหนากับพนักงานขายท่ีจะจูงใจเชิญชวนหรืออาจ
ทําใหเกิดอารมณเสีย ผูซื้อสามารถเรียนรูเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการโดยไมตองมีการรอคอยหรือเสียเวลากับ
พนักงานขาย

1.2 สามารถหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและมีโอกาสเลือกซื้อสินคาไดมากข้ึน
(Product Access and Selection) ผูขายบนพ้ืนท่ีเว็บไซตสามารถนําเสนอทางเลือกใหแกผูซื้อไดอยางไมมี
ขอบเขตจํากัด เนื่องจากชองทางของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce Channels) ชวยใหผูซื้อ
สามารถเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับบริษัท ผลิตภัณฑ และคูแขงขันจํานวนมากไดเว็บไซตท่ีดีควรให
ขอมูลท่ีเปนประโยชนมากกวาขอมูลท่ีลูกคาจะจากพนักงานขายดวย ตัวอยาง Amazon.com ใหรายชื่อ
ผลิตภัณฑท่ีขายดีใน 10 อันดับแรก รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ ขอเสนอแนะจากลูกคาท่ีเคยใชสินคา
รวมท้ังความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดวย

1.3 สามารถโตตอบปฏิสัมพันธ ( Interactive) และเกิดการซื้อขายในทันที
(Immediate) ผูซื้อสามารถโตตอบหรือตอรองกับผูขายผานเว็บไซตเก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑ และบริการท่ี
ตองการ และสามารถสั่งซื้อหรือดาวนโหลดขอมูลไดทันที

1.4 ผูบริโภคเกิดความรูสึกท่ีดีในการควบคุมสถานการณและมีอํานาจในการตัดสินใจ
มากข้ึน จากการศึกษาในอดีตพบวารอยละ 27 ของผูซื้อรถยนตจะศึกษาทางเว็บไซตกอนท่ีจะไปหาตัวแทน
จําหนาย ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหผูซื้อรูสึกวามีขอมูลเพียงพอ และสามารถควบคุมสถานการณนั้นได
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2. ประโยชนสําหรับผูขาย (Benefits to sellers) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนตอ
ผูขาย ดังนี้

2.1 ชวยสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (Customer Relationship Building)
เนื่องจากเปนการปฏิสัมพันธโตตอบกันระหวางลูกคาแตละรายกับผูขาย

2.2 ผูขายสามารถเรียนรูเก่ียวกับความจําเปนและความตองการท่ีเฉพาะเจาะจงของ
ลูกคาเนื่องจากลูกคาสามารถถามคําถามและใหขอมูลปอนกลับได ทําใหผูขายสามารถสรางคุณคาและความพึง
พอใจใหกับลูกคาโดยการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหดีข้ึน ดังท่ีผูเชี่ยวชาญทานหนึ่งไดกลาววา “เว็บไซต
เปนพ้ืนท่ีท่ีดึงดูดลูกคาไดอยางเหนียวแนน ไมวาจะเปนลูกคาท่ัวไปหรือลูกคาในตลาดธุรกิจก็ตาม ในปจจุบันนี้
ลูกคาออนไลนมีแนวโนมท่ีจะจงรักภักดีตอธุรกิจ”

2.3 ชวยลดตนทุนรวมท้ังเพ่ิมความรวดเร็วและประสิทธิภาพ โดยสามารถลดคาใชจาย
ในการบํารุงรกัษารานคาและตนทุนท่ีเก่ียวของ เชน คาเชาสถานท่ี คาประกันภัยและคาสาธารณูปโภคตาง ๆ

2.4 สามารถเชื่อมโยงผูขายปจจัยการผลิต โรงงาน ผูจัดจําหนาย ลูกคา และธุรกิจได
โดยตรงเชน Dell Computer และ General Electric สามารถลดตนทุนและประหยัดเวลาสําหรับลูกคา
เพราะลูกคาสามารถติดตอกับผูขายไดโดยตรง นอกจากนี้ยังชวยลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํา
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 และการสงเสริมการตลาดใหสามารถตอบสนองกับสภาพ
ของตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา

2.6 อินเทอรเน็ต เปนสื่อกลางระดับโลก (Global Medium) ท่ีชวยใหผูซื้อสามารถ
ติดตอกับผูขายปจจัยการผลิตในประเทศตาง ๆ ไดท่ัวโลก

1.2แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซตเพ่ือการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1) พ้ืนฐานการออกแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 การออกแบบสรางเว็บไซต (Site Design)
กอนทําการออกแบบสรางเว็บไซตควรเขาใจการทํางานในแตละสวนท่ีสําคัญท่ีจะทําใหสามารถบริหาร

และจัดการกับเว็บไซตของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ การเลือกวิธีตั้งเว็บไซตไมวาแบบใดใชแพล็ตฟอรม (Plat
form) ใดก็ตาม หลักการตางๆ จะเหมือนกันท้ังนั้น ซึ่งหากเขาใจดีแลว สามารถท่ีจะประยุกตใหงานอ่ืนๆ ได
อีกมากมาย ในสวนของการออกแบบเว็บไซต นี้จัดเปนการพัฒนาในมุมมองของศูนยกลางของผูพัฒนา
(Developer Center) ซึ่งหมายถึงทีมงานของเราจะเปนศูนยกลางในการพัฒนา
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รูป 1 หลักการทํางานของเวิลดไวเว็บ (World Wide Web)

หลักการทํางานของเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web)
การทํางานของเวิลดไวดเว็บ ถูกจัดใหอยูในรูปแบบการทํางานในหลักการของไคลแอนตเซิรฟเวอร

(Client/Server Model)
ไคลแอนต ซึ่งมีซอฟตแวรท่ีเรียกวา เบราเซอร (Browser) เชน Microsft Internet Explorer (IE),

Netscape Communicator
เซิรฟเวอร ซึ่งมีซอฟตแวร เชน Microsoft Internet Information Server, Microsoft Personal

Web Server, Netscape
Enterpriseโดยปกติแลวผูใชคอมพิวเตอรจะใชซอฟตแวรประเภทเบราเซอรเพ่ือรองขอเอกสารใน

เว็บไซตท่ีตองการโดยพิมพ

รูป 2 หลักการทํางานของเวิลดไวดเว็บระหวางไคลแอนดกับเซิรฟเวอร
 จะเห็นวาบางครั้งเราไมตองระบุชื่อเอกสาร แตบางครั้งตองระบุดังตัวอยางขางตน ในกรณีไมมีการ

ระบุชื่อของเอกสาร เว็บเซิรฟเวอรจะเขาใจทันทีวาเราตองการขอเอกสารท่ีเปนอินเด็กซ (Index) หรือดีฟอลต
เพจ (Default Page) จากรูปจะเห็นวาคําขอ (Request) ของเว็บเบราเซอรถูกสงผานระบบเครือขาย
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อินเทอรเน็ตไปยังเว็บไซตท่ีตองการซึ่งจะมีเว็บเซิรฟเวอร ท่ีทําหนาท่ีคอยรับคํารองอยูแลว เว็บเซิรฟเวอรจะทํา
หนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารท่ีตองการนั้น มีอยูหรือไม และสามารถทํารายการตามท่ีรองขอไดหรือไม หาก
สามารถทําไดเว็บเซิรฟเวอร จะเริ่มสงเอกสารเหลานั้นไปใหกับเว็บเบราเซอรทันที

อินเด็กซ หรือ ดีฟอลตเพ็จของเว็บเซิรฟเวอร อาจใชชื่อแตกตางกันเชน index.html, index.htm,
default.htm, default.asp, index.php หรืออาจใชชื่อใดๆ ก็ตามท่ีผูดูแลระบบ (Administrator) ระบุเอาไว
ในเว็บเซิรฟเวอร

รูป 3 หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอรในการใหบริการเว็บเพ็จ

รูป 4 หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอรในการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล

คําวา “เซิรฟเวอร” ไมจําเปนตองหมายความถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอรในสวนของฮารดแวรเทานั้น แต
จะรวมไปถึงซอฟตแวรทุกประเภท ท่ีทําหนาท่ีใหการบริการแจกจายขอมูลหรือเอกสารตางๆ

หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) ในคอมพิวเตอรก็เชนกัน เว็บเซิรฟเวอรท่ีไดติดตั้ง
ลงบนฮารดดีสก หรือจะเชาพ้ืนท่ีตั้งเว็บไซต จากบริษัทท่ีใหบริการเว็บโฮสติงกก็ตาม จะตองกําหนดใหบาง
โฟลเดอรเปนสวนท่ีจะอนุญาตใหผูชม (Public) สามารถเขาไปอานเอกสารตางๆ ได และอาจกําหนดบาง
โฟลเดอรใหเปนสวนท่ีตองสงวนเอาไวสําหรับเจาหนาท่ี เว็บเบราเซอรเปนสิ่งหรืออุปกรณท่ีเราใชในการอาน
เอกสารตางๆ จากเว็บไซต เว็บเบราเซอรจึงถือไดวาเปนจุดศูนยกลางในการเชื่อมตอ ระหวางเว็บไซตกับกลุม
ผูชม

หนาท่ีของเว็บเบราเซอร คือการแปลงเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจัดทําใหดวยโครงสรางของ
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
การขยายความสามารถของเบราเซอรท่ีเราเรียกวา 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

เว็บไซตท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล (Static Web Site)
ลักษณะของเว็บไซตประเภทนี้จะมีขอมูลคงท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในลักษณะอัตโนมัติเลย การ

พัฒนาเว็บไซตประเภทนี้จะเปนแบบท่ีงายท่ีสุด เครื่องมือท่ีใชเขียนเว็บเพ็จเชน Dreamweaver, Microsoft
Fontpage
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 ขอดี
- ผูพัฒนาเว็บไซตไมจําเปนตองมีความรูในดานเทคนิคคอมพิวเตอรมาก
- สามารถนําเว็บเพ็จท่ีเขียนไวท่ีมีนามสกุล .html ไปใชไดทุกๆ ระบบปฏิบัติการไมวาจะเปน

Windows, Unix
ขอเสีย

- หากตองการเพ่ิมเติมแกไขท่ีตนฉบับโดยเครื่องมือการเขียนเว็บตางๆ และการโอนขอมูลท้ังหมด
ข้ึนไปท่ีเว็บเซิรฟเวอรทุกท้ัง

- ไมยืดหยุน

เว็บไซตท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล แตมีฟอรมกรอกขอมูล (Static Web Site with Entry Form)
เว็บไซตประเภทนี้มีความคลายคลึงกับเว็บไซตท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล มีฟอรมตางๆ สําหรับเปน

สวนในการรวบรวมขอมูลตางๆ จากผูชม อยางไรก็ตามรูปแบบของเว็บไซตลักษณะนี้ไมไดถูกจัดใหอยูประเภท
ของซอฟตแวร เนื่องจากจะไมมีการโตตอบกลับจากเว็บไซต เพราะขอมูลท่ีผูชมกรอกลงในแบบฟอรม จะไมถูก
ประมวลผลเพ่ือสงผลลัพธใหกับผูชม จึงทําใหเว็บไซตลักษณะนี้ยังมีความใกลเคียงกัน กับสิ่งพิมพมากกวาท่ีจะ
เปนซอฟตแวร และหากจะเพ่ิมเติมหรือแกไขขอมูลบนเว็บไซตยังคงตองใหซอฟตแวรท่ีเปนเครื่องมือตางๆ มา
ชวยแกไขท่ีตนฉบับของเอกสาร

ขอดี
- ผูพัฒนาเว็บไซตไมจําเปนตองมีความรูในดานเทคนิคคอมพิวเตอรมาก
- สามารถนําเว็บเพ็จท่ีเขียนไวท่ีมีนามสกุล .html ไปใชไดทุกๆ ระบบปฏิบัติการไมวาจะเปน

Windows, Unix
ขอเสีย

- หากตองการเพ่ิมเติมแกไขท่ีตนฉบับโดยเครื่องมือการเขียนเว็บตางๆ และการโอนขอมูลท้ังหมด
ข้ึนไปท่ีเว็บเซิรฟเวอรทุกท้ัง

- ไมยืดหยุน

เว็บไซตท่ีมีการรับสงขอมูล และตอบโตกันได (Web Site with Dynamic Data Access)
เว็บไซตลักษณะนี้จะมีฐานขอมูลปฏิบัติการอยูเบื้องหลัง ซึ่งทําใหผูชมสามารถทํางานกับเว็บไซต

เหลานั้นในลักษณะการโตตอบกันได (Interactive) ซึ่งจะอนุญาตใหผูติดตอกับเว็บไซต นั้นไดสองทาง ผูชม
อาจจะถามขอมูลตางๆ ผานแบบฟอรม ลักษณะของเว็บไซตแบบนี้จะถูกนําไปใชกับเว็บไซตท่ีตองการทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เว็บไซตประเภทนี้จะมีลักษณะผสมผสานระวางสื่อสิ่งพิมพและซอฟตแวร การพัฒนา
เว็บไซตแบบนี้โดยใชเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาเว็บไซตเหมือนกับสองแบบแรกและตองนําภาษาคอมพิวเตอร
ตางๆ มาเขียนโปรแกรมประกอบเขาไปดวยเชน ASP, PHP, JSP, ASPX เปนตน

ขอดี
- มีความยืดหยุนในการแสดงขอมูล โดยไมจําเปนตองสรางเว็บเพ็จเพ่ือแสดงขอมูลเหลานั้นทุกๆ

อัน เราอาจเขียนโครงสรางหนาผลลัพธท่ีคุณตองการ และเขียนโปรแกรมในการนําขอมูลตามท่ีผูใชสอบถาม
ข้ึนมาแสดงผลบนโครงหนาท่ีคุณไดสรางรอเอาไว ซึ่งเปนวิธีท่ีจะทําใหขอมูลท่ีแสดงผลออกมีความหลากหลาย

- ผูใชเกิดความพึงพอใจสูง เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของผูชมไดดีตามท่ีผูชมรอง
ขอขอมูล ทําใหผูชมมีความรูสึกวา สามารถควบคุมเว็บไซตไดมากกวา
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ขอเสีย
- จําเปนตองใชบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรมาพัฒนาเว็บไซตหรืออาจตองจางบริษัทภายนอก

มาทําการพัฒนา
- ตองแยกระบบปฏิบัติการของเว็บเซิรฟเวอร ใหชัดเชนวาจะใชอะไร Microsoft Windows

หรือ Unix เนื่องจาก Programming Language และ Script Language ท่ีมีอยูบน แตละแพล็ตฟอรม
สวนมากมีความแตกตางกันเชนถาหากตองการเขียนโปรแกรมดวยภาษา ASP ตองเลือก Microsoft
Windows หรือหากตองการใชภาษา PHP ก็ตองเลือก Unix

2) การวางแผนโครงสรางเว็บไซตทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การออกแบบเว็บไซต (Site Planning)
1. กําหนดเปาหมายของเว็บไซตใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
กําหนดเปาหมายของเว็บไซต ศึกษาแนวทางตางๆ และวิธีการในการออกแบบเว็บไซต อาจมี

การอูงานโดยเขาไปยังเว็บไซตท่ีผูคนนิยมเขาไปเยี่ยมชมกันท้ังของไทยและตางประเทศ พอคิดอะไรออกไดบาง
ก็เริ่มวางแนวความคิด (Concept) ของเว็บไซตของคุณใหมีเอกลักษณเปนของตนเองจึงจะดีท่ีสุด และใส
ลูกเลนพอสมควรเพ่ือสรางจุดเดนท่ีนาสนใจ พอเปนท่ีประทับใจกับผูเขาเยี่ยมชม และควรวางแผนเผื่อไว
สําหรับการปรับปรุงเม่ือเกิดปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในอนาคต

 2. ปรับแนวทางใหเขากับกลุมเปาหมาย
ปรับแผนใหมีการสื่อสารกับกลุมเปาหมายใหตรงตามจุดประสงคท่ีวางไว เชน มีแบบสอบถาม

สําหรับบริการหลังการขาย การโชวตัวอยางสินคาดวยรูปภาพ การสงขอคิดเห็นมายังผูดูแลเว็บไซต
(Webmaster) กรณีท่ีตองการสงคําแนะนํา ติชม การเขาเยี่ยมชมเว็บไซต มายังผูใหบริการผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) เปนตน

 3. จัดเตรียมระบบและเครื่องมือสําหรับการจัดตั้งเว็บไซต
ทดทะเบียนเว็บไซต แลวจัดหาท่ีเก็บไฟลสําหรับใหบริการเว็บไซต (Web Hosting) หรือ

ลงทะเบียนไวกับผูใหบริการเว็บไซตฟรีอยางเชน geocities.com เปนตน สิ่งท่ีขาดไมไดคือ เครื่องมือสําหรับ
สรางโฮมเพจเชน โปรแกรม Dreamweaver

 4. ลงมือสรางเว็บไซต
การออกแบบเว็บไซตและการจัดวางสวนประกอบตางๆ ของเว็บเพ็จท่ีเชื่อมโยงตันตามแนวคิด

(Concept) ท่ีไดวางไวแตตน ความหรูหราตะการตาอาจสรางปญหาใหคุณภายหลังได ควรใสลูกเลนพอสมควร
และเนนเทคนิคท่ีทําใหการเขาเว็บไซตท่ีไมอืดอาด ในข้ันตอนนี้คุณอาจเลือกใชเทคโนโลยี Dynamic HTML
ดวยการเขียน JavaScript, VBScript หรืออ่ืนๆ ตามท่ีคุณถนัด รวมถึงการใชงาน Style Sheet หากวาคุณ
ตองการเพ่ิมความสะดวกในการปรับปรุงเว็บไซตไดโดยงายในอนาคต

 5. ทดสอบเว็บไซต
เม่ือทุกอยางเริ่มลงตัวเว็บไซตของคุณพรอมท่ีจะนําไปทดสอบการใหบริการแลว โดยข้ันตอน

ตอไปให Upload ไฟลเว็บเพ็จตางๆ ไปไวท่ี Web Hosting ท่ีไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้แลวโดยโปรแกรม
สําหรับการ Upload/Download ไฟล อยางเชนโปรแกรม WS_FTP, CuteFTP เปนตน ท่ีสําคัญควร
ตรวจสอบลิงคเว็บเพ็จ (Links) ตางๆ ใหสามารถใชงานได อาจใชเครื่องมือของ Dreamweaver เพ่ือตรวจสอบ
Bad Links กอน Upload
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 6. ปรับปรุงและแกไขใหเกิดความเหมาะสมในการใชงาน
หลังจากผานการตรวจสอบแลว ใหทําการแกไขปรับปรุงจุดท่ีผิดพลาดและตรวจสอบความ

เหมาะสม ซึ่งอาจยังใชงานไมได 100% ก็เตรียมรับคําติชมเว็บไซต แลวคอยแกไขใหสมบูรณไดในท่ีสุด เสร็จ
แลวประกาศขาวใหรูกันท่ัว โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีตองการฝากขาวประกาศ (Post) ขาวสารในหองสนทนา
หลายๆ แหงแนะนําเชิญชวนใหเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของเรา

การออกแบบโครงสรางไซต (Site Structure)
การออกแบบโครงสรางเว็บไซต หมายถึง การออกแบบเพ่ือจัดขอมูลใหเปนกลุมท่ีชัดเจน การ

ออกแบบโครงสรางเว็บไซต สามารถออกแบบไดตามความตองการ
สมองของมนุษยสามารถจํากลุมของขอมูลตางๆ ไดประมาณ 4-7 กลุมขอมูลท่ีแตกตางกัน ซึ่ง

ขอมูลท้ังหมดจะถูกเก็บไวในหนวยความจําระยะสั้น (Short-Term Memory)
การนําเอารูปภาพท่ีใหความหมายสื่อไปในทางเดียวกันกับขอความจะทําใหผูชมสามารถจดจํา

หัวขอตางๆ เหลานั้นไดดีท่ีสุด อีกประการหนึ่งคือ การใชขอความมาตรฐานท่ีกระชับไดใจความจะเปนสิ่งท่ีทํา
ใหผูชมสามารถจําไดดีเชนกัน

ข้ันตอนในการออกแบบ
1. จัดกลุมของขอมูล
จําแนกขอมูลตางๆ ของคุณท่ีมีอยูออกเปนกลุมตางๆ ใหชัดเจน และนําหัวขอตางๆ เหลานั้น

มาจัดเปนกลุมอีกครั้งเพ่ือใหเหลือกลุมหลักท่ีแทจริงประมาณ 4-7 กลุม และใชคําท่ีเปนรูปแบบมาตรฐาน
 2. ลําดับความสําคัญของหัวขอ
การลําดับความสําคัญของหัวขอจะทําใหคุณสามารถวางแผนไดวาจะใหขอมูลกลุมใดเปนกลุม

หลัก กลุมใดเปนกลุมรองและสวนใดบางจะเปนเนื้อหา รูปแบบโครงสรางแบบรากตนไม (Hierarchy) เปน
รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะใหคุณสามารถสรางภาพเพ่ือใหกําหนดกลุมได

รูป 7 ลักษณะโครงสรางแบบรากตนไม (Hierarchy)

3. จัดความสัมพันธของแตละเว็บเพ็จ
ถาขอมูลท่ีไมสลับซับซอนมากมายนัก การจัดกลุมขอมูลแบบรากตนไม อาจเปนคําตอบท่ี

สามารถเสร็จสิ้นในข้ันตอนของการออกแบบได แตเว็บไซตจํานวนมาก ขอมูลตางๆ เหลานั้นเปนขอมูลท่ีมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันไดเว็บไซตขนาดใหญในความสามารถโฮเปอรลิงค (Hyperlink) ทําใหเว็บเพจของคุณ
กับเว็บเพ็จอ่ืนๆ เชื่อมโยงกันไดทุกๆ ท่ีไมวาจะเปนเอกสารใดๆ ภายในเว็บไซตของคุณหรือผูอ่ืนก็ตาม
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ในข้ันตอนนี้ใหคุณมองอยูเฉพาะท่ีเว็บไซตของคุณกอน คุณเปนผูมีอํานาจในการกําหนดและ
ควบคุมเว็บไซตของคุณ สวนเว็บไซตของผูอ่ืนคุณไมสามารถควบคุมอะไรไดเลย และท่ีสําคัญหาคุณออกแบบ
เว็บไซตของคุณแตเว็บไซตของผูอ่ืนไมสามารถควบคุมอะไรไดเลย ท่ีสําคัญหากคุณออกแบบเว็บไซตของคุณ
สมบูรณแลว การเชื่อมไปยังเว็บไซตอ่ืนก็สามารถทําไดอยางงายดาย

การจัดการความสัมพันธของเอกสารตางๆ ในเว็บไซตของคุณจะสามารถรองรับความตองการ
ของผูชมของคุณไดดีท่ีสุด หากมีขอมูลท่ีใกลเคียงกันกับเอกสารท่ีผูชมของคุณกําลังอานอยู เราควรเชื่อมหนา
เหลานี้เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูขมของคุณใหสามารถไปอานเอกสารอ่ืนๆ ไดงายการทําใหผูชมอยูใน
เว็บไซตของคุณมากท่ีสุด ถือไดวาคุณประสบความสําเร็จไปข้ันหนึ่งแลว

 4. ปรับความสมดุลของไซต
การปรับความสมดุล หมายถึง การจัดกลุมของขอมูลตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับการเขาถึง

ขอมูลของผูชม ตองอยูบนพ้ืนฐานของความสะดวก และมีประสิทธิภาพ
การจําแนกขอมูลออกเปนกลุมแลว บางครั้งคุณอาจวางโครงรางท่ีเปนระดับท่ีเปนแนวระนาบ

จนเกินไป หรืออาจจะวางขอมูลตางๆ ใหเปนขอยอยๆ ลึกลงไปเปนหลายๆ ข้ันถึงไดขอมูลท่ีตองการมา นั้น
เปนปญหา แตจํานวนหนาไมใชปญหาของการเขาถึงขอมูล หากเอกสารเหลานั้นไดถูกจัดใหอยูในลักษณะท่ี
สมดุล

รูป 8 การออกแบบโครงสรางท่ีตื้นจนเกินไป

รูป 9 การออกแบบโครงสรางท่ีลึกจนเกินไป
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รูป 10 การออกแบบโครงสรางท่ีสมดุล

3) การวางแผนระบบนําทางในเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Planning Site Navigation)
หลังจากจัดความสมดุลเว็บไซตเรียบรอยแลว ใหเลือกลักษณะโครงสรางเว็บไซตของคุณเพ่ือมา

กําหนดวิธีการดําเนินเรื่องราวตางๆ ในแตละหนาของเอกสารในเว็บไซตของคุณ เราเรียกวา เนวิเกชัน
(Navigation)

เนวิเกชันเปนวิธีการในการจัดการกับไฮเปอรลิงคใหเปนระเบียบเปนมาตรฐานสําหรับเว็บไซต
การเลือกแบบเนวิเกชันมีรูปแบบไมแนนอน แปรผันตามขอมูลของคุณ หรือคุณคิดโมเดลข้ึนมาเอง

เนวิเกชันแบบลําดับ (Sequence/Linear)
เปนรูปแบบท่ีงายท่ีสุด เนื่องจากขอมูลท้ังหลายไมวาจะถูกจัดเปนก่ีหนาก็ถูกเรียงกันไป

ตามลําดับ เหมาะสมกับเว็บไซตขนาดเล็ก หรืออาจใชในบางสวนของเว็บไซตขนาดใหญ ลักษระของขอมูลท่ี
เหมาะสมในการใชโครงสรางลักษณะนี้คือ ขอมูลเก่ียวกับชวงเวลา และขอมูลท่ีตองการใชผูชมของคุณติดตาม
ไปตามข้ันตอน

รูป 11 ลักษณะโครงสรางเนวิเกชันแบบลําดับ

เนวิเกชันแบบตาราง (Grid/Table)
โครงสรางแบบตารางเปนโครงสรางเชนเดียวกับโครงสรางแบบลําดับ แตแตกตางกันท่ี

โครงสรางนี้ประกอบไปดวยโครงสรางแบบลําดับในแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) โครงสราง
แบบตารางจะเหมาะกับคูมือการใชงานตางๆ ท่ีมีหลายหัวขอ เชน หลักสูตรของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม
กระท้ังหนังสือเรียนท่ีตองทําเปนแบบออนไลน
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รูป 12 ลักษณะโครงสรางเนวิเกชันแบบตาราง

เนวิเกชันแบบรากตนไม (Tree/Hierarchy)
โครงสรางแบบนี้เปนโครงสรางท่ีเขาใจงายและเหมาะสมกับ เว็บไซตมากท่ีสุด หากเว็บไซตของ

คุณมีขอมูลจํานวนมหามาก การเลือกออกแบบโครงสรางของเว็บไซต ใหเปนแบบนี้ จะเหมาะสมท่ีสุดคือ
เว็บไซตขนาดใหญๆ จํานวนมากใชโครงสรางแบบนี้ ในภาพกลุมขอมูลเหลานั้น   กลายเปนหัวขอยอยๆ ใหผัง
แบบรากตนไม

รูป 13 ลักษณะโครงสรางเนวิเกชันรากตนไม

เนวิเกชันแบบใยแมงมุม (Web)
โครงสรางแบบนี้เปนโครงสรางท่ีมีขอจํากัดนอยมาก เนื่องจากเปนการนําเอาเทคโนโลยีไฮเปอร

ลิงคมาใชอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งเอกสารหนึ่งหนาจะไมมีโครงสรางของเนวิเกชันท่ีแนนอน  เพราะไฮเปอรลิงคท่ี
คุณสรางข้ึนมาอาจจะเชื่อมตอไปยังหนาใดๆ หรือเว็บไซตใดๆ ก็ได โครงสรางแบบท่ีคุณสรางข้ึนมาอาจจะ
เชื่อมตอไปยังหนาใดๆ หรือเว็บไซตใดๆ ก็ได โครงสรางแบบนี้เหมาะกับเว็บไซตขนาดเล็ก
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รูป 14 ลักษณะโครงสรางเนวิเกชันใยแมงมุม (Web)

1.3แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบขอมูล
การออกแบบระบบฐานขอมูลสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีพ้ืนฐานจากแนวคิดในการออกแบบ

จากพ้ืนฐานของวิศวกรรมความตองการ (Requirement Engineering) คือ การรวบรวมขอมูลความตองการ
ตางๆ ของระบบ ซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงค ขอบเขต ขอกําหนด คํานิยามตางๆ ปจจัยท่ีสงผลกระทบกับ
ผลิตภัณฑและความตองการ ความตองการดานฮารดแวร ความตองการดานซอฟตแวร รวมท้ังขอบังคับตางๆ
โดยจากการศึกษาเก่ียวกับวิศวกรรมความตองการมีรายละเอียดดังนี้

1) ความหมายของวิศวกรรมความตองการ
        วิศวกรรมความตองการ (Requirement Engineering) หมายถึง กระบวนการท่ีจะทําให

วิศวกรซอฟตแวรเขาใจและเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง ดวยการสกัดความตองการ ตรวจสอบ
และนิยามความตองการ เพ่ือนําไปสรางเปนขอกําหนดความตองการดานระบบหรือซอฟตแวร ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนในการพัฒนาระบบในข้ันตอนตอไป

        เปาหมายของการวิศวกรรมความตองการ ก็คือ การสรางและบํารุงรักษาเอกสาร
ขอกําหนดความตองการ ท้ังทางดานระบบ และดานซอฟตแวรใหเปนเอกสารท่ีมีคุณภาพท่ีสุด

2) กระบวนการวิศวกรรมความตองการ
กิจกรรมของวิศวกรรมความตองการ จะรวมอยูในระยะการวิเคราะหความตองการของ

กระบวนการผลิตซอฟตแวรและเปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการอยางเปนข้ันตอน มีกระบวนการและทีมงาน
เฉพาะ ประกอบไปดวยข้ันตอนดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 สกัดความตองการ (Requirement Elicitation) การสกัดความตองการก็คือ การ
รวบรวมหรือคนหาความตองการ เปนข้ันตอนของการทําความเขาใจกับปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีตองการแกไขดวย
ซอฟตแวร โดยเก็บรวบรวมดวยเทคนิคตางๆ

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) เปนข้ันตอนในการประเมิน
ความตองการท่ีรวบรวมมาได เพ่ือจัดกลุมความตองการ จัดลําดับความสําคัญของความตองการ แกไขความ
ขัดแยงระหวางความตองการ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกัน จากนั้นสรางแบบจําลองความตองการในระดับ
แนวคิด นําเสนอใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณายอมรับ หรือแกไข

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดความตองการ (Requirement Specification) เม่ือไดแบบจําลองท่ีไดรับ
การยอมรับแลว จะจัดทําเปนเอกสารขอกําหนดความตองการ โดยเริ่มจากการนิยามความตองการของระบบ
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แลวจัดทําเปนขอกําหนดความตองการดานระบบ เพ่ือนํามาแจกจายเปนขอกําหนด ความตองการดาน
ซอฟตแวร เอกสารท้ังหมดตองสามารถตรวจสอบคุณภาพได

ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบความตองการ (Requirement Validation) เปนการทบทวนและ
ตรวจสอบขอกําหนดความตองการในเอกสารท้ังหมด เพ่ือใหเกิดความเท่ียงตรง สอดคลอง ครบถวนสมบูรณ มี
ความเปนไปได และสามารถพิสูจนไดตามเปาหมายของกระบวนการ วิศวกรรมซอฟตแวร จากนั้นจะนําไป
ทดสอบเพ่ือใหเกิดการยอมรับจากบุคคลทุกฝายท่ีเก่ียวของ

3) การสกัดความตองการ
การสกัดความตองการ (Requirement Elicitation) เปนข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอเท็จจริง

เพ่ือทําความเขาใจกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และบทบาทของซอฟตแวรในการทําหนาท่ีแกปญหาดังกลาวนั้น ใน
ข้ันตอนนี้วิศวกรซอฟตแวรจะสามารถเขาถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของลูกคาเปนอยางดี

เทคนิคการเก็บรวบรวมความตองการ
1. การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง
2. การแสดงลําดับเหตุการณ (Scenario) เปนการเตรียมคําถามตามลําดับงานของผูใช ในแตละ

งานจะมีการตั้งคําถาม
3. ตนแบบ (Prototype) เปนเทคนิคท่ีทําใหผูใชเขาใจสถานการณและคําถามไดงายเชนกัน
4. การประชุม (Facilitated Meeting) เปนการเรียกกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือ

ขอความคิด และความตองการ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความตองการอยางถองแทมากกวาการทํางานเพียง
ลําพัง

5. การสังเกต (Observation) ใชตรวจสอบสภาพแวดลอมการทํางานของผูใชซอฟตแวรในระบบ
เดิม เพ่ือพบกับปญหาและวิธีการแกไขของผูใชท่ีเก่ียวของอยางแทจริง

4) การวิเคราะหความตองการ
การวิเคราะหความตองการ (Requirement Analysis) เปนการนําขอมูลความตองการท่ี

รวบรวมไดมาวิเคราะห ประเมินเพ่ือจําแนกกลุมความตองการ จากนั้นนํามาจัดลําดับความสําคัญ ดูความ
สอดคลอง ขจัดความขัดแยง นําไปสรางเปนแบบจําลอง และออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวรเบื้องตน เพ่ือ
นําไปทดสอบการยอมรับกับลูกคา เม่ือลูกคายอมรับจะไดเอกสารความตองการท้ังหมด (ฉบับราง)

การวิเคราะหความตองการมีกิจกรรมยอยดังนี้
4.1) การแบงกลุมความตองการ (Requirement Classification)

1. ความตองการท่ีเปนหนาท่ีหลัก (Functional Requirement) และไมใชหนาท่ีหลัก Non-
Functional Requirement)

                2. แบงความตองการท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ และกระบวนการ
                3. แบงกลุมตามลําดับความสําคัญของความตองการ (จําเปน (Mandatory)

ปรารถนาสูง (Highly Desirable) ปานกลาง (Desirable) และละเวนได (Optional))
                4. แบงกลุมตามขอบเขตความตองการ โดยใหความสําคัญตอความตองการท่ีมี

ขอบเขตกวาง ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาซอฟตแวร
                5. แบงกลุมตามความตองการเปลี่ยนแปลงของความตองการ ไดแก ความ

ตองการท่ีเปลี่ยนแปลงได (Volatility) และความตองการท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได (Stability)
4.2) การสรางแบบจําลองของความตองการ (Requirement Modeling)
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แบบจะลองความตองการ (Requirement Model) หรือ แบบจําลองแนวคิด (Conceptual
Model) ใชเพ่ือจําลองความตองการท่ีรวบรวมมาได ทําใหผูใชและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเห็นภาพรวมของ
ความตองการ เขาใจความตองการไดตรงกับทีมงาน

ชนิดและแบบจําลองจะแตกตางกันออกไปตามแนวทางของการวิเคราะห เชน แนวทางเชิง
โครงสราง (SSAD) จะใช DFD และ ERD ซึ่งเปนแบบจําลองกระบวนการ สวนแนวทางเชิงวัตถุ (OOSAD) จะ
ใชแบบจําลอง Use Case เพ่ือใหเห็นหนาท่ีการทํางานของซอฟตแวร

เพ่ือประโยชนในการออกแบบการทํางานของซอฟตแวร สิ่งสําคัญตอการสรางแบบจําลองคือ
ระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีใชสรางแบบจําลอง ซึ่งปจจุบันนิยมใชระเบียบวิธีตามภาษาการสรางตนแบบจําลองท่ี
เรียกวา UML (Unified Modeling Language) และ Formal Modeling ท่ีใชสมาการทางคณิตศาสตรเขามา
อธิบาย

IEEE ไดกําหนดสัญลักษณท่ีเปนประโยชนในการสรางแบบจําลองหลายชนิด เชน IEEE 1320.1,
IDEF0 (ใชสรางแบบจําลองเชิงฟงกชัน) และ IEEE 1320.2, IDEF1X97 (เพ่ือสรางแบบจําลองขอมูลเปนตน)

4.3) การออกแบบสถาปตยกรรมและการจัดสรรความตองการ (Architectural Design and
Requirement Allocation)

ดวยความซับซอนของกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแวรทําใหบางครั้ง วิศวกรซอฟตแวรตอง
ดําเนินการออกแบบ สถาปตยกรรมของซอฟตแวร (Architectural Design) ในข้ันตอนนี้ดวย เนื่องจาก
ตองการแสดงใหผูใช หรือลูกคาเห็นไดชัดเจนวาสวนประกอบใดของซอฟตแวร ท่ีเขามาสนับสนุนและรองรับ
ความตองการสวนใหญของผูใช นับวาเปนการจัดสรรความตองการ (Requirement Allocation?) เขากับ
องคประกอบแตละสวนของซอฟตแวร

4.4) การเจรจาตอรองความตองการ (Requirement Negotiation)
การเจรจาตอรองความตองการเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การแกไขความขัดแยงระหวางความ

ตองการ (Conflict Resolution)” เกิดข้ึนเม่ือการนําเสนอแบบจําลองความตองการตอลูกคาเพ่ือรับทราบละ
ยอมรับ หากลูกคาพบขอผิดพลาดในขอกําหนดความตองการ หรือไมพอใจในขอกําหนดความตองการ หรือ
อาจตองการเปลี่ยนแปลง จะเกิดการเจรจาตอรองความตองการข้ึน

เม่ือผานข้ันตอนการวิเคราะหความตองการแลว รายการความตองการตางๆ ท่ีรางไวจะมี
ความถูกตอง (Validity) สอดคลอง (Consistence) และความเปนไปได (Feasibility) มากข้ึน พรอมท่ีจะ
นําไปจัดทําขอกําหนดความตองการในเอกสารตอไป

5) การกําหนดความตองการ
ขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวรสวนใหญจะบงบอกถึงคุณลักษณะของซอฟตแวร  ซึ่ง

หมายถึง การสรางเอกสารความตองการแสดงรายละเอียดทางดานซอฟตแวร ท่ีสามารถตรวจสอบ ประเมินคา
และยอมรับได โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบท่ีมีความซับซอนสูง โดยจะตองประกอบดวยรายละเอียดอ่ืนท่ีไมใช
องคประกอบดานซอฟตแวรเพียงอยางเดียว ไดแก การนิยามระบบ (System Definition) ความตองการดาน
ระบบ (System Requirement) และความตองการดานซอฟตแวร (Software Requirement)

เอกสารนิยามระบบ (System Definition Document) เปนบันทึกความตองการดานระบบ
ของผูใช เปนการกําหนดมุมมองในระดับสูงจากมุมมองของผูใช

เอกสารขอกําหนดความตองการดานระบบ (System Requirement Specification) จะถูก
กําหนดข้ึนมากอนเพ่ือนําไปกําหนดความตองการดานซอฟตแวรภายหลัง
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เอกสารขอกําหนดความตองการดานซอฟตแวร (Software Requirement Specification
SRS) เปรียบเสมือนขอตกลงพ้ืนฐานระหวางลูกคากับผูผลิต เพ่ือใหเขาใจตรงกันวาสิ่งใดท่ีซอฟตแวรตองทํา
และสิ่งใดท่ีเปนเงื่อนไขหรือขอหาม

6) การตรวจสอบความตองการ
เม่ือจัดทําเอกสารขอกําหนดความตองการ ข้ันตอนสุดทายกอนนําไปสูการออกแบบคือการ

ตรวจสอบความตองการอีกครั้ง เปนการวิเคราะหและตรวจสอบขอผิดพลาดหรือปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากความ
ทับซอนของความตองการ  ซึ่งควรจรวจสอบตามลักษณะดังนี้

1. ความเท่ียงตรง (Validity) จะตองตรวจสอบความตองการของผูใชทุกๆ กลุมอยางเทา
เทียมกัน

2. ความสอดคลอง (Consistency) ความตองการในเอกสารจะตองไมทับซอนกัน ไมขัดแยง
กัน

3. ความครบถวนสมบูรณ (Completeness) ตองระบุรายละเอียดฟงกชันและบริการ
ครบถวน ครอบคลุมความตองการของผูใช

4. ความเปนไปได (Feasibility) ตรวจสอบความตองการดวยองคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ี
องคกรมีอยูเพ่ือใหม่ันใจวาสามารถนําความตองการท่ีระบุในเอกสารไปพัฒนาระบบไดจริง

5. สามารถพิสูจนได (Verifiability) ความตองการนั้นจําตองสามารถพิสูจนเพ่ือหาความจริง
ได คือตองทดสอบและทดลองใหลูกคาเห็นถึงการทํางานจรองของระบบท่ีจะตอบสนองตอความตองการท่ีระบุ
ในเอกสารได

เทคนิคในการตรวจสอบความตองการ
1. การทบทวนความตองการ (Requirement Review) เปนการตรวจสอบเอกสารความ

ตองการอยางละเอียด เพ่ือตรวจหาความตองการ หรือขอสมมติฐานท่ีผิดพลาด หรือถูกละเลย ไมชัดเจน ไม
ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยตรวจสอบตามลักษณะตอไปนี้

- สามารถพิสูจนได (Verification)
- สามารถเขาใจได (Comprehensibility)
- สามารถยอนกลับไปตรวจสิบได (Traceability)
- สามารถดัดแปลงได (Adaptability)

2. การจัดทําตนแบบ (Prototyping) เปนการสรางตนแบบของระบบ ข้ันมาเพ่ือสาธิตให
ลูกคาหรือผูใชระบบดู หรือทดลองใชดวยตนเอง ก็จะทราบวาตรงตามความตองการหรือไม

3. การสรางแบบทดสอบ (Test-Case Generation) ความตองการท่ีดีจะตองสามารถ
ทดสอบได ถาหาดจัดทําแบบทดสอบยางก็แสดงวาระบบท่ีจะนําไปพัฒนานั้นยากดวย

7) การจัดการความตองการ
การจัดการความตองการ ( Requirement Management) คือ กระบวนการทําความเขาใจ

และควบคุมการเปลี่ยนแปลงความตองการท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ท้ังในชวงการพัฒนาและระหวางการ
ใชงาน

การเปลี่ยนแปลงความตองการอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ ดังนี้
1. สาเหตุจากมีผูใชหลายกลุม
2. สาเหตุจากเงินทุน ขอจํากัดดานคาใชจาย
3. สาเหตุจากสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
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7.1) ความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลง
1. ความตองการท่ีไมเปลี่ยนแปลง (Enduring Requirement) เปนความตองการ

แบบคงท่ีไมเปลี่ยนแปลงไดงาย เปนความตองการจากการทํางานหลักของธุรกิจในแตละวัน
2. ความตองการท่ีเปลี่ยนแปลง (Volatile Requirement) เปนความตองการท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในระหวางการพัฒนาหรือติดตั้งระบบเพ่ือใชงานไปแลว
7.2) การวางแผนการจัดการความตองการ

เนื่องจากการจัดการความตองการเปนกระบวนการท่ีตองใชงบประมาณคอนขางสูง
ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนกอนเริ่มดําเนินงาน ตามกิจกรรมตอไปนี้

1. จําแนกความตองการ (Requirement Identification) ทีมงานตองทําการระบุ
ความเปนเอกลักษณใหกับทุกความตองการเพ่ือไมใหความตองการซ้ําซอนกัน และเพ่ือการอางอิงถึง

2. กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ทีมงานจะตองกําหนดกิจกรรมในการประเมินผลกระทบและตนทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

3. นโยบายการสืบหา (Traceability Policy) เปนการกําหนดความสัมพันธระหวาง
ความตองการแตละรายการ และระหวางความตองการกับการออกแบบระบบ แลวเก็บบันทึกไวเพ่ือประโยชน
ในการบํารุงรักษาตอไป

4. CASE Tool ทีมงานตองสรรหาเครื่องมือเขามาสนับสนุนกระบวนการจัดการ
ความตองการแตละรายการ เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีตองเก่ียวของกับขอมูลจํานวนมาก เครื่องมือเหลานี้
จะชวยจัดการขอมูลไดงายข้ึน

การสืบหาสวนท่ีไดรับผลกระทบกระเทือนหรือแหลงท่ีมาของความตองการจึงมี
ความจําเปน โดยสามารถสืบหาไดจากรายละเอียดในเอกสารขอกําหนดความตองการ สามารถแบงได 3 ชนิด

1. การสืบหาแหลงท่ีมา (Source Traceability) เปนการสืบหาแหลงท่ีมาของการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือสอบถามถึงเหตุผลและชวงเวลาในการเสนอใหเปลี่ยน เพ่ือนําเขาสูท่ีประชุม

2. การสืบหาความตองการ (Requirement Traceability) เปนการสืบหาจํานวน
ความตองการท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขยายผลไปยังการสืบหาความตองการเม่ือ
เปลี่ยนแปลงไป

3. การสืบหาในสวนการออกแบบ (Design Traceability) เปนการสืบหาสวนการ
ออกแบบจากความตองการท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือทําการแกไขใหถูกตอง

7.3) การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความตองการ
          เม่ือมีการยื่นขอเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงความตองการเกิดข้ึน  ตองวิเคราะห

ถึงความคุมคาเม่ือตองเปลี่ยนแปลงตามขอเสนอหากมีความคุมคาจะอนุมัติใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงได แต
หากพบวาไมไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคาก็จะยกเลิกขอเสนอนั้นไป

1.4กระบวนการตัดสินใจซื้อ (The Buying Decision Process)
การศึกษาวาผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อจริง ๆ อยางไร โดยตองแยกแยะใหไดวาใครเปนผูทําการ

ตัดสินใจซื้อ รูปแบบและข้ันตอนในกระบวนการซื้อเปนอยางไร บทบาทการซื้อ (Buying Roles) เราสามารถ
จําแนกบทบาทท่ีคนเราอาจตัดสินใจซื้อออกเปน 5 บาทดังตอไปนี้ (Kotler, 2003)

1. ผูริเริ่ม (Initiator) คือ บุคคลแรกท่ีเสนอความคิดเก่ียวกับการซื้อผลิตภัณฑและบริการ
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2. ผูมีอิทธิพล (Influencer) คือ บุคคลท่ีเปนเจาของความคิด หรือขอแนะนําท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อ

3. ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) คือ บุคคลท่ีทําการตัดสินใจในการซื้อเชน ควรซือ้หรือไมควรซื้ออะไร ซื้อ
อยางไรและซื้อท่ีไหน เปนตน

4. ผูซื้อ (Buyer) คือ บุคคลท่ีกระทําการซื้อหรือลงมือซื้อ
5. ผูใช (User) คือ บุคคลท่ีเปนผูใชหรือบริโภคผลิตภัณฑพฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) การ

ตัดสินใจของผูบริโภคจะแตกตางกันไปตามประเภทของการตัดสินใจซื้อ ในการตัดสินใจซื้อสินคายาสีฟน ไม
เทนนิส คอมพิวเตอรสวนบุคคลและรถยนตคันใหมนั้นมีความแตกตางกันอยางมาก สินคาราคาแพงและมี
ความซับซอนผูซื้อมีความผูกพัน จึงตรึกตรองและพิจารณาในการตัดสินใจซื้อมากข้ึน

พฤติกรรมการซื้อท่ีซับซอน (Complex Buying Behavior) เก่ียวของกับกระบวนการ 3 ข้ันตอน
1. ผูซื้อพัฒนาความเชื่อของเขากับผลิตภัณฑ
2. ผูซื้อพัฒนาทัศนคติเก่ียวกับผลิตภัณฑ
3. ผูซื้อเลือกโดยคิดอยางรอบคอบ
ผูบริโภคมีความยึดม่ันกับพฤติกรรมการซื้อท่ีซับซอน เม่ือเขาไปมีความเก่ียวพันอยางมากกับ

การซื้อและตระหนักถึงความแตกตางตราสินคาอยางชัดเจน มักเกิดเม่ือผลิตภัณฑมีราคาแพงซื้อไมบอยนัก มี
ความเสี่ยงสูง ทําใหเขาเปนบุคคลซึ่งมีรสนิยมใชสินคาราคาแพง (Self-Expensive) ตามปกติ ผูบริโภคจะไม
รูจักเก่ียวกับประเภทผลิตภัณฑมากนักในกรณีท่ีนาน ๆ ซื้อที เปนของราคาสูง จึงมีความเสี่ยงสูง เชน การซื้อ
รถยนตเปนตน

พฤติกรรมผูซื้อท่ีลดการไมลงรอยกัน (Dissonance-Reducing Buyer Behavior)
บางครั้งผูบริโภคมีความชอบพอผูกพันอยางมากในสินคาท่ีจะซื้อ จึงทําใหเขาเห็นถึงความ

แตกตางเล็ก ๆ นอย ๆ ในตราสินคา ความชอบพอผูกพันอยางมากนี้ข้ึนอยูกับความจริงท่ีวาสินคานั้นมีราคา
แพง มีการซื้อไมบอยนัก และมีความเสี่ยงในการซื้อ ในกรณีนี้ผูซื้อจะเดินดูสินคาดังกลาวหลาย ๆ แหงแลว
พบวาสินคาแตละตรามีความแตกตางกันนอยเต็มที เขาก็จะตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความสะดวกหรือตราสินคาท่ี
ราคาต่ํากวา แตหากผูบริโภคพบวาสินคามีความแตกตางกันอยางชัดเจน เขาอาจตัดสินใจซื้อสินคาท่ีมีราคาสูง
กวาก็ได

ภายหลังการซื้อผูบริโภคอาจมีประสบการณความไมลงรอยกันหรือผิดหวังในการซื้ออันมี
ตนเหตุมาจากคุณสมบัติท่ีไมพอใจหรือไดยินสิ่งท่ีพอใจของตราสินคาอ่ืน ผูบริโภคจะตื่นตัวตอขอมูลท่ีมา
สนับสนุนการตัดสินใจของเขา เชน เม่ือผูบริโภคซื้อแลวยอมเกิดความเชื่อสิ่งใหมและจบลงดวยการเกิดทัศนคติ
ใหม การสื่อสารทางการตลาดควรสนับสนุนทําใหเกิดความเชื่อและการประเมินคาท่ีชวยใหผูบริโภคเกิด
ความรูสึกท่ีดีตอตราสินคาท่ีเขาเลือก โดยการตอกย้ําวาเขาเลือกถูกตองแลวนั่นเอง

พฤติกรรมการซื้อท่ีเปนนิสัย (Habitual Buying Behavior)
ผลิตภัณฑหลายอยางขายภายใตเงื่อนไขความชอบพอความผูกพันต่ํา และไมเห็นความ

แตกตางลักษณะเดนของตราสินคาเชนการซื้อเกลือ มีความผูกพันนอยมาก ผูบริโภคเพียงไปท่ีรานและมองหา
ตราสินคาท่ีตองการหากเขาไดเห็นตราสินคาท่ีตองการถือเปนการซื้อโดยนิสัย ไมไดมีความภักดีตอตราสินคา
สิ่งบงชี้วาผูบริโภคมีความผูกพันต่ํา คือราคาต่ํา ซื้อบอยมาก ผลิตภัณฑเหลานี้ผูบริโภคไมไดผานกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อตามข้ันตอนปกติ เพราะผูบริโภคไมไดแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมและไมไดตัดสินใจวาจะซื้อตรงไหน
ทางตรงกันขามเขาไดรับขอมูลจากโทรทัศนหรือสิ่งพิมพ โฆษณานี้สรางความคุนเคยตอตราสินคามากกวา
ความชอบพอตอตราสินคาก็คือจะพอใจในตราสินคาท่ีคุนเคยมากกวาตราสินคาท่ีไมเคยรูจักมากอน หลังการ
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ซื้อพวกเขาไมไดประเมินทางเลือกท่ีเขาเลือก เขามีความผูกพันกับตราสินคาท่ีซื้อต่ํา กระบวนการซื้อเริ่มจาก
ความเชื่อตอตราสินคา ทําใหเกิดการเรียนรูทางออมและตามมาดวยพฤติกรมการซื้อซึ่งอาจจะติดตามดวยการ
ประเมินผล

พฤติกรรมการซื้อท่ีแสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking Buying Behavior)
บางครั้งการซื้อผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางกันหรือมีความหลากหลายสูงแตละระดับความ

ผูกพันตอตราสินคาต่ําจะเปนสาเหตุทําใหผูบริโภคเปลี่ยนตราสินคาไดบอย ๆ ข้ึนอยูกับวาใครจะอํานวยความ
สะดวกใหมากกวากันหรือนําเสนอไดดีกวากัน หรือใครมีรายการสงเสริมการขาย ใครไมมีเปนตนถึงแมวา
ผูบริโภคจะรับทราบวาเปนผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันแตจะใชกระบวนการการประเมินนอยมากและมักเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีมากมายหลายตราสินคา มีการแขงขันสูง ราคาสินคาต่ํา

กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Stages of the Buying Decision Process) มี 5 ข้ันตอนดังตอไปนี้
(Kotler, 2003)

ข้ันท่ี 1 การตระหนักถึงปญหา กระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดข้ึนเม่ือผูซื้อตระหนักถึงปญหา
หรือความตองการ โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางระหวางภาวะความตองการท่ีแทจริงและพึงปรารถนา
ความตองการอาจถูกกระตุนโดยสิ่งเราภายในหรือภายนอกกอนหนานี้ หนึ่งในความตองการปกติธรรมดาของ
บุคคลซึ่งไดแก ความหิว ความกระหาย และความตองการทางเพศเกิดข้ึนในระดับต่ําสุดจนกลายเปนแรงขับ
ความตองการ ไดถูกปลุกเราจากสิ่งกระตุนภายนอก

ข้ันท่ี 2 การคนหาขอมูลขาวสาร เม่ือผูบริโภคไดรับการกระตุนจะมีแนวโนมท่ีจะคนหา
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินคานั้น ๆ ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 2 ระดับดวยกันคือ ภาวการณคนหาขอมูล
แบบธรรมดา เรียกวา การเพ่ิมการพิจารณาใหมากข้ึน เชนการเปดรับขอมูลเก่ียวกับสินคามากข้ึน และใน
ระดับถัดมา บุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูลขาวสารอยางกระตือรือรน โดยการอานหนังสือ โทรศัพทถาม
เพ่ือน และยังเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับสินคาแหลงขอมูลขาวสารหลักท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อแบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้

1. แหลงบุคคล เชน ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน คนรูจัก เปนตน
2. แหลงการคา เชน การโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย บรรจุภัณฑ การสาธิต

เปนตน
3. แหลงชุมชน เชน สื่อมวลชน สถาบันคุมครองผูบริโภค ตลอดจนหนวยงานของรัฐท่ี

เก่ียวของ
4. แหลงทดลอง เชน การจัดการ การตรวจสอบ และการทดลองใชผลิตภัณฑ
จํานวนอิทธิพลของแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารเหลานี้จะแตกตางกันไปตามประเภทของ

ผลิตภัณฑและบุคลิกลักษณะเฉพาะของผูซื้อ โดยท่ัวไปผูบริโภคจะไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑสวน
ใหญจากแหลงการคา แตแหลงขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดไดแก แหลงบุคคล ซึ่งแหลงขอมูล
ขาวสารแตละแหงจะมีหนาท่ีในการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันไป ปกติแลวแหลงขอมูลขาวสารแต
ละแหงจะมีหนาท่ีในการใหความรูและขอมูลขาวสารสวนแหลงบุคคลทําหนาท่ีในการใหขอมูลท่ีถูกตองและ
ชวยประเมินขอมูล

ข้ันท่ี 3 การประเมินทางเลือก ผูบริโภคประมวลขอมูลเก่ียวกับตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ
และทําการตัดใจมูลคาของตราสินคานั้น ๆ ในข้ันตอนสุดทายอยางไร ความจริงก็คือกระบวนการประเมินผล
ขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจนั้นไมใชเรื่องงายหรือเปนกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว ผูบริโภคทุกคน
หรือแมกระท่ังเพียงคนเดียวจะมีกระบวนการประเมินเพ่ือการตัดสินใจหลายกระบวนการดวยกัน และแบบ
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กระบวนการประเมินของผูบริโภคสวนใหญมีพ้ืนฐานอยูบนทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งมองวาผูบริโภคทําการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑโดยอาศัยจิตใตสํานึกและมีเหตุผลสนับสนุน

แนวคิดพ้ืนฐานบางอยางท่ีชวยใหเราเขาใจกระบวนการประเมินผลของผูบริโภคไดอันดับแรก
ผูบริโภคพยายามท่ีจะสรางความพึงพอใจตามความตองการอยางหนึ่งของตน อันดับสอง ผูบริโภคกําลังมองหา
ผลประโยชนจากสินคา อันดับสาม ผูบริโภคมองเห็นวา สินคาแตละตัวนั้นเปนเสมือนชุดของคุณสมบัติท่ีมี
ความสามารถอันหลากหลายในการสงมอบผลประโยชนท่ีตนไดมองหา เพ่ือความพึงพอใจตามความตองการ
โดยท่ีคุณสมบัติตามความสนใจท่ีผูซื้อมีนั้นจะมีความหลากหลายกันไปในประเภทของสินคา

ข้ันท่ี 4 การตัดสินใจซ้ือ ในข้ันตอนการประเมินผลทางเลือกนี้ ผูบริโภคจะสรางรูปแบบ
ความชอบในระหวางตราสินคาตาง ๆ ท่ีมีอยูในทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ผูบริโภคอาจสรางรูปแบบความ
ตั้งใจในการซื้อไวท่ีตราสินคาท่ีชอบมากท่ีสุด แตอาจมี 2 ปจจัย ท่ีเขามาสอดแทรกความตั้งใจ และการ
ตัดสินใจในการซื้อ

ปจจัยตัวแรก คือ ทัศนคติของผูอ่ืน ทัศนคติของผูอ่ืนจะมีผลตอทางเลือกท่ีชอบมากนอย
เทาใดข้ึนอยูกับสองปจจัยคือ

1. ความรุนแรงของทัศนคติในแงลบของผูอ่ืนท่ีมีตอทางเลือกท่ีพอใจของผูบริโภค
2. แรงจูงใจของผูบริโภคท่ีจะคลอยตามความตองการของผูอ่ืน ซึ่งความรุนแรงของทัศนคติ

ในแงลบของผูอ่ืนจะยิ่งเพ่ิมมากข้ึนในตัวผูบริโภค หากบุคคลนั้นมีความใกลชิดกับผูบริโภคมากจะยิ่งทําให
ผูบริโภคปรับเปลี่ยนความตั้งใจซื้อของตนมากข้ึนตามไปดวย แตในความเปนจริงอีกดาน ความพอใจของ
ผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาหนึ่ง ๆ จะเพ่ิมข้ึนในกรณีท่ีใครบางคนท่ีเขาชื่นชอบในตราสินคาเดียวกันอยางมาก ละ
อิทธิพลของบุคคลอ่ืนจะกลายเปนสิ่งท่ีซับซอนยุงยาก กรณีท่ีบุคคลใกลชิดของผูบริโภคมีความเห็นแตกตางกัน
ไปในขณะท่ีผูบริโภคหรือผูซื้อเองก็ตองการท่ีจะเอาใจคนใกลชิดทุกคน

ปจจัยตัวท่ี 2 คือ ปจจัยดานสถานการณท่ีไมไดคาดการณไวลวงหนา อาจเปนตัวทําใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในการตั้งใจซื้อได เชน สมชายกําลังจะถูกโยกยายจากสํานักงานเปนพนักงานขายทําใหเกิด
การซื้อผลิตภัณฑอีกอยางกลายเปนสิ่งเรงดวนกวา กลาวคือเขาตั้งใจจะซื้อบานแตเม่ือถูกยายไปเปนพนักงาน
ขายตองใชรถยนตในการประกอบอาชีพจึงตัดสินใจซื้อรถยนตแทนท่ีจะซื้อบานตามตั้งใจ ดังนั้นความพอใจและ
ความตั้งใจซื้ออาจไมเปนตัวคาดการณพฤติกรรมการซื้อไดอยางแนนอนสมบูรณ

การตัดสินใจของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง เลื่อนกําหนด หรือหลีกเลี่ยงการตัดสินใจซื้อจะ
ไดรับอิทธิพลอยางมากจากความเสี่ยงท่ีคาดการณไว ซึ่งจํานวนความเสี่ยงท่ีคาดการณไว จะมีความหลากหลาย
ไปตามจํานวนเงินท่ีจายไป จํานวนความไมแนนอนของคุณสมบัติและปริมาณการซื้อและระดับความม่ันใจของ
ผูบริโภค โดยท่ีผูบริโภคจะพยายามลดความเสี่ยงใหต่ําลงเปนประจําทุกวัน เชน การหลีกเลี่ยงการตัดสินใจ
การรวบรวมขอมูลขาวสารจากบรรดาเพ่ือน ๆ และความพึงพอใจในชื่อเสียงและการรับประกันของตราสินคา
ระดับชาติ

ข้ันท่ี 5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ หลังจากซื้อผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณ
ตามระดับของความพอใจในระดับหนึ่งระดับใด นักการตลาดตองคอยตรวจสอบความพอใจหลังการซื้อของ
ผูบริโภคอีกดวย ไดแก กิจกรรมหลังการซื้อ การใช และการจัดการหลังการซื้อ

ความพอใจหลังการซื้อ สิ่งใดเปนตัวท่ีชี้ใหเห็นวา ผูซื้อมีความพอใจอยางมาก คอนขางพอใจหรือไม
พอใจกับการซื้อในครั้งหนึ่ง ๆ ความพอใจของผูบริโภคเปนการทํางานของความใกลชิดระหวางการคาดหวังใน
ตัวผลิตภัณฑของผูบริโภคและการทํางานของผลิตภัณฑท่ีคาดหวังไว ถาผลิตภัณฑไมตรงกับความคาดหวังของ
ผูบริโภค พวกเขาก็จะเกิดความรูสึกผิดหวัง แตถาตรงกับความคาดหวังพวกเขาก็จะเกิดความรูสึกเฉย ๆ และ
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ถาเกินความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งข้ึน ความรูสึกเหลานี้สรางความแตกตางในแงท่ีวาผูบริโภค
จะกลับมาซื้อสินคาใหม และจะพูดถึงผลิตภัณฑในแงดีหรือไมดีกับบุคคลอ่ืนตอไปหรือไม ผูบริโภคจะสราง
รูปแบบความคาดหวังของตนตามขาวสารท่ีไดรับจากพนักงาน เพ่ือนและแหลงขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ หาก
ชองวางระหวางความคาดหวังและการทํางานของผลิตภัณฑนั้นไมสมบูรณซึ่งจะทําใหพวกเขารูสึกไมพอใจอยาง
ยิ่งในขณะท่ีผูบริโภคบางรายอาจลดชองวางดังกลาวลงและรูสึกไมพอใจนอยลง ความสําคัญหลังการซื้อ
ชี้ใหเห็นวาการกลาวอางถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑอยางแทจริงและไดพิสูจนโดยผูบริโภคแลววาเปนไปได
ตามท่ีกลาวอางจริง ๆ พนักงานขายบางคนอาจจะกลาวถึงระดับการทํางานของผลิตภัณฑท่ีต่ํากวาความเปน
จริง เพ่ือใหผูบริโภคไดเรียนรูถึงความพอใจท่ีเกินความคาดหวังก็เปนไดเพ่ือใหผูบริโภคพอใจมากข้ึนหลังการซื้อ
ไปแลวกิจกรรมหลังการซื้อ ความพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑจะมีผลตอพฤติกรรมในลําดับ
ตอมา กลาวคือหากพวกเขาพอใจ มีโอกาสท่ีพวกเขาจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑดังกลาวอีกครั้ง นอกจากนี้
ผูบริโภคท่ีพอใจมีแนวโนมท่ีจะพูดถึงสิ่งดี ๆ เก่ียวกับตราสินคาดังกลาวกับบุคคลอ่ืน ๆ จนนักการตลาดกลาว
เปนเสียงเดียวกันวา “การโฆษณาท่ีดีท่ีสุดคือการทําใหผูบริโภคพึงพอใจสูงสุดนั่นเอง”

อยางไรก็ตาม ผูบริโภคท่ีไมพอใจจะมีปฏิกิริยาแตกตางออกไป พวกเขาอาจจะละท้ิงหรือสงคืน
ผลิตภัณฑได โดยท่ีพวกเขาอาจจะมองหาขอมูลขาวสารท่ีจะยืนยันมูลคาระดับสูงของผลิตภัณฑดังกลาว พวก
เขาอาจจะแสดงออกตอสาธารณะชน เชน การตําหนิบริษัท ปรึกษาทนายความ หรือตําหนิใหกลุมอ่ืนฟง (เชน
กลุมธุรกิจสวนบุคคล หรือองคการของรัฐ) การแสดงออกสวนบุคคล ไดแกการตัดสินใจหยุดการซื้อผลิตภัณฑ
ดังกลาว (ทางเลือกท่ีจะละท้ิง) หรือการเตือนเพ่ือน ๆ (การบอกกลาวโดยใชเสียง) ซึ่งหากกรณีตาง ๆ เหลานี้
เกิดข้ึนถือวานักการตลาดไมประสบความสําเร็จในการทําใหผูบริโภคพึงพอใจการใชและการจัดการหลังการซื้อ
นอกจากนี้นักการตลาดควรท่ีจะจับตามองวาผูซื้อไดใชหรือจัดการกับผลิตภัณฑดังกลาวนั้นอาจจะไมไดรับ
ความพอใจอยางมากเลยก็เปนได แมคําบอกเลาจากปากตอปากจะไมรุนแรงนัก หากพวกเขาไดขายผลิตภัณฑ
ดังกลาวไป ก็ทําใหยอดขายผลิตภัณฑใหมลดต่ําลง หากผูบริโภคคนพบประโยชนการใชใหมของผลิตภัณฑ
ดังกลาวนักการตลาดควรท่ีจะนําประโยชนการใชใหมเหลานี้มาโฆษณา

1.5กฎหมายที่เกีย่วของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1) ความเปนมา

การริเริ่มระหวางประเทศ
การพัฒนากรอบทางกฎหมายในระดับระหวางประเทศ คณะกรรมาธิการกฎหมายการคา

ระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law –
UNCITRAL) ไดใหความเห็นชอบตอ ‘Model Law on Electronic Commerce’ ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งท่ี 85 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม ค.ศ.1996 ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือเสนอกรอบทางกฎหมายท่ียอมรับผล
ทางกฎหมายของการติดตอสื่อสารดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Data Message) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภท
ตางๆ เชน อินเทอรเน็ต, อีดีไอ (EDI), โทรศัพท, โทรสาร ฯลฯ เพ่ือใหสมาชิกแตละประเทศนําไปปรับปรุง
กฎหมายภายในประเทศตามความเหมาะสม และมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส” อีก
ดวย ดังนั้น กฎหมายตนแบบ (Model Law) จึงหาไดเปนกฎหมายระหวางประเทศไม แตเปนขอเสนอแนะ
ทางกฎหมายท่ีมีลักษณะกวาง เพ่ือใหแตละประเทศสามารถกําหนดรายละเอียดของกฎเกณฑของตน

[ท่ีมา: 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
และพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการคาระหวางประเทศของไทยเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2540 และดําเนินการยก
ราง พ.ร.บ. การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในการจัดทํา “โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ และเห็นชอบใหคณะกรรมการ
เทคโนโลยีฯ เปนศูนยกลางดําเนินการและประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีกําลังดําเนินการจัดทํา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2541 ซึ่งประกอบดวย
กฎหมาย 6 ฉบับ ไดแก1. กฎหมายเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (เดิมเรียกวา กฎหมายแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส) 2. กฎหมายเก่ียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 3. กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน 4. กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 5.
กฎหมายเก่ียวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 6. กฎหมายเก่ียวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส

ตอมามีการประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2542 เพ่ือพิจารณารวมราง
พ.ร.บ. การพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. … ท่ีกระทรวงยุติธรรมจัดทําข้ึน และราง พ.ร.บ. ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. … เพราะมีเนื้อหาสําคัญหลายสวนท่ีคลายคลึงกัน จึงไดขอสรุปในการรวมรางกฎหมายท้ัง
2 ฉบับ ใหใชชื่อวา ราง พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอรางกฎหมายฉบับนี้  และราง พ .ร.บ. ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. … เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2543 ในชั้นการพิจารณารางกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานฯ ไดเสนอใหรวมหลักกฎหมายของกฎหมายท้ัง 2 ฉบับและเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี ๆ ใหความเห็นชอบและเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตอไป เม่ือรางกฎหมายดังกลาวผานความ
เห็นชอบของรัฐสภา จึงประกาศเปนกฎหมายชื่อวา “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.
2544” เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2544 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2545

2) หลักการสําคัญของ UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)
หลักการสําคัญของกฎหมายตนแบบนี้คือ หลักเรื่อง ‘Functional-Equivalent Approach’

หมายถึง การรับรองผลทางกฎหมายของขอความเอกสาร, การลงลายมือชื่อท่ีจัดทําในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชนเดียวกับเอกสาร หนังสือหรือการลงลายมือชื่อท่ีทําบนกระดาษ โดยพบใน มาตรา 6
(Writing), มาตรา 7 (Signature) และมาตรา 8 (Original) สาเหตุท่ีทําใหหลักการขางตนเปนเรื่องสําคัญ
เนื่องจากมีความเก่ียวของกับแบบพิธีหรือเงื่อนไขของกฎหมายตางๆ คือ หลักฐานการฟองรองบังคับคดี การลง
ลายมือชื่อ และการนําเสนอและเก็บรักษาขอความอยางตนฉบับ “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544” ไดนําหลักการดังกลาวมาบัญญัติไวในหลายมาตรา คือ มาตรา 8, 9, 10
ตามลําดับ

[ท่ีมา: 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”

คือเพ่ือรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการทําธุรกรรมหรือสัญญา ใหมีผล
เชนเดียวกับการทําสัญญาตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายปจจุบัน (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) กําหนดไว
ไดแก การทําเปนหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ การลงลายมือชื่อ กลาวคือถามีการทําสัญญาระหวางบุคคลท่ีใช
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสตามความหมายของกฎหมายแลว กฎหมายนี้ถือวาการทํา
สัญญานั้นไดทําตามหลักเกณฑขางตนของกฎหมายแพงและพาณิชยแลว เปนผลทําใหสัญญานั้นมีผลสมบูรณ
หรือใชบังคับไดตามกฎหมาย ท้ังนี้ เปนไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนด สรุป
เนื้อหาโดยยอ ดังนี้

หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 7 - 25)
การรับรองรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีการรับ การสงผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สามารถใชเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ (มาตรา 8)
การยอมรับผลทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส (ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส) ใหถือวาเปน

การลงลายมือชื่อตามกฎหมาย หากใชวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว (มาตรา 9)
การนําเสนอและเก็บรักษาขอความท่ีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสอยางตนฉบับเอกสาร (มาตรา

10, 12)
การรับ การสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส (มาตรา 15-24)
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสท่ีทําตามวิธีการท่ีนาเชื่อถือ (มาตรา 25)
หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (มาตรา 26 - 31) (กรุณาดู หัวขอ 6.4 และ 6.6)
หมวด 3 ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (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

เสียงหรือสัญลักษณอ่ืนใดท่ีสรางข้ึนใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งนํามาใชประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุตัวบุคคลผูเปน
เจาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพ่ือแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับ
ในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น” (มาตรา 4)

จากความหมายขางตนสามารถสรุปลักษณะของ “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส” ตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ไดดังนี้

1. เปนอักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณอ่ืนใดในรูปของอิเล็กทรอนิกส มีความหมาย
ตางจากลายมือชื่อตามกฎหมายเดิมคือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 9

2. วัตถุประสงคหรือหนาท่ีของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสคือ เพ่ือระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น และเพ่ือแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับใน



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 37

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น แมวาจะมีการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสขางตนก็ตาม แตลายมือชื่อฯ ท่ีจะถือเปน
ลายมือชื่อท่ีมีผลทางกฎหมาย จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ (มาตรา 9) คือ

(1) ใชวิธีการท่ีสามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ และสามารถแสดงไดวาเจาของ
ลายมือชื่อรับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นวาเปนของตน

(2) วิธีการดังกลาวเปนวิธีการท่ีเชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสราง
หรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี

ลักษณะของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีนาเชื่อถือไดมีมาตราท่ีเก่ียวของคือ มาตรา 25,
มาตรา 26 และมาตรา 29 คูกรณีท่ีเก่ียวของยังสามารถใชวิธีการใดๆ ท่ีเขาลักษณะและเงื่อนไขของกฎหมายได
แมวากฎหมายจะกําหนดลักษณะของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีนาเชื่อถือได แตก็ไมควรจํากัดการใช
เทคโนโลยีใดโดยเฉพาะตามหลักการเรื่อง ‘Technology Neutrality’ คือการไมถือเอาเทคโนโลยีหนึ่ง
เทคโนโลยีใด เปนเกณฑพิจารณาความนาเชื่อถือวาของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อีกท้ังบทบัญญัติ มาตรา 26
ก็หาไดระบุจํากัดวิธีการหนึ่งวิธีการใดไวไม

5) ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
การประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชบัญญัตินี้ แบงได 3

ประเภท คือ
1. การประกอบธุรกิจประเภทท่ีตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี
2. การประกอบธุรกิจประเภทท่ีตองข้ึนทะเบียน
3. การประกอบธุรกิจประเภทท่ีตองไดรับใบอนุญาต
อนึ่ง แมวา พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะมีผลใชบังคับแลว แตขณะนี้ยังไมมี

การออกพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้แตอยางใด จึงยังไมมีการกําหนดใหการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับ
“ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” ใดวาเขากิจการประเภทใด (มาตรา 32) เกณฑท่ีใชพิจารณาวาการประกอบ
ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะเขาประเภทใด กฎหมายฉบับนี้ใหพิจารณาจากความ
เหมาะสมในการปองกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบ
ธุรกิจนั้น (มาตรา 32 วรรค 2) และยังบัญญัติเงื่อนไขการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาววา ตองจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน และใหนําขอมูลท่ีไดรับมาใชประกอบการพิจารณา (มาตรา 32 วรรคทาย)

ผูใหบริการออกใบรับรอง (Certification Authority – CA) สําหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
มีหนาท่ีอยางไรตาม พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544

ผูท่ีตองการประกอบธุรกิจการใหบริการออกใบรับรองสําหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตอง
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาขางตน (ขอ 6.4) และมีหนาท่ีปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายบัญญัติไวใน
มาตรา 28 ดังนี้

1. หนาท่ีปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผูใหบริการท่ีแสดงไว (เนื่องจากผู
ใหบริการออกใบรับรองฯ จะตองมีการออกแนวนโยบายและแนวปฏิบัติวาดวยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางเชน ‘Certification Practices Statement (CPS) หรือเอกสารใดๆ ทํานองเดียวกัน)

2. หนาท่ีใชความระมัดระวังตามสมควรเก่ียวกับความถูกตองและความสมบูรณของใบรับรอง
อายุใบรับรอง เปนตน
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3. หนาท่ีกําหนดวิธีการใหคูกรณีท่ีเก่ียวของสามารถตรวจสอบเนื้อหาหรือสาระสําคัญของ
ใบรับรอง เก่ียวกับการระบุผูใหบริการออกใบรับรอง, เจาของลายมือชื่อท่ีระบุไวในใบรับรอง และขอมูลสําหรับ
ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีใชไดในขณะหรือกอนท่ีมีการออกใบรับรอง

4. หนาท่ีกําหนดวิธีการใหคูกรณีท่ีเก่ียวของสามารถตรวจดูใบรับรองได เพ่ือตรวจสอบวิธีการ
ท่ีใชในการระบุตัวเจาของลายมือชื่อ, วัตถุประสงคและคุณคาท่ีมีการนําขอมูลสําหรับใชสรางลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือใบรับรอง, ขอบเขตความรับผิดของผูใหบริการออกใบรับรอง, วิธีการใหเจาของลายมือชื่อสง
คําบอกกลาวเม่ือมีเหตุตามบางประการ ตามมาตรา 27 (2), บริการเก่ียวกับการเพิกถอนใบรับรอง เปนตน

5. หนาท่ีจัดใหมีบริการท่ีเจาของลายมือชื่อสามารถติดตอกับผูใหบริการออกใบรับรองใน
กรณี ตามมาตรา 27 (2) และกรณีการขอเพิกถอนใบรับรองท่ีทันการ

6. หนาท่ีใชระบบ วิธีการและบุคลากรท่ีเชื่อถือไดในการใหบริการ ฯลฯ

6) การยื่นคําขอ การขออนุญาต การจดทะเบียน หรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายของประชาชน
ท่ีตองการติดตอกับหนวยงานของรัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

แตเดิมนั้นการยื่นคําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน หรือการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมาย
ผูรองขอจะตองเดินทางมาติดตอกับหนวยงานของรัฐดวยตนเอง หรือบางกรณีอาจมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน
ดําเนินการแทนโดยมีเอกสารของผูมอบอํานาจ พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหการรับรองใหหนวยงานของรัฐ
สามารถรับคําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน หรือการดําเนินการใดๆ ของประชาชนท่ัวไปหรือผูประกอบ
ธุรกิจ โดยผูยื่นคํารองหรือคําขอผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กลาวอีกนัยหนึ่งคือยื่นคําขอในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ผลท่ีสําคัญคือการกระทําขางตนนี้ถือวามีผลโดยชอบดวยกฎหมาย เชนเดียวกับการกระทําใน
รูปแบบเดิม กฎหมายยังระบุใหการออกคําสั่งทางปกครอง การประกาศ หรือการดําเนินการใดๆ โดย
หนวยงานของรัฐ สามารถกระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสได กระนั้นก็ดี พระราชบัญญัตินี้กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา จึงจะถือวามีผลโดย
ชอบดวยกฎหมาย

1.6แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเกณฑการประเมิน
ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Indicator) ของประเด็นท่ีตองการประเมิน เริ่มตนจากการกําหนดตัวชี้วัด การ

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งรวมถึงการเลือกใชชนิดของขอมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการกําหนด
เกณฑของตัวชี้วัด

การประเมินจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับข้ันตอนของการพัฒนาตัวชี้วัดนี้เปนสําคัญ ดังจะ
กลาวในรายละเอียดของการพัฒนาตัวชี้วัด

1. การพัฒนาตัวชี้วัด
การกําหนดตัวชี้วัด เปนการเลือกตัวแปรสําคัญท่ีบงบอกสภาพ หรือสภาวะของสงท่ีมุงประเมินตาม

ประเด็นการประเมิน ไมวาประเด็นการประเมินจะถูกกําหนดมาดวยวิธีใดก็ตาม
เม่ือไดตัวชี้วัดแลวผูประเมินจะตองพิจารณาข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเริ่มจากการเลือกใช

ชนิดของขอมูล วาเปนขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลทุติยภูมิ ถาเปนขอมูลปฐมภูมิ จะตองมีการสรางเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยท่ัวไปไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบรายงาน เปนตน เครื่องมือท่ี
สรางข้ึนจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอนจะนําไปใชในการเก็บขอมูล สวนขอมูลทุติยภูมิ ตองมี
การตรวจสอบคุณภาพของขอมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว กอนท่ีจะนํามาใช
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ในแตละประเด็นอาจประกอบดวยตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว หรือมากกวาหนึ่งตัวก็ได ลักษณะของตัวชี้วัด
ท่ีกลาวมาขางตนจะมีลักษณะคลายกับตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรท่ีถูกระบุในแตละประเด็นของการประเมิน
จะทําหนาท่ีชี้วัดถึงลักษณะของโครงการนั้นๆ เม่ือการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของโครงการแลว การระบุ
ลักษณะของตัวแปรเพียงอยางเดียวยังไมสามารถตัดสินคุณคาได ถาไมมีการกําหนดระดับท่ีนาพอใจของตัว
แปรเสียกอน ดังนั้น ตัวชี้วัดในการประเมินจะไดจากตัวแปรในประเด็นท่ีประเมิน โดยมีการกําหนดระดับท่ีพึง
ประสงคของตัวแปรนั้น ซึ่งเรียกระดับท่ีพึงประสงควา เกณฑ ของตัวชี้วัด

2. การกําหนดเกณฑของตัวชี้วัด
งานข้ันตอไปท่ีแตกตางไปจากการวิจัย คือ การกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการจัดระดับท่ีพึงประสงคของ

ตัวชี้วัดเหลานั้น เพราะการประเมินจะตองมีการจัดลําดับท่ีพึงประสงค หรือตัดสินคุณคาเกณฑท่ีนิยมใชในการ
ประเมินมี 2 ลักษณะ คือ

2.1 เกณฑสัมบูรณ หรือมาตรฐาน (Absolute Criteria) เปนการกําหนดระดับท่ีควรจะมี ควรจะ
เปน หรือควรจะไดจากโครงการ การกําหนดอาจทําโดยผูจัดทําโครงการ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีประเมิน
เชน การกําหนดผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม 80% ระดับท่ีกําหนดข้ึนตองเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกัน มาตรฐานไม
คงท่ีแตจะเปลี่ยนไปตามสถานการณความคาดหวัง และเวลาท่ีทําการประเมิน เชน ความคาดหวังเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมในชนบทหางไกล จะไมแตกตางจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกรุงเทพฯ เปนตน ในทางสาธารณสุข กิจกรรมบางอยางเก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัย ตองกําหนดคาท่ีเปนมาตรฐานอันเปนสากล การกําหนดมาตรฐานอาจทําโดย

1) มาตรฐานสากลของวิชาชีพ
2) ผูเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตองประเมิน ขอพึงระวัง มาตรฐานท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญ อาจมีความ

ลําเอียงเนื่องจากบุคลิกภาพของผูเชี่ยวชาญได
3) การคาดหวังจากเหตุการณท่ีผานมา มี 2 ลักษณะคือ

3.1) การคาดหวังเชิงคุณลักษณะ เปนการคาดหวังเหตุการณในอนาคต โดยมีขอมูลท่ี
ไดเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ ไมสามารถกําหนดคาท่ีเปนตัวเลขได เทคนิคท่ีใชในการคาดหวัง ไดแก DELPHI,
EFR, EDFR เปนตน

3.2) การคาดหวังเชิงปริมาณ เปนการคาดหวังเหตุการณในอนาคต โดยมีขอมูลท่ีได
เปนขอมูลเชิงปริมาณ เทคนิคท่ีใชในการคาดหวังไดแก regression analysis, time series analysis เปนตน

การใชคาท่ีคาดหวังเปนมาตรฐาน จะเหมาะสมกวาการใชผลงานท่ีผานมาโดยตรง เพราะ
ผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา ทําใหมาตรฐานจากผลงานใน
อดีตอาจไมเหมาะกับสภาพปจจุบัน

4) การเปรียบเทียบระหวางกลุมในแตละชวงเวลา แมวาการเปรียบเทียบจะเปนวิธีการท่ี
เขาใจงาย แตปญหาอยูท่ีวาขนาดความแตกตางเทาใดจึงจะมีความหมาย

5) การใชเกณฑปกติวิสัย (norms) ท่ีใชกันอยูท่ัวไป เชน การใชเปอรเซนไทลท่ี 50 การใช
เกณฑลักษณะนี้ ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมกับสิ่งท่ีจะประเมินเสียกอน

6) การใชลักษณะการบรรยายแผนงานของผูประเมิน (Evaluator’s Program Description,
EPD) เปนการพัฒนาตัวชี้วัดควบคูกับการกําหนดมาตรฐานท่ีคาดหวังในคราวเดียวกัน ตามแนวคิดของ
Kosecoff (1989) ลักษณะเปนฟอรมท่ีผูประเมินใชบันทึกสารสนเทศท่ีแสดงถึงความสําเร็จของแตละกิจกรรม
ตามแผนท่ีกําหนด ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนแรกเปนเปาหมายจะแสดงทีละเปาหมาย สวนตอมาเปนงาน
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หรือกิจกรรมท่ีตองดําเนินการตามเปาหมาย สวนสุดทายเปนเกณฑหรือเปาหมายท่ีแสดงถึงความสําเร็จของแต
ละกิจกรรม

2.2 เกณฑสัมพัทธ (Relative Criteria) ในบางกรณีผูประเมินไมสามารถกําหนดเกณฑสัมบูรณได
จําเปนตองเทียบเคียงจากโครงการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน และเปนโครงการท่ีจัดวาประสบความสําเร็จ ท่ี
สําคัญจะตองเปนโครงการท่ียอมรับกันวามีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ หรืออาจเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานภาพเดิมกอนเริ่มโครงการ

3. การประเมินโครงการ (Project Evaluation) และตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
ในการประเมินโครงการ ประเด็นท่ีสําคัญของการประเมิน คือตองการทราบความสําเร็จของโครงการ

แตความสําเร็จของโครงการในท่ีนี้ไมใชเพียงการบรรลุเปาหมายเทานั้น การพิจารณาถึงความสําเร็จของ
โครงการตางๆ ในประเทศไทย ควรมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 สวนดวยกันคือ

3.1 การจัดทําแผนงานหรือโครงการ
3.2 การบริหารงานโครงการ
3.3 ผลท่ีไดซึ่งแบงเปนผลโดยตรงและผลกระทบของโครงการ

ในการพัฒนาตัวชี้วัด (Indicator) ของประเด็นท่ีตองการประเมิน เริ่มตนจากการกําหนดตัวชี้วัด การ
เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งรวมถึงการเลือกใชชนิดของขอมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการกําหนด
เกณฑของตัวชี้วัด

การประเมินจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับข้ันตอนของการพัฒนาตัวชี้วัดนี้เปนสําคัญ ดังจะ
กลาวในรายละเอียดของการพัฒนาตัวชี้วัด

1. การพัฒนาตัวชี้วัด
การกําหนดตัวชี้วัด เปนการเลือกตัวแปรสําคัญท่ีบงบอกสภาพ หรือสภาวะของสงท่ีมุงประเมินตาม

ประเด็นการประเมิน ไมวาประเด็นการประเมินจะถูกกําหนดมาดวยวิธีใดก็ตาม
เม่ือไดตัวชี้วัดแลวผูประเมินจะตองพิจารณาข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเริ่มจากการเลือกใช

ชนิดของขอมูล วาเปนขอมูลปฐมภูมิหรือขอมูลทุติยภูมิ ถาเปนขอมูลปฐมภูมิ จะตองมีการสรางเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยท่ัวไปไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบรายงาน เปนตน เครื่องมือท่ี
สรางข้ึนจะตองมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกอนจะนําไปใชในการเก็บขอมูล สวนขอมูลทุติยภูมิ ตองมี
การตรวจสอบคุณภาพของขอมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลไวแลว กอนท่ีจะนํามาใช (เชาว อินใย, 2555;
สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2553)

ในแตละประเด็นอาจประกอบดวยตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว หรือมากกวาหนึ่งตัวก็ได ลักษณะของตัวชี้วัด
ท่ีกลาวมาขางตนจะมีลักษณะคลายกับตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรท่ีถูกระบุในแตละประเด็นของการประเมิน
จะทําหนาท่ีชี้วัดถึงลักษณะของโครงการนั้นๆ เม่ือการประเมินเปนการตัดสินคุณคาของโครงการแลว การระบุ
ลักษณะของตัวแปรเพียงอยางเดียวยังไมสามารถตัดสินคุณคาได ถาไมมีการกําหนดระดับท่ีนาพอใจของตัว
แปรเสียกอน ดังนั้น ตัวชี้วัดในการประเมินจะไดจากตัวแปรในประเด็นท่ีประเมิน โดยมีการกําหนดระดับท่ีพึง
ประสงคของตัวแปรนั้น ซึ่งเรียกระดับท่ีพึงประสงควา เกณฑ ของตัวชี้วัด (ประพิณ วัฒนกิจ, 2542)

2. การกําหนดเกณฑของตัวชี้วัด (สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2553)
งานข้ันตอไปท่ีแตกตางไปจากการวิจัย คือ การกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการจัดระดับท่ีพึงประสงคของ

ตัวชี้วัดเหลานั้น เพราะการประเมินจะตองมีการจัดลําดับท่ีพึงประสงค หรือตัดสินคุณคาเกณฑท่ีนิยมใชในการ
ประเมินมี 2 ลักษณะ คือ
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2.1 เกณฑสัมบรูณ หรือมาตรฐาน (Absolute Criteria) เปนการกําหนดระดับท่ีควรจะมี ควรจะ
เปน หรือควรจะไดจากโครงการ การกําหนดอาจทําโดยผูจัดทําโครงการ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีประเมิน
เชน การกําหนดผลสัมฤทธิ์ในการฝกอบรม 80% ระดับท่ีกําหนดข้ึนตองเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกัน มาตรฐานไม
คงท่ีแตจะเปลี่ยนไปตามสถานการณความคาดหวัง และเวลาท่ีทําการประเมิน เชน ความคาดหวังเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมในชนบทหางไกล จะไมแตกตางจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกรุงเทพฯ เปนตน ในทางสาธารณสุข กิจกรรมบางอยางเก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพอนามัย ตองกําหนดคาท่ีเปนมาตรฐานอันเปนสากล การกําหนดมาตรฐานอาจทําโดย (เชาว อิน
ใย, 2555; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2554)

1) มาตรฐานสากลของวิชาชีพ
2) ผูเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตองประเมิน ขอพึงระวัง มาตรฐานท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญ อาจมีความ

ลําเอียงเนื่องจากบุคลิกภาพของผูเชี่ยวชาญได
3) การคาดหวังจากเหตุการณท่ีผานมา มี 2 ลักษณะคือ

3.1) การคาดหวังเชิงคุณลักษณะ เปนการคาดหวังเหตุการณในอนาคต โดยมีขอมูลท่ี
ไดเปนขอมูลเชิงคุณลักษณะ ไมสามารถกําหนดคาท่ีเปนตัวเลขได เทคนิคท่ีใชในการคาดหวัง ไดแก DELPHI,
EFR, EDFR เปนตน

3.2) การคาดหวังเชิงปริมาณ เปนการคาดหวังเหตุการณในอนาคต โดยมีขอมูลท่ีได
เปนขอมูลเชิงปริมาณ เทคนิคท่ีใชในการคาดหวังไดแก regression analysis, time series analysis เปนตน

การใชคาท่ีคาดหวังเปนมาตรฐาน จะเหมาะสมกวาการใชผลงานท่ีผานมาโดยตรง เพราะ
ผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา ทําใหมาตรฐานจากผลงานใน
อดีตอาจไมเหมาะกับสภาพปจจุบัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2554)

4) การเปรียบเทียบระหวางกลุมในแตละชวงเวลา แมวาการเปรียบเทียบจะเปนวิธีการท่ี
เขาใจงาย แตปญหาอยูท่ีวาขนาดความแตกตางเทาใดจึงจะมีความหมาย

5) การใชเกณฑปกติวิสัย (norms) ท่ีใชกันอยูท่ัวไป เชน การใชเปอรเซนไทลท่ี 50 การใช
เกณฑลักษณะนี้ ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมกับสิ่งท่ีจะประเมินเสียกอน

6) การใชลักษณะการบรรยายแผนงานของผูประเมิน (Evaluator’s Program Description,
EPD) เปนการพัฒนาตัวชี้วัดควบคูกับการกําหนดมาตรฐานท่ีคาดหวังในคราวเดียวกัน ตามแนวคิดของ
Kosecoff (1989) ลักษณะเปนฟอรมท่ีผูประเมินใชบันทึกสารสนเทศท่ีแสดงถึงความสําเร็จของแตละกิจกรรม
ตามแผนท่ีกําหนด ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนแรกเปนเปาหมายจะแสดงทีละเปาหมาย สวนตอมาเปนงาน
หรือกิจกรรมท่ีตองดําเนินการตามเปาหมาย สวนสุดทายเปนเกณฑหรือเปาหมายท่ีแสดงถึงความสําเร็จของแต
ละกิจกรรม

2.2 เกณฑสัมพัทธ (Relative Criteria) ในบางกรณีผูประเมินไมสามารถกําหนดเกณฑสัมบูรณได
จําเปนตองเทียบเคียงจากโครงการท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน และเปนโครงการท่ีจัดวาประสบความสําเร็จ ท่ี
สําคัญจะตองเปนโครงการท่ียอมรับกันวามีคุณภาพเหมาะสมท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ หรืออาจเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงจากสถานภาพเดิมกอนเริ่มโครงการ (สมคิด พรมจุย, 2552)

3. การพัฒนาตัวชี้วัดและการกําหนดเกณฑ
เปนท่ีทราบกันดีแลววา ในแตละประเด็นของการประเมิน มีตัวชี้วัดท่ีสามารถบงบอกถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนใน

ประเด็นนั้นไดหลายตัวดวยกัน ปญหาท่ีสําคัญของข้ันตอนนี้ คือการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดท่ีดี ซึ่งมีลักษณะดังนี้
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1) สอดคลองกับประเด็นท่ีตองการประเมิน
ความสอดคลองของตัวชี้วัดกับประเด็นการประเมิน สามารถพิจารณาไดดังนี้

1.1) ความตรง (Validity) ตัวชี้วัดจะตองตรงและครอบคลมุตามประเด็นการประเมิน เชน
การประเมินความสําเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดท่ีใชจะตองสะทอนความสําเร็จและครอบคลุมองคประกอบของ
ความสําเร็จ ไดแก การบรรลุผลเบื้องตนของโครงการ (ในแงเวลา, งบประมาณ, ปริมาณงานท่ีเสร็จและพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับผล) การบรรลุผลเบื้องตนของโครงการและผลท่ีเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมาย (ในแงความพอเพียง ความ
ท่ัวถึงและความพึงพอใจ)

1.2) ความเท่ียง (Reliability) ตัวชี้วัดจะตองใหคาจากการวัดท่ีนาเชื่อถือหรือใหคาท่ีคงท่ี
ในชวงเวลาเดียวกัน ถาทําการวัดซ้ํา เชน เวลา (วัน/เดือน/ป) ท่ีเสร็จ, งบประมาณ (บาท) ท่ีใช เปนตน

2) เปนรูปธรรมทําใหสามารถวัดหรือสังเกตได โดยตัวชี้วัดท่ีจะตองมีความชัดเจน สามารถวัด
หรือสังเกตได เชน สัดสวนของปริมางานท่ีเสร็จ, สัดสวนของพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลของโครงการ รอยละของ
กลุมเปาหมายท่ีมีรายไดสูงข้ึน

3) ไดรับการยอมรับจากผูใชผลงานประเมิน โดยตัวชี้วัดจะตองเปนท่ียอมรับของผูรู ผูเก่ียวของ
และผูใชผลการประเมิน

เม่ือไดตัวชี้วัดแลว ข้ันตอนถัดมาเปนการพิจารณาถึงวิธีการท่ีจะไดขอมูลนั้น กอนอ่ืนจะตอง
ทราบวาขอมูลท่ีตองการในตัวชี้วัดเปนขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ถาเปนขอมูลปฐมภูมิ งานท่ีสําคัญเห็นจะ
ไดแกการสรางเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย แตถาเปนขอมูลทุติยภูมิ จะตองมีการ
ตรวจสอบความถูกตองเสียกอนท่ีจะนํามาใช

ถัดมาเปนการกําหนดเกณฑของตัวชี้วัด การกําหนดเกณฑท่ีเหมาะสมยอมข้ึนกับสถานท่ี เวลา
และสถานการณ เกณฑทางสังคมสวนใหญไมสามารถระบุเปนเกณฑถาวรตายตัว เนื่องจากภายใตการ
ดําเนินงานโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้ังสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
ดังนั้นเกณฑท่ีดีควรมีลักษณะ

1) มีความทาทายและเปนไปได เกณฑท่ีดีจะตองเปนความคาดหวังอันทาทายและอยูในวิสัยท่ีจะ
บรรลุตามความคาดหวังนั้นได

2) สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เกณฑสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
สภาพสังคมและสถานการณ เชน เม่ือมีการบรรลุตามเกณฑในระดับหนึ่งแลว อาจมีการตั้งเกณฑท่ีมีมาตรฐาน
ท่ีสูงยิ่งข้ึนไป

4. เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubrics) (สุวิมล ติรกานันท, 2550)
Scoring Rubric คือเกณฑการใหคะแนนท่ีถูกพัฒนาโดยผูประเมินท่ีใชวิเคราะหผลงานหรือ

กระบวนการท่ีไดพยายามสรางข้ึน การประเมินผลงานจะมี 2 ลักษณะคือ ผลงานท่ีไดจากกระบวนการของการ
ดําเนินงาน และกระบวนการท่ีใชเพ่ือใหเกิดผลงาน จะประเมินในลักษณะใดข้ึนอยูกับจุดมุงหมายในการ
ดําเนินงาน อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินท้ังสองลักษณะก็ได ผูประเมินจะตองตัดสิน
คุณภาพของผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของการดําเนินงานแตละงานท่ีมีระดับท่ีแตกตางกันหลายระดับ
ระดับท่ีแตกตางกันอาจจะเปนระดับคุณภาพของชิ้นงานท่ีไดสรางข้ึน หรือระดับของกระบวนการตาง ๆ ท่ีการ
ดําเนินงานแตละคนไดใชเพ่ือใหเกิดผลงาน
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เพ่ือใหการตัดสินใจสอดคลองกับการดําเนินงาน ผูประเมินจะตองใชเกณฑในการประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงาน เกณฑอาจจะอยูในเชิงคุณภาพหรือปริมาณ อาจจะมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating
scale) หรือแบบตรวจสอบ (Checklist) โดยปกติจะใช Rubric ในการประเมินจุดประสงคการเรียนรูเดียวหรือ
สวนใดสวนหนึ่งของงานปฏิบัติ แตการปฏิบัติงานท่ีมีซับซอน ผูประเมินจะตองประเมินจุดประสงคการ
ดําเนินงานท่ีหลากหลายและประเมินหลาย ๆ สวนของการปฏิบัติ นั่นคือผูประเมินจะตองมีเกณฑการให
คะแนนท่ีมากมายเพ่ือใหเหมาะกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีแตกตางกัน หรือเหมาะกับแตละสวนของการ
ปฏิบัติงาน การใหคะแนนจะอยูในรูปของตัวเลข โดยปกติจะเปน 0-3 หรือ 1-4 ในแตละระดับของคะแนนจะ
ข้ึนอยูกับระดับของคุณภาพของงาน ดังนั้นตัวเลข 4 อาจจะหมายถึงระดับคุณภาพสูงสุด เลข 3 เปนระดับ
คุณภาพรองลงมา คุณภาพของงานในแตละระดับจะตองใชการอธิบาย (Rubric) ดังนั้นในแตละระดับคะแนน
จะตองอธิบายเปนภาษาท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานในระดับนั้น

เกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) มีความสําคัญอยางไร
การประเมินศักยภาพของการดําเนินงานโดยใหลงมือปฏิบัตินั้น ไมมีคําเฉลยหรือคําตอบถูกท่ีแนชัดลง

ไปเหมือนแบบทดสอบเลือกตอบ การประเมินผลงานท่ีไดลงมือปฏิบัติจึงมีความจําเปนท่ีจะตองประเมิน
คุณภาพของงานอยางเปนปรนัย ซึ่งมันเปนการยากท่ีจะทําได และไดคนพบการสรางเกณฑการใหคะแนนหรือ
rubric ข้ึนมาเพ่ือกําหนดแนวทางในการตัดสินอยางยุติธรรม และปราศจากความลําเอียง (ชูชัย สมิทธิไกร,
2556; ประพิณ วัฒนกิจ, 2542)

    Rubric จะตองมีความชัดเจนในเกณฑการใหคะแนนอยางพอเพียงถึงขนาดท่ีผูประเมิน 2 คน
สามารถใช Rubric เดียวกันประเมินชิ้นงานของผูเรียนชิ้นเดียวกันแลวใหคะแนนไดตรงกัน ระดับของความ
สอดคลองในการใหคะแนนของผูประเมิน 2 คนท่ีประเมินอยางเปนอิสระจากกันจะเรียกวา ความเชื่อม่ัน
(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 มิติท่ีเปนพ้ืนฐานในการตัดสินผูเรียน
    2. การนิยามและการยกตัวอยางจะตองมีความชัดเจนในแตละคุณลักษณะหรือมิติ
   3. มาตราการใหคะแนนจะตองเปนอัตราสวนกันในแตละคุณลักษณะหรือมิติ

    4. จะตองมีมาตรฐานท่ีเดนชัดในแตละระดับของการใหคะแนน
    ในแตละระดับการใหคะแนนจะตองมีความชัดเจนในการนิยม และความกวางของระดับคะแนนไม

ควรเกิน 6 ถึง 7 ระดับ ถามีระดับของการใหคะแนนกวางมากเกินไปจะมีความลําบากในการตัดสินความ
แตกตางในแตละระดับ เชน ความกวางคะแนนเปน 100 ทําใหยากท่ีจะอธิบายวาคะแนน 81 มีคุณภาพ
แตกตางจาก 80 หรือ 82 อยางไร และจะทําใหความสอดคลองของการประเมินดวยผูประเมินหลายคนลดลง
ไป การจะกําหนดความกวางของการใหคะแนนเปนเทาไหรนั้น จะตองมีความเหมาะสมและมีความชัดเจนใน
การนิยามท่ีครอบคลุมตั้งแต แยท่ีสุด (poor) จนถึงดีเลิศท่ีสุด (excellent) (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554)
ชนิดของเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555; สุวิมล ติรกานันท, 2550)

Scoring Rubric มีอยู 3 ชนิดคือ
1. Holistic Rubrics เปนเกณฑการใหคะแนนผลงานหรือกระบวนการท่ีไมไดแยกสวนหรือแยก

องคประกอบการใหคะแนน คือจะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น (Baker & Eva; 1993)
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2. Analytic Rubrics เปนเกณฑการใหคะแนนท่ีแยกสวนหรือองคประกอบคุณลักษณะของผลงาน
หรือกระบวนการ แลวนําแตละสวนหรือองคประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเปนคะแนนรวม

3. Annotated Holistic Rubrics ผูประเมินจะประเมินแบบ holistic rubrics กอนแลวจึงประเมิน
แยกสวนอีกบางคุณลักษณะท่ีเดน ๆ เพ่ือใชเปนผลสะทอนในบางคุณลักษณะของผูเรียน

    การใหคะแนนแบบ holistic rubrics ใชไดงายและใชเพียงไมก่ีครั้งตอผูเรียน 1 คน จะเปนการ
ประเมินในภาพรวมของทุกคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน สวนการใหคะแนนแบบ analytic rubrics จะใช
บอยครั้งโดยจะประเมินแยกในแตละคุณลักษณะของงาน ซึ่งการประเมินแบบนี้จะมีประโยชนเม่ือสนใจจะ
วินิจฉัยหรือชวยเหลือผูเรียนวามีความรูความเขาใจในแตละสวนหรือแตละคุณลักษณะของการปฏิบัติงานนั้น ๆ
หรือไม ซึ่งจะมีสวนใหครูไดชวยเสริมสรางหรือพัฒนาการเรียนรูในแตละคุณลักษณะของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555; ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2554)

    สวนแบบ annotated rubrics จะรวมขอจํากัดของ holistic และ analytic ไวดวยกัน เริ่มดวย
การประเมินในภาพรวมของการปฏิบัติงานดวย holistic แลวผูประเมินเลือกประเมินอีกเพียงบางคุณลักษณะ
ของงานแบบ analytic ซึ่งการประเมินเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคะแนนท่ีประเมิน
แบบ holistic ประโยชนก็คือจะมีความรวดเร็วในการประเมินและเปนการใหผูประเมินไดเลือกประเมินเฉพาะ
บางคุณลักษณะท่ีโดดเดนเพียงไมก่ีองคประกอบเพ่ือเปนผลสะทอน (feedback) ใหแกผูเรียน แตไมมี
ประโยชนในการวินิจฉัยผูเรียนวาบกพรองในคุณลักษณะใด เพราะหลาย ๆ คุณลักษณะไมไดถูกประเมิน
(สมคิด พรมจุย, 2552)

สรุป
การพัฒนาตัวชี้วัดไดมาจากตัวแปรในประเด็นของการประเมิน จากนั้นกําหนดเกณฑท่ีพึงประสงคของ

ตัวชี้วัด เกณฑท่ีใชกันท่ัวไปมี 2 ชนิด คือ เกณฑสมบูรณหรือมาตรฐาน และเกณฑสัมพัทธ ซึ่งเกณฑเหลานี้อาจ
ไดมาตรฐานสากล ผูเชี่ยวชาญ การคาดหวังสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การเปรียบเทียบระหวางกลุม การใชเกณฑ
ปกติวิสัย และการใชการบรรยายงานของผูประเมิน (Evaluator’s Program Description, EPD) ข้ันตอน
ตอมาเปนการกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลถูกตอง

ในการประเมินโครงการ การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ สามารถพิจารณากําหนดได 3
สวน คือ

1. การประเมินตัวแผนหรือโครงการ มีตัวชี้วัดไดแก ความชัดเจนของโครงการ ความสอดคลอง ความ
เหมาะสม ความซับซอนและการประสานงาน

2. การประเมินการบริหารโครงการ แบงตัวชี้วัดเปน 2 สวน คือ สวนของเจาหนาท่ี ไดแก ปจจัยความ
พรอมในการดําเนินงาน และการดําเนินงาน สวนของประชาชน ไดแก การยอมรับ และการมีสวนรวม

3. การประเมินผลโครงการ แบงเปนผลทางตรงและผลทางออม ผลทางตรงไดแก การบรรลุผล
เบื้องตน และการบรรลุจุดมุงหมาย สวนผลทางออมจะข้ึนอยูกับประเภทของโครงการ

3) ไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติงาน ผูประเมิน และผูใชผลการประเมิน เกณฑท่ีดีจะตองเปนท่ี
ยอมรับจากฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูรู/ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติ ผูประเมิน และผูใชผลการประเมิน

1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)
ท่ีปรึกษาไดทําการศึกษางานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี้
จารุพรรณ มหาสุคนธ (2544) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจํานวน 400 คน โดยสวนใหญยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต
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(80%) ท่ีเคยซื้อมีเพียงสวนนอยเทานั้น (20%) ซึ่งปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับกลุมท่ีเคยซื้อและไมเคยซื้อสินคาและบริการ เปนความคิดเห็นท่ีไม
แตกตางกันอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานปจจัยจําเปนของผูบริโภคและดานอรรถประโยชนของผูบริโภค
สวนดานภาพลักษณของสินคาและบริการพบวามีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน คือ กลุมท่ีเคยซื้อสินคามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก แตกลุมท่ีไมเคยซื้อสินคามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

ธนัชญา กองใจ (2551) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการออนไลนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การศึกษาปจจัยทางดานเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการออนไลน ไดแก ดานการเขาใชเว็บไซตดานขีดความสามารถในการคนหาขอมูล
ดานทางเลือกในการซื้อ และดานการปอนกลับภายหลังการซื้อ สําหรับดานขีดความสามารถในการประเมินผล
ขอมูลภายในเว็บไซต ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการออนไลน สวนการศึกษาปจจัยดานความ
เชื่อม่ันในความปลอดภัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการออนไลน ไดแก ดานความนาเชื่อถือ
ของเว็บไซตขายสินคาและบริการออนไลนและดานเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล

พรชัย นพพรถิรชัย (2550) ไดศึกษาแนวโนมการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคทัศนคติ
และปญหาอุปสรรคในการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติในการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยการรับรูถึง
ความยากงายในการซื้อสินคา การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากการซื้อสินคา และการรับรูถึงความปลอดภัยใน
การซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต โดยมีความสัมพันธเชิงบวก สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูถึงประโยชน
ในการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยการรับรูถึงความงายในการซื้อสินคาและการรับรูถึงความ
ปลอดภัยโดยมีความสัมพันธเชิงบวกเชนเดียวกันและทัศนคติในการซื้อสินคากับแนวโนมในการซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ตมีความสัมพันธเชิงบวก

สิริกุล หอสถิตยกุล (2543) ไดศึกษาความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตของ
ผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ คือความ
ปลอดภัยและความนาเชื่อถือของวิธีการชําระเงิน ซึ่งวิธีการชําระเงินของผูท่ีเคยซื้อสินคาสวนใหญชําระเงินดวย
บัตรเครดิต สําหรับปญหาในการสั่งซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต คือ ขาดความเชื่อม่ันในระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส สวนผูท่ีไมเคยเขาเว็บไซตท่ีขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต
พบวาสวนใหญมีเหตุผลคือไมสนใจการสั่งซื้อสินคาผานชองทางอินเทอรเน็ต โดยชองทางการเขาสูเว็บไซตท่ีมี
การขายสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต คือ จากการเชื่อมโยงจากเว็บไซตเอกชน รองลงมาคือ จากคํา
ชักชวนหรือแนะนําจากคนรูจัก

สุวลักษณ นันทวงศ (2545) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตจํานวน 400 คน แบงเปนผูบริโภคท่ีเคยซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 150 คน
และผูบริโภคท่ีไมเคยซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 250 คน ผลการศึกษาพบวาการยอมรับนวัตกรรม
การรับรูภาพลักษณของเว็บเพจและการับรูระบบการจัดการกับความเสี่ยงมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งการยอมรับนวัตกรรมสามารถพยากรณ
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมผูบริโภคท่ีเคยซื้อสินคาผานเครือขาย
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อินเทอรเน็ตมีความแตกตางกับกลุมผูบริโภคท่ีไมเคยซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ตเก่ียวกับการยอมรับ
นวัตกรรมและการรับรูระบบการจัดการกับความเสี่ยง สวนการรับรูภาพลักษณของเว็บเพจ พบวากลุมผูบริโภค
ท่ีเคยซื้อ และไมเคยซื้อสินคาผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไมมีความแตกตางกัน

ลินดา หลวงมาลัย (2554) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความเชื่อในการไววางใจใน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของเว็บไซตสิรินดาสตอรี่ท่ีมีตอเจตนาในการไววางใจของผูเขาชม โดยหนึ่งในเจตนาท่ี
สนใจศึกษา คือ การใชขอมูลจากเว็บไซตเพ่ือประกอบการตัดสินใจ หากผูเขาชมทําการตัดสินใจซื้อหนังสือ
โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนผานเว็บไซตสิรินดาสตอรี่และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
จํานวน 200 ราย ดวยวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก แลวนําขอมูลมาประมวลผลโดยใชสถิติความถ่ี รอยละ
คาเฉลี่ย การทดความแตกตางคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหสหสัมพันธและ
การวิเคราะหการถดถอยเชงิพหุ 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 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนั้นประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทมากท่ีสุด 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 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงความตั้งใจของผูบริโภคตอการใชเว็บไซตเพ่ือเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการกระทําเชิงเหตุผล(Theory of Reasoned Action:
TRA) และแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) โดยทําการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 2,000 คน และใชการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) ทดสอบความความสัมพันธระหวางความตั้งใจและตัวแปรท่ีคาดจะมี
อิทธิพลทีละตัวแปร ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรท่ีมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาและบริการผานเว็บไซตอยางมี
นัยสําคัญคือ

1) การคลอยตามสิ่งอางอิง (r=.617, sig=.000)
2) ความไววางใจตอเว็บไซต (r=.600, sig=.000)
3) เจตคติท่ีมีตอเทคโนโลยี (r=.597, sig=.000)
4) การรับรูวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน (r=.489, sig=.000)
5) การรับรูวาอินเทอรเน็ตงายตอการใชงาน (r=.056, sig=.000)
นอกจากนี้ยังไดใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหา

ความสัมพันธเชิงเสนของตัวแปรท้ังหมด พบวา มีเพียงตัวแปร 4 ตัวแปรท่ีมีผลตอพฤติกรรมความตั้งใจในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเว็บไซต (F=358.19, sig=.000)

วินิพันธ ขันประมาณ (2549) ศึกษาขอมูลการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจ ในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และเพ่ือเปรียบเทียบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจ
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ในอุตสาหกรรมทองเท่ียวในอําเภอเกาะสมุย โดยจําแนกตามคุณลักษณะของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเท่ียว
ไดแก รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ และ
ทุนจดทะเบียน รวมท้ัง ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของธุรกิจในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวในอําเภอ เกาะสมุย กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูประกอบการระดับผูบริหาร/ผูจัดการ/
เจาของกิจการ ของธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเท่ียวของอําเภอเกาะสมุย จํานวน 355 คน จากธุรกิจ 3 ประเภท
ไดแก ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ธุรกิจตัวแทนจําหนายและนําเท่ียว และ ธุรกิจสินคาท่ีระลึก เครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษาเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one
way ANOVA)

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูประกอบการเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการทําพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวม อยูในระดับมากในทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานประสิทธิภาพ
ของพนักงานมากสุด รองลงมา คือ การสรางความสัมพันธกับลูกคา ดานเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนาเว็บไซต และการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ
และทุนจดทะเบียน พบวา ไมแตกตางกัน ปญหาและอุปสรรคในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง จากการศึกษาพบวา มีความคิดเห็นตอปญหาและ
อุปสรรค ดานความไมปลอดภัยของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขาดความรู
ความเขาใจในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ปราโมทย ลือนาม. (2541) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและเจตคติของผูใชอินเทอรเน็ตในการซื้อ
สินคาและบริการทางอินเทอรเน็ต ผลการศึกษาพบวากลุมผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญเปนชายมากกวาหญิง และ
มีอายุในชวง 20-29 ป มากท่ีสุด ผูใชสวนใหญคิดวาการรับรูขอมูลขาวสารและโฆษณาบนอินเทอรเน็ตเปนเหตุ
จูงใจในการสั่งซื้อจากแหลงชองทางการจัดจําหนายอ่ืนในภายหลัง เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการสั่งซื้อสินคาทาง
อินเทอรเน็ต คือ สะดวก รองลงมาคือ ประหยัดเวลา และเหตุผลท่ีไมสั่งซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต คือไมม่ันใจ
ในระบบการชําระเงิน รองลงมาคือไมม่ันใจในระบบการจัดสง และรายการสินคาและบริการท่ีผูใชอินเทอรเน็ต
สนใจมากท่ีสุดคือ ศูนยบริการขอมูล รองลงมาเปนศิลปะ ดนตรี เพลงและภาพยนตร และการทองเท่ียว
โรงแรมและรีสอรท ตามลําดับ จากการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ทําใหทราบถึงพฤติกรรมและเจตคติของผูบริโภค
ตอพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะเปนผลสะทอนสวนหนึ่งไปสูพฤติกรรมของผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสดวยเชนกัน

ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความรูความเขาใจและพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรเน็ตคนไทย ท่ีมีตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษาพบวา ผู ท่ีเคยใชบริการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและผูท่ีไมเคยใช มีระดับความรูความเขาใจท่ีไมแตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคลอันไดแกเพศ
ไมใชปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอระดับความรูความเขาใจในเรื่องการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธคือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได สวนพฤติกรรมการใชนั้น พบวากลุมตัวอยางท่ี
เคยใช นิยมซื้อสินคาจากเว็บไซตตางประเทศ โดยซื้อหนังสือและสิ่งพิมพเปนอันดับหนึ่ง และแมวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจสูงถึง ปานกลาง แตสวนใหญไมนิยมซื้อสินคาหรือบริการผานการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้เพราะ ไมม่ันใจในระบบการชําระเงินและการรักษาขอมูลความลับสวนบุคคล จากผล
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การศึกษาในเรื่องนี้จะทําใหทราบถึงสถานภาพของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยวาเปนอยางไรใน
ชวงเวลาท่ีไดทําการศึกษา ซึ่งความรูความเขาใจของผูใชอินเทอรเน็ตจัดวาเปนสิ่งสําคัญมากตอการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังเปนแนวทางหนึ่งในการชวยรางแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ
ชวยใหแบบสอบถามมีความรัดกุมและครอบคลุมปจจัยตาง ๆ มากยิ่งข้ึน

สุปราณี จริยะพร. (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นและยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ศึกษา
เฉพาะกรณีผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวาเพศและการศึกษา ไมมีผล
ตอความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอายุและรายได ไมมีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส แตมีผลตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อาชีพ มีผลตอความคิดเห็นและการยอมรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เวลาเฉลี่ยท่ีใชอินเทอรเน็ต มีผลตอความคิดเห็นกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตไมมีผล
ตอการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของบุคคล อายุการใชอินเทอรเน็ตและการซื้อสินคาและบริการผาน
Direct Mail มีผลตอความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของบุคคล การเคยซื้อสินคาและ
บริการผานอินเทอรเน็ต ไมมีผลตอความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและความคิดเห็นของ
บุคคลท่ีมีตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีความสัมพันธกับการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษา
งานวิจัยในเรื่องนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีรายละเอียดการคนควาบางสวนของงานวิจัยฉบับนี้ท่ีใหขอเสนอแนะนําเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของ
การทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ท่ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาใหกวางขวางและกอใหเกิดประโยชนมากข้ึน
ตอไป

ธเนศ ผดุงสัตยวงศ. (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและเจตคติของผูใชอินเทอรเน็ตท่ีมีตอ
ความเชื่อม่ันของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยสํารวจผูใชบริการอินเทอรเน็ตในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา พบวาผูใชบริการอินเทอรเน็ตนั้นมีจํานวนผูท่ีเคยซื้อสินคาหรือบริการผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตในอัตราสวนท่ีนอยมาก โดยเหตุผลสําคัญของผูท่ีไมซื้อสินคาและบริการนั้น เพราะไม
ม่ันใจในความปลอดภัย และบางสวนยังคิดวายังไมมีความจําเปน แตสําหรับเจตคติเก่ียวกับปจจัยท่ีกลุม
ตัวอยางท้ังสองกลุมคิดวาจะสามารถชวยเพ่ิมความม่ันใจนั้น คือการมีกฎหมายรองรับการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

สุริยะ วงศเจริญ. (2545) ไดศึกษาวิจัยเรื่องธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในทัศนะของผูประกอบการ
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการดําเนินงานโดยท่ัวไปของการประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
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
การผลิตหรือขายสินคาท่ีจับตองได การจัดตั้งมีท้ังสถานประกอบการและหนารานบนอินเทอรเน็ต การจัดตั้ง
เว็บไซตใชวิธีเชาพ้ืนท่ีจากผูใหบริการ เขียนโปรแกรมในการสรางเว็บไซตและระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ข้ึนมาใชเอง ระบบอิเล็กทรอนิกส ยังไมครบมีระบบการชําระเงินเปนหลัก ภาษาหลักใชเปนภาษาไทย วิธีการ
จัดสงสินคาใชการบริการของการสื่อสารแหงประเทศไทย การชําระเงินใชวิธีการโอนเงินโดยผานทางธนาคาร
โดยลูกคาเปาหมายหลักซึ่งเปนลูกคาภายในประเทศ บุคลากรท่ีมีสวนรวมในการประกอบการนอยกวา 5 คน มี
คาใชจายประจําในสวนของเงินเดือนนอยกวา 50,000 บาท และมีคาใชจายประจําในสวนของระบบ
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คอมพิวเตอรและเครือขายตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท รายไดมาจากการขายสินคาและบริการ การนํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชจะสงผลใหรายไดเพ่ิมข้ึนตอเดือนนอยกวา 50,000 บาท

ยิ่งทิพย พัฒนภิญญ. (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและเจตคติของผูประกอบการตอการทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบธุรกิจในรูป
บริษัทจํากัด และประธุรกิจท่ีกลุมตัวอยางนิยมทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแกการขายอุปกรณคอมพิวเตอร
และซอฟตแวร วัตถุประสงคในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุมตัวอยางสวนใหญ คือ เพ่ือเพ่ิมชอง
ทางการจัดจําหนาย จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เจตคติตอการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมมี
ความสัมพันธกับรูปแบบธุรกิจ แตมีความสัมพันธกับลักษณะสวนบุคคลคือ อายุและระดับการศึกษาของ
ผูประกอบการ สวนพฤติกรรมในการเลือกผูใหบริการมีความสัมพันธกับคุณภาพเซิรฟเวอร และชื่อเสียงของผู
ใหบริการ

อารีย มยังพงษ. (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยสํารวจผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย พบวา ผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตสวนใหญปจจุบันอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุระหวาง 20-30 ป วุฒิ
การศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี และรายไดตอเดือนระหวาง 5,001-10,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคสวน
ใหญใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการดูขอมูลขาวสาร และสวนใหญยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต
แตมีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ี เคยซื้อ

Liangfang Huang and Lingling Wang. (2011) บทความนี้นําเสนอประเด็นทางดานการสรางความเชื่อม่ัน
รวมท้ังทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับความเชื่อม่ันในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทฤษฎีพ้ืนฐานนี้สามารถ
นําไปใชเพ่ือวิเคราะหถึงสถานะความเชื่อม่ันชองผูใชบริการตอผูประกอบการในประเทศจีน นอกจากนี้ผูเขียน
ยังไดนําเสนอแนวคิดในการแกปญหาท่ีพบเจอดวย โดยสรุปแลวผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการ
สรางความนาเชื่อถือของการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวา ความเชื่อม่ันของผูซื้อตอผูประกอบการนั้นจะ
ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้

 แนวทางการทําธุรกิจของผูประกอบการ: ประเด็นนี้จะกลาวถึงแนวทางในการทําธุรกิจของ
ผูประกอบการตอผูซื้อซึ่งแนวทางท่ีเหมาะสมคือแนวทางแบบ (Consumer-centric) นั่นคือ
ผูประกอบการทําการวิเคราะหความตองการของผูซื้อและพยายามจะทําทุกทางเพ่ือใหผูซื้อไดรับ
สินคาและบริการในสิ่งท่ีตองการ นั่นคือไดสินคาท่ีดีมีคุณภาพ มีราคาท่ีเหมาะสม มีการรับประกัน
คุณภาพตาง ๆ ซึ่งหากผูประกอบการดําเนินธุรกิจในลักษณะนี้นั้นก็จะทําใหเกิดความเชื่อม่ันของผูซื้อ
ตอผูขายอยางม่ันคง แตหากผูขายทําธุรกิจอยางไมสุจริตอยางตอเนื่อง เม่ือถึงจุดหนึ่งแลวนั่นผูซื้อจะ
ไมสามารถอดทนไดอีกตอไป ผูซื้อก็จะมีพฤติกรรมท่ีตองปกปองตนเองเชนใหขอมูลไมถูกตอง ซึ่งจะ
นําพาไปสูการทําธุรกรรมอยางไรซึ่งความเชื่อถือซึ่งกันและกันตอไป

 ความสัมพันธท่ีเหมาะสมระหวางผูประกอบการและผูซื้อ: ผูประกอบการควรจะมีวางแผนท่ีดีท่ีจะทํา
ใหความสัมพันธระหวางผูขายและผูซื้ออยูในระยะยาว ประเด็นนี้เก่ียวของโดยตรงกับจิตวิทยาในการ
ซื้อขายสินคา ในสวนของผูขายนั้นมีความตองการจะขายสินคาใหกับผูซื้อ แตผูขายเองก็มีความวิตก
กังวลตอพฤติกรรมของผูซื้อท่ีตองการจะไดสินคาในราคาถูกมากเสมอ ในทางกลับกันผูซื้อเองเม่ือทํา
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การซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตก็จะมีความวิตกกังวลเสมอเชนกันในการสงสินคา หรือคุณภาพ
ของสินคาท่ีจะไดรับ ดังนั้นผูขายจําเปนจะตองมีชองทางเพ่ือใหความสัมพันธระหวางผูประกอบการ
และผูซื้อเปนไปในทางท่ีเหมาะสม ทางหนึ่งท่ีผูขายทําไดคือพยายามแสดงความจริงใจในการทําธุรกิจ
และมีกิจกรรมหรือชองทางท่ีจะใหผูซื้อสามารถมีความสัมพันธกับผูขายไดตลอดเวลา ท้ังนี้เพ่ือเปน
ชองทางใหผูซื้อเขาใจและไววางใจตอผูขายได

 การเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ: ประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูซื้อมีความเชื่อม่ันตอ
ผูขาย ผูขายจําเปนจะตองแสดงขอมูลท่ีถูกตองท้ังในสวนของคุณภาพสินคา ราคาสินคา การจัดสง
รวมท้ังการรับประกัน หากในเวลานั้นสิ่งท่ีผูขายทําไดอาจจะมีความแตกตางจากสิ่งท่ีประกาศไว เชน
ไมสามารถสงสินคาไดตามเวลาท่ีแจงไว ผูขายก็ควรท่ีจะแจงใหผูซื้อรับรู

ปจจัยท้ัง 3 ขอนี้เปนปจจัยท่ีสําคัญตอความนาเชื่อถือในการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากปจจัย
เหลานี้สามารถนํามาสังเคราะหเกณฑมาตรฐานไดตอไป

Meskaran, F. and Ismail, Z. (2012) บทความนี้ทําการศึกษา Trust Model ของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 4 โมเดลโดยเปนรูปแบบการสรางความนาเชื่อถือท่ีใชกันในหลากหลายประเทศ โดย
รายละเอียดโดยยอของแตละโมเดลเปนดังนี้

1. Javenpaa Model เปนโมเดลท่ีมีการศึกษา Australia และ Israel โดยโมเดลนี้กลาววาปจจัยท่ีมีผล
ตอความนาเชื่อถือคือขนาดของรานคารวมท้ังการกระจายของรานคาบนอินเทอรเน็ต นั่นคือหากผูซื้อ
มองเห็นวาผูประกอบการมีการธุรกิจท่ีใหญพอสมควรผูซื้อก็พรอมท่ีจะมอบความเชื่อม่ันให ผลจาก
การศึกษาพบวาแมวาจะทําการศึกษาจากประเทศสองประเทศท่ีมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันแตผลของ
การศึกษาก็ไปในทิศทางเดียวกัน

2. Maori Model เปนโมเดลท่ีวิเคราะหเก่ียวกับความแตกตางทางวัฒนธรรมตอพฤติกรรมในการซื้อ
สินคาของผูซื้อในประเทศ New Zealand ซึ่งผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันนั้นแมจะมี
พฤติกรรมในการซื้อท่ีตางกัน แตความนาเชื่อถือนั้นก็จะข้ึนอยูกับปจจัยท่ีคลายกันอันไดแก รูปแบบ
การจายเงิน แผนการทําธุรกิจ การเปดเผยขอมูลของผูขาย เปนตน นอกจากนี้การพูดตอกันแบบปาก
ตอปากก็เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือ

3. Thompson and Liu Model เปนโมเดลท่ีทําการศึกษาในสหรัฐอเมริกา จีน และสิงคโปร ซึ่งพบวา
ปจจัยของความนาเชื่อถือก็ยังข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจของผูประกอบการ รูปแบบการจายเงิน
แผนการทําธุรกิจ การเปดเผยขอมูลของผูขาย ดังโมเดลกอนหนา

4. Iran Trust Model เปนโมเดลท่ีทําการศึกษาในประเทศอิหราน พบวาผลการศึกษาก็ยังไดผล
เชนเดียวกับ Javenpaa Model และ Maori Model

จากผลการศึกษาเหลานี้ทําใหเราทราบวา แมวาแตละทองถ่ินจะมีวัฒนธรรมในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตท่ี
แตกตางกัน แตปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือนั้นยังเปนปจจัยเดียวกันอยู ทําใหเราสามารถนําเอาหลักเกณฑ
ตาง ๆ ท่ีมีอยูในประเทศตาง ๆ มาเปนหลักท่ีใชในการสังเคราะหหลักเกณฑของประเทศไทยได และใน
บทความนี้ยังไดสรุปปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือของการทําธุรกิจพาณิชยอิเลกทรอนิกสมีอยู 3
ปจจัยคือ วิธีการในการชําระเงิน ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล และ ชื่อเสียงหรือขนาดทางธุรกิจของ
ผูประกอบการ
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Juan He. (2011) บทความนี้นําเสนอการพัฒนาระบบเพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมความเชื่อถือของผูซื้อในการซื้อ
สินคาทางอินเทอรเน็ต แมวาระบบดังกลาวซึ่งเปนประเด็นหลักของบทความนี้จะอยูนอกเหนือขอบเขตใน
การศึกษาเพ่ือนํามาสังเคราะหหลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ แตปจจัยท่ีเก่ียวของกับความนาเชื่อถือท่ี
บทความนี้นํามาใชในการพัฒนาระบบนั้นสามารถนํามาประยุกตใชรวมกับการสังเคราะหหลักเกณฑได โดย
บทความนี้ไดสรุปปจจัยท่ีสงผลตอความนาเชื่อถือทางดานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังนี้

1. ความนาเชื่อถือของผูซื้อตอผูขายนั้นไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากบริษัทของผูขาย แตจะไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากเว็บไซตท่ีผูประกอบการสรางข้ึนมาเปนชองทางในการซื้อขายระหวางกัน
นอกจากเนื้อหาของเว็บไซตแลววิธีการในการสงขอมูล รวมท้ังคุณภาพดานความปลอดภัยของเครื่อง
แมขายของเว็บไซตก็เปนปจจัยท่ีสงผลตอความเชื่อม่ันดวยเชนเดียวกัน

2. สภาพแวดลอม และเทคโนโลยีท่ีใชในการทําธุรกรรมก็มีผลโดยตรงตอความนาเชื่อถือ เชนวิธีการ
ชําระเงินควรจะเปนวิธีการท่ีมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ หรือสินคาท่ีทําการซื้อขายกันนั้นจะตอง
ไดรับการยืนยันถึงความถูกตองทางกฎหมาย

3. ปจจัยสุดทายเปนปจจัยท่ีสําคัญแตอาจจะอยูนอกเหนือการควบคุม นั่นคือปจจัยทางดานความคิดของ
แตละบุคคล ซึ่งแตละคนนั้นก็จะมีมุมมองตอการซื้อขายสินคาผานทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันไป ซึ่ง
ในสวนของปจจัยสวนบุคคลนี้เปนเรื่องยากท่ีจะควบคุมได ผูประกอบการจําเปนจะตองสรางแรงจูงใจ
รวมท้ังแสดงความจริงใจใหผูซื้อเห็น เพ่ือท่ีจะทําใหผูซื้อสามารถกาวขามความกังวลตางๆ มาทําการ
ซื้อสินคาได

2. ศึกษาและวิเคราะหหลกัเกณฑ DBD Verified ที่มีการใชในปจจุบัน
เ ม่ือป 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยการให คําปรึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดพัฒนาเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ึน เพ่ือเปนแนว
ปฏิบัติใหผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชเปนหลักในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเพ่ิม
ความนาเชื่อถือใหกับธุรกิจของผูประกอบการ โดยเกณฑมาตรฐาน DBD Verified ท่ีพัฒนาข้ึน ไดกําหนด
แนวทางท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ Asia Pacific Trustmark Alliance (ATA) ซึ่งเปนเกณฑตนแบบ
ของเกณฑมาตรฐานขององคกรสมาชิกท่ีรับรองความนาเชื่อถือของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลายองคกร
เชน TRUSTe (สหรัฐอเมริกา) CaseTrust (สิงคโปร) SOSA (ไตหวัน) TradeSafe (ญี่ปุน) เปนตน ซึ่ง
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีขอเครื่องหมายรับรอง DBD Verified จะตองปฏิบัติตามแนวทางท่ี
กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ท้ังนี้ ในการจัดทําเกณฑมาตรฐาน DBD Verified กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กําหนดคุณสมบัติเบื้องตนของผูขอเครื่องหมายรับรอง DBD Verified และการดําเนินการของผูประกอบการ 5
ดาน ตามแนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ ATA คือ 1) การเปดเผยขอมูล (Disclosure of
Information) 2) การดําเนินงาน (Practice) 3) ความม่ันคงปลอดภัย (Security) 4) ความเปนสวนตัวของ
ขอมูล (Privacy) และ 5) การระงับขอพิพาท (ADR) ซึ่งมีรายละเอียดของแนวปฏิบัตินี้

 คุณสมบัติเบื้องตนของผูขอเคร่ืองหมายรับรอง DBD Verified
ผูประกอบการท่ีขอรับเครื่องหมาย DBD Verified จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังตอไปนี้

1) เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย
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2) จดทะเบียนพาณิชยธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และไดรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน
DBD Registered มาไมนอยกวา 6 เดือน

3) เปนเจาของโดเมนเนม
4) ไมอยูระหวางถูกสั่งพักใชเครื่องหมายรับรอง
5) ไมเคยถูกเพิกถอนการใชเครื่องหมายรบัรอง เวนแตถูกเพิกถอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป

 การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ผูประกอบการท่ีขอเครื่องหมายรับรองจะตองมีการดําเนินงานท่ีผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดโดยกรม

พัฒนาธุรกิจการคา ในดานตางๆ นอกจากคุณสมบัติเบื้องตน ดังตอไปนี้

2.1ดานการเปดเผยขอมูล (Disclosure of Information)
ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย ในขอมูลของผูประกอบการ

และรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับสินคาหรือบริการ โดยครอบคลุมการดําเนินงานดังตอไปนี้
การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน

ความถูกตองของขอมูล 1.1 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลบนเว็บไซตท่ีถูกตอง และตรงกับความเปน
จริง

1.2 ผูประกอบการจะตองไมแสดงขอมูลหรือโฆษณาท่ีหลอกลวง ทําใหเขาใจผิด
เขาขายฉอโกง ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมกับลูกคา

การเขาถึง 1.3 ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล อยางชัดเจน ถูกตอง และสามารถเขาถึง
ไดงายในหนาใดหนาหนึ่งบนเว็บไซต

การแสดงขอมูล 1.4 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการอยางเพียงพอ
เพ่ือใหลูกคาตัดสินใจกอนท่ีจะซื้อ เชน ราคา รายละเอียด การใชงาน
ประเทศผูผลิต คําเตือนเก่ียวกับสินคา เปนตน

1.5 ผูประกอบการจะตองไมโฆษณาขอมูลท่ีเปนเท็จ เกินความเปนจริง หรือไม
เปนธรรม ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ

1.6 ผูประกอบการจะตองหลีกเลี่ยงการโฆษณาท่ีเกินจริงสําหรับผูบริโภควัยเด็ก
และเยาวชน รวมถึงหลีกเลี่ยงเนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง การลวงละเมิด
ทางเพศ หรือเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีไมเหมาะสม

1.7 ในกรณีท่ีสินคาหรือบริการท่ีเด็กหรือเยาวชนเปนผูซื้อหรือใชบริการ
ผูประกอบการจะตองมีกลไกในการไดรับความยินยอมจากผูปกครองของ
ลูกคาท่ีเปนเด็กในการเก็บขอมูลสวนบุคคล การนําขอมูลไปใช และการทํา
ธุรกรรม

1.8 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลดังตอไปนี้บนเว็บไซต
 ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย;
 ชื่อท่ีใชการประกอบธุรกิจ;
 ท่ีอยูท่ีแทจริง และท่ีอยูของออฟฟสในตางประเทศ หรือขอมูลท่ีทําให

ลูกคาสามารถทราบไดวาสถานท่ีประกอบธุรกิจจริงอยูท่ีใด;
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การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน
 วิธีการติดตอผานทางออนไลน เชน อีเมล;
 ผูติดตอไดในองคกรซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการสอบถามขอมูลโดยลูกคา;
 หมายเลขโทรศัพท,
 ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงขนาดของธุรกิจและจํานวน

บุคลากร โซนเวลาท่ีปฏิบัติงาน และเวลาทําการ
1.9 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลเก่ียวกับการขายสินคา เชน นโยบายการ

ขาย ราคา หนวยสกุลเงิน คาขนสง เปนตน กอนท่ีลูกคาสั่งซื้อสินคา
1.10 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลในรายละเอียดของสินคาและคาธรรมเนียม

และคาใชจายท่ีลูกคาตองจายเพ่ิม ในกรณีท่ีคาใชจายบางรายการไมสามารถ
ระบุได ณ เวลาท่ีทําธุรกรรม  ผูประกอบการจะตองแสดงราคาตามรายการ
และคาใชจายท่ีลูกคาจะตองรับภาระโดยประมาณการ เชน คาใชจายในการ
ขนสง อากรศุลกากร คาประกันภัย และการออกสินคา ซึ่งจะตองแจงลูกคา
ใหทราบถึงคาใชจายดังกลาว และลูกคาจะตองสามารถแจงยกเลิกในกรณีท่ี
ไมเห็นดวยกับคาใชจายดังกลาว

1.11 หากผูประกอบการไมสามารถส งสินค าหรือใหบริการไดชั่ วคราว
ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงระยะเวลาโดยประมาณ

1.12 ผูประกอบการจะตองแจงวิธีการในการสงสินคา และประมาณการ
ระยะเวลาในการสงสินคาหรือบริการนั้นใหผูบริโภคทราบ หากไมสามารถ
ประมาณการระยะเวลาได จะตองทําการแจงผูบริโภคถึงความคืบหนาอยาง
สมํ่าเสมอ

1.13 ผูประกอบการจะตองแจงวิธีการชําระเงินท่ีมีความปลอดภัยใหกับลูกคา เชน
ผานผูใหบริการรับชําระเงินท่ีมีชื่อเสียง หรือโอนเงินเขาบัญชีเดียวกับชื่อนิติ
บุคคลของผูประกอบการ

1.14 ผูประกอบการตองเก็บบันทึกการทําธุรกรรมลงบนระบบฐานขอมูลของ
ตัวเอง หรือบนฮารดดิสก หรือบนระบบการเก็บขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ ยอนหลังตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด (90 วัน)

1.15 ผูประกอบการจะตองแสดงขอกําหนดและเงื่อนไข เชน เงื่อนไขการ
รับประกัน เงื่อนไขการชําระเงิน การรับประกันคุณภาพ การรับประกัน
ความเสียหาย และบริการหลังการขาย ฯลฯ บนหนาใดหนาหนึ่งของเว็บไซต
ท่ีชัดเจนและเขาถึงไดงาย

1.16 ผูประกอบการตองแจงเงื่อนไขและวิธีการ ในกรณีท่ีลูกคาตองการยกเลิกการ
ซื้อสินคา

1.17 ผูประกอบการตองแสดงขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดการซื้อขายสินคาบนหนา
เว็บกอนท่ีจะใหลูกคายืนยันหรือยกเลิกการซื้อสินคา โดยครอบคลุมเนื้อหา
ดังตอไปนี้

 แสดงเนื้อหาของสินคาหรือบริการพรอมท้ังเงื่อนไขการสั่งซื้อ และให
ผูบริโภคยืนยันเปนครั้งสุดทาย
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การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน
 ใหผูบริโภคสามารถแกไขการสั่งซื้อได
 ใหลูกคาแสดงเจตจํานงวาไดพิจารณากอนสั่งซื้อเปนท่ีรอบครอบแลว
 จัดเก็บขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนในการทําธุรกรรมสั่งซื้อ
 ลูกคาสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินคาหรือบริการได

1.18 เม่ือผูประกอบการไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาแลว ผูประกอบการจะตองทําการ
แจงใหลูกคาทราบโดยทันที

2.2ดานการดําเนินงาน (Practice)
ผูประกอบการจะตองมีการดําเนินงานในการประกอบธุรกิจในการยกเลิก การคืนสินคา และการ

ติดตอสื่อสารกับลูกคา โดยครอบคลุมเกณฑการดําเนินงานดังตอไปนี้
การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน

การยกเลิก/การคืนสินคา 2.1 ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลเงื่อนไขการยกเลิก/การคืนสินคา หรือ
การไมสามารถยกเลิก คืน หรือขอคืนเงินได บนเว็บไซตของ
ผูประกอบการอยางชัดเจน เชน ระยะเวลาในการคืนสินคา การเปลี่ยน
และการขอคืนเงิน

2.2 ผูประกอบการจะตองแสดงข้ันตอนในการขอยกเลิก การคืนสินคา การ
คืนเงิน ใหลูกคาทราบ และสามารถปฏิบัติไดโดยไมยุงยาก

การติดตอสื่อสารกับลูกคา 2.3 ในกรณีท่ีผูประกอบการตองการสงขาวสารใหลูกคาผานชองทางอีเมล
ผูประกอบการตองอธิบายถึงวัตถุประสงคการสงอีเมลใหลูกคาบนเว็บไซต
ท่ีงายตอความเขาใจ

2.4 ในกรณีท่ีผูประกอบการตองการสงขาวสารใหลูกคาผานชองทางอีเมล
ผูประกอบการตองมีกลไกในการใหลูกคายินยอมรับขาวสาร และมีกลไก
ในการบอกยกเลิกขาวสาร ไมวาจะเปนทางเว็บไซตหรืออีเมล

2.5 ผูประกอบการจะตองมีชองทางใหลูกคาติดตอในกรณีท่ีลูกคามีปญหา
หรือรองเรียนเก่ียวกับบริการหลังการขาย

2.3ดานความมั่นคงปลอดภัย (Security)
ผูประกอบการจะตองมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บ เพ่ือใหขอมูลท่ีจัดเก็บไม

ถูกผูท่ีไมเก่ียวของนําขอมูลไปใช โดยครอบคลุมเกณฑการดําเนินงานดังตอไปนี้
การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน

การเขาถึงขอมูลท่ีจัดเก็บ 3.1 ผูประกอบการจะตองมีการกําหนด User และ Password สําหรับการ
เขาถึงขอมูลท่ีสําคัญบนระบบ เชน ขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ขอมูลการ
ทําธุรกรรม เปนตน

การรักษาความปลอดภัย 3.2 ผูประกอบการจะตองมีระบบปองกันการบุกรุกและแอนตี้ไวรัสท่ีเหมาะสม
ในการปองกันขอมูลรั่วไหลหรือเสียหายจากระบบของผูประกอบการ ใน
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การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน
กรณีท่ีใชบริการจากผูใหบริการรับฝากเว็บ ผูประกอบการจะตองใชบริการ
จากผูรับฝากเว็บไซตท่ีมีระบบปองกันการบุกรุกและแอนตี้ไวรัสในการ
ปองกันขอมูลรั่วไหลหรือเสียหายเทานั้น

3.3 ในกรณี ท่ีต อง มีการส งผ านขอ มูล ไปยั งบุคคลหรือหน วยงาน อ่ืน
ผูประกอบการจะตองมีมาตรการท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมและ
เปนมาตรฐานในการสงผานขอมูล

2.4ดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy)
ผูประกอบการจะตองมีแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการ

เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยครอบคลุมการดําเนินงานดังตอไปนี้
การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน

การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 4.1 ในกรณีท่ีตองมีการจัดเก็บขอมูล ผูประกอบการจะตองกําหนดและแสดง
แนวทางท่ีชัดเจน และงายตอผูบริโภคการเขาถึงขอมูล เก่ียวกับแนว
ปฏิบัติและนโยบายท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้
 การแจงใหทราบวาขอมูลสวนบุคคลไดถูกจัดเก็บ;
 วัตถุประสงคของการจัดเก็บ;
 เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดเก็บ;
 ประเภทของบุคคลหรือองคกรท่ีผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล

ให;
 ท่ีอยูและชองทางติดตอผูดูแลขอมูลเพ่ือสามารถสอบถามถึงแนว

ปฏิบัติในการจัดการขอมูล;
 เงื่อนไขในการเปดเผย การเขาถึง และแกไขขอมูลสวนบุคคล

4.2 ผูประกอบการจะตองจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจําเปนและเก่ียวของ
กับวัตถุประสงคการใชงานเทานั้น

4.3 ผูประกอบการจะตองไมเก็บขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืน ท่ีไมไดมาจาก
เจาของขอมูลโดยตรง โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล

การนําขอมูลสวนบุคคลไป
ใชงาน

4.4 ในกรณีท่ีมีการจัดเก็บขอมูล ผูประกอบการจะใชขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดเก็บ
ภายใตวัตถุประสงคท่ีระบุไว ในกรณีท่ีผูประกอบการใชบริการผูรับฝาก
เว็บไซต ผูประกอบการจะตองใชบริการจากผูใหบริการท่ีมีการรักษาขอมูล
สวนบุคคลเชนเดียวกับท่ีผูประกอบการดําเนินการตกลงกับผูบริโภคไว

4.5 ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาเจาของขอมูลทราบอยูเสมอหากมีความ
จําเปนตองนําขอมูลผูบริโภคไปใชในงานอ่ืน เชน ใหขอมูลกับหนวยงานรัฐ
หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ

4.6 ผูประกอบการจะตองไมนําขอมูลสวนบุคคลของลูกคาไปโพสตบนเว็บไซต
หรือเว็บบอรด
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การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน
ความสมบูรณของขอมูล
สวนบุคคล

4.7 ผูประกอบการจะตองเก็บขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณ และทันตอ
เหตุการณ สําหรับวัตถุประสงคในการใช

การเขาถึงและแกไขขอมูล
สวนบุคคล

4.8 ผูประกอบการจะตองมีกลไกใหลูกคาสามารถเขาถึงและแกไขขอมูลสวน
บุคคล เชน การมีระบบโปรไฟลสวนบุคคลในการแกไขไดดวยตนเอง หรือ
การกําหนดชองทางใหลูกคารองขอขอมูลและแกไขผานชองทางอ่ืนๆ เชน
อีเมล เปนตน

2.5ดานการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
ผูประกอบการจะตองมีกลไกในการระงับการโตแยงและแกไขขอพิพาทท่ีชัดเจน เปนธรรม มี

ประสิทธิภาพ ทันตอเวลา และตนทุนต่ํา เพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการซื้อขายสินคา และไมควรผลัก
ภาระใหลูกคาไปใชกระบวนการทางกฎหมาย ดังตอไปนี้

การดําเนินงาน เกณฑการประเมิน
กลไกการรับเรื่องรองเรียน
โดยตรงกับผูประกอบการ

5.1 ผูประกอบการจะตองมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียน และแกไขขอ
พิพาทเก่ียวกับการซื้อสินคาหรือบริการ

5.2 ผูประกอบการจะตองติดตอกลับไปยังลูกคาอยางทันที เพ่ือแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน

5.3 ผูประกอบการจะตองไมคิดคาใชจายในกรณีท่ีผูบริโภคทําการ
รองเรียน หรือกําหนดเงื่อนไขท่ีชัดเจนในกรณีท่ีตองมีการคิดคาใชจาย

5.4 หากกระบวนการแกไขขอพิพาทโดยผูประกอบการไมเปนท่ีพอใจ
ของลูกคา ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงชองทางภายนอกท่ี
ลูกคาสามารถดําเนินการระงับขอพิพาทได เชน การรองเรียนไปยัง
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ

การระงับขอพิพาทโดยกลไก
ภายนอก

5.5 ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงกลไกและข้ันตอนในการ
แกไขขอพิพาทโดยองคกรท่ีเปนกลาง (เชน หนวยงานภาครัฐ) และ
ทางเลือกอ่ืนๆ ในการแกไขขอพิพาท

จากผลการศึกษารายละเอียดของเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ฉบับป 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) ดานความม่ันคงปลอดภัย (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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จากกรอบการประเมินขางตนท่ีไดทําการศึกษาแลวพบวามีขอสังเกตเพ่ือการพัฒนาเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังตอไปนี้

1. เพ่ือการยกระดับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยใหเกิดความนาเชื่อถือ และเปนท่ียอมรับเทียบเทา
ระดับสากล ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการกําหนดประเด็นการประเมินเพ่ิมเติม เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑ
การประเมินในระดับสากล

2. เนื่องจากมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจสงผลกระทบกับวิธีการ กระบวนการรวมท้ังการตัดสินใจซื้อสินคา
ในระบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนั้น จึงจําเปนตองยกรางเกณฑการประเมินความนาเชื่อธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. จากการศึกษาเกณฑการประเมินความนาเชื่อธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเดิม พบวา เปนการระบุ
เฉพาะประเด็นในการพิจารณาความนาเชื่อถือเทานั้น ซึ่งยังขาดการกําหนดรายละเอียดของแตละ
ประเด็น รวมท้ังไมมีการกําหนดคาคะแนนซึ่งจะมีผลตอการจัดลําดับความนาเชื่อถือ โดยในการ
ประเมินจะตองอาศัยความเห็นและการตัดสินใจจากคณะกรรมการเปนหลัก จึงอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนได

4. เนื่องจากเกณฑการประเมินความนาเชื่อธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเดิมยังขาดการกําหนด
รายละเอียดในการดําเนินการของผูประกอบการ จึงไมสามารถเปนแนวทางท่ีชัดเจนสําหรับการ
พัฒนาธุรกิจหรือการเตรียมพรอมสําหรับการประเมินความนาเชื่อถือ ดังนั้น จึงควรมีการยกรางเกณฑ
การประเมินความนาเชื่อธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหม ซึ่งมีการกําหนดรายละเอียดสําหรับการ
ดําเนินการของผูประกอบการ

จากผลการวิเคราะหขางตน ท่ีปรึกษาจะไดนําไปเปนพ้ืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ฉบับใหม โดยประเด็นหลักท่ีนําไปเปนพ้ืนฐานคือ ความ
ครอบคลุมของกรอบการประเมิน ความเปนปรนัยของเกณฑและตัวชี้วัดการประเมิน และการกําหนดคา
คะแนนของตัวชี้วัดการประเมินในแตละขอ
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3. ศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับหลักเกณฑความ
นาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance
(ATA)

Asia-Pacific Trustmark Alliance หรือ ATA เปนองคกรความรวมมือระหวางประเทศดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ท่ีกอตั้งเม่ือ ป พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํามาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในระดับสากล เพ่ือเปนแนวปฏิบัติ (Guideline) ใหกับหนวยงานรับรองมาตรฐานธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการ เพ่ือสงเสริมการคาขายผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใน และ
ระหวางประเทศ และนําไปสูความรวมมือระหวางประเทศขององคกรท่ีเก่ียวของกับการรับรองมาตรฐานธุรกิจ
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 เพ่ิมเติม ประกอบไปดวย Sure Seal (ฟลิปปนส)
EcomViet (เวียดนาม) และกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ประเทศไทย)

ท้ังนี้ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานผูใหการรับรองมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Asia-Pacific Trustmark Alliance หรือ ATA ไดกําหนดมาตรฐาน ATA Guidance for Trustmark
Operator (GTO) ข้ึนเม่ือป 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
- ผูประกอบการจะไมแสดงขอมูลท่ีทําใหผูบริโภคเขาใจผิด และเสียเปรียบ

การเขาถึงขอมูล
(Accessibility)

- ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลใหลูกคาเห็นไดอยางชัดเจนบนเว็บไซต และ
สามารถเขาถึงไดโดยงาย

ประเภทขอมูล
(Information Domain)
ท่ีแสดงบนเว็บไซต

- ขอมูลดานการตลาด ผูประกอบการจะตองแสดงใหเห็นวาขอมูลของสินคาหรือ
บริการท่ีอยูบนเว็บไซตมีความทันสมัย ถูกตอง และไมหลอกลวงผูบริโภคจนเกิด
ความเขาใจผิดในการซื้อสินคาหรือบริการได
- ขอมูลของผูประกอบการ จะตองมีองคประกอบของ ชื่อทางกฎหมาย ชื่อท่ีใชใน
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การดําเนินงาน รายละเอียด
การประกอบธุรกิจ สถานท่ีตั้งของธุรกิจ ชองทางการติดตอในทางออนไลน (เชน
อีเมล) รายชื่อผูติดตอ หมายเลขโทรศัพท และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
- ขอมูลของสินคาและบริการ ท่ีทําการขายบนชองทางออนไลน และวิธีในการ
สั่งซื้อ
- ขอมูลในการทํารายการธุรกรรม (Transaction Information) ท่ีชัดเจน และใน
ภาษาเดียวกับขอมูลของสินคาหรือบริการ ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไข การสงสินคา
การจัดสง การคืนสินคา การใหลูกคาไดทําการยืนยันกอนการชําระเงินหรือทํา
รายการ การเก็บรักษาขอมูลในแตละรายการท่ีมีการซื้อขายสินคา ฯลฯ
- การรับประกันสินคา

3.2 การดําเนินงาน (Practices)
การดําเนินงาน (Practices) มีการดําเนินงานและรายละเอียดในแตละสวนของการดําเนินงานดังนี้

การดําเนินงาน รายละเอียด
การยกเลิกและการคืนสินคา ผูประกอบการจะตองนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการยกเลิกการซื้อสินคา การคืน

สินคา การขอรับเงินคืน ระยะเวลาในการขอยกเลิก การคืนสินคา และการขอ
เงินคืน  และแจงใหลูกคาทราบถึงตนทุนท่ีผูประกอบการจะตองเรียกเก็บใน
กรณีท่ีคืนสินคาในระยะเวลาท่ีแตกตางกัน

การสื่อสาร
(Communication)

- การใชอีเมลท่ีไมพึงประสงคในการพาณิชย (Unsolicited Commercial
Email) ผูประกอบการจะตองกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการใชอีเมลในการ
ประกอบธุรกิจ และแจงใหลูกคารับทราบบนเว็บไซต การอนุญาตใหลูกคาปด
รับขาวสารเม่ือไมตองการ (Opt-Out) ฯลฯ
- ขอมูลการใหบริการลูกคา (Consumer Care Contact/Communication)
ผูประกอบการจะตองใหขอมูลในการติดตอในกรณีท่ีลูกคามีความจําเปนหรือ
สงสัยในสินคาหรือบริการท่ีไดซื้อไป การใหบริการหลังการขายในกรณีท่ีเกิด
ปญหาเก่ียวกับสินคาหรือบริการ

3.3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)
ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security) มีการดําเนินงานและรายละเอียดในแตละสวนของ

การดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน รายละเอียด

ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลในการ
สงผานจากลูกคาไปยังผูประกอบการ
(Security of Transferred Information)

ผูประกอบการมีมาตรฐานในการเขารหัส (Encryption) หรือ
มาตรการอ่ืนใดท่ีพิสูจนไดวาขอมูลท่ีสงผานจากลูกคามีความ
ม่ันคงปลอดภัย

ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บใน ผูประกอบการมีมาตรฐานในการเขารหัส (Encryption) หรือ



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 60

การดําเนินงาน รายละเอียด
ฐานขอมูลหรือระบบ (Security of Stored
Information)

มาตรการอ่ืนใดท่ีพิสูจนไดวาขอมูลของลูกคาท่ีจัดเก็บอยูบน
ระบบมีความม่ันคงปลอดภัย

ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บ
โดยบุคคลท่ี 3 (Security of Information
held by third party)

ผูประกอบการจะตองกําหนดใหบุคคลท่ี 3 ท่ีเก็บรักษาขอมูลท่ี
สําคัญของลูกคามีมาตรฐานในการเขารหัส (Encryption) หรือ
มาตรการอ่ืนใดท่ีพิสูจนไดวาขอมูลของลูกคาท่ีจัดเก็บอยูบน
ระบบมีความม่ันคงปลอดภัย

การเก็บไวซึ่งขอมูลท่ีเปนความลับ
(Retaining Confidential Information)

ผูประกอบการจะตองไมเก็บขอมูลซึ่งเปนความลับของลูกคา ใน
กรณีท่ีการทําธุรกรรมนั้น ยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ โดยไมไดรับ
ความยินยอมจากลูกคาหรือเจาของขอมูล

การเพ่ิมระดับความม่ันคงปลอดภัยตาม
ระดับภัยคุกคาม (Proportionality of
Safeguard)

ผูประกอบการจะตองมีมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ท่ีเพ่ิมข้ึนตามโอกาสของภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึน

การทบทวนและการประเมินอยาง
สมํ่าเสมอ (Periodic Review and
Reassessment)

ผูประกอบการตองกําหนดรอบในการทบทวน และประเมิน
มาตรการความม่ันคงปลอดภัยของระบบอยูสมํ่าเสมอ

3.4 การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)
ดานการรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) มีการดําเนินงานและรายละเอียดในแตละสวนของ

การดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน รายละเอียด

การปองกันการถูกคุกคาม
(Preventing Harm)

ผูประกอบการจะตองมีมาตรการในการปองกันความเปนสวนตัวของ
ขอมูล เพ่ือมิใหมีการนําขอมูลไปใชในทางท่ีผิด

การแจงใหทราบ (Notice) ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึงแนวปฏิบัติและนโยบายของ
ผูประกอบการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล โดยจะตองครอบคลุมหัวขอ
ดังตอไปนี้
- การแจงใหลูกคาทราบวาขอมูลของตนเองถูกจัดเก็บโดย

ผูประกอบการ
- วัตถุประสงคการจัดเก็บขอมูล
- การเปดเผยขอมูลใหกับบุคคลท่ี 3 ในกรณีท่ีจําเปนตามกฎหมาย
- ตัวตนและท่ีอยูของผูจัดเก็บขอมูล และวิธีการติดตอในกรณีมีขอสงสัย

เก่ียวกับแนวทางการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
- ทางเลือกและวิธีการในการจัดเก็บ และแกไขขอมูลสวนบุคคลให
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การดําเนินงาน รายละเอียด
ถูกตอง

การจํากัดขอมูลในการจัดเก็บ
(Collection Limitation)

- การจํากัดขอมูลสวนบุคคลในการจัดเก็บ ท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการจัดเก็บ
- วิธีการในการไดรับขอมูลสวนบุคคล
- การแจงใหทราบถึงการอนุญาตใหจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

การใชขอมูลสวนบุคคล (Uses of
Personal Information)

ผูประกอบการจะตองใชขอมูลสวนบุคคลของลูกคาในวัตถุประสงคท่ี
เก่ียวของเทานั้น เวนแตไดรบัการรองขอจากเจาของขอมูล หรือ
หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีตองมีการใชขอมูลเพ่ือดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่ง

ทางเลือก (Choice) ผูประกอบการจะตองมีเสนอทางเลือกใหลูกคาในการท่ีผูประกอบการ
จัดเก็บขอมูล รวมไปถึงการใหทางเลือกในการอนุญาตใหผูประกอบการ
นําขอมูลไปใช

การบูรณาการของขอมูลสวน
บุคคล (Integrity of Personal
Information)

ผูประกอบการจะตองดําเนินการใหขอมูลของลูกคามีความถูกตอง
ครบถวน และทันสมัย เพ่ือสอดคลองและจําเปนกับการใชงาน

การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
(Security Safeguards)

- ผูประกอบการจะตองปองกันขอมูลสวนบุคคล โดยมีมาตรการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม
- ผูประกอบการจะตองมีมาตรการท่ีจําเปนในการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยท่ีสอดคลองกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนกับระบบ ณ ขณะนั้น
- ผูประกอบการจะตองทบทวนและประเมินแนวทางการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยอยูอยางสมํ่าเสมอ
- ผูประกอบการจะตองไมจัดเก็บขอมูลท่ีลูกคายังมิไดทําการยืนยันการ

ทํารายการธุรกรรม
การเขาถึงและการควบคุม
(Access and Control)

- ผูประกอบการจะตองสามารถยืนยันกับลูกคาไดวา ผูประกอบการได
ทําการจัดเก็บขอมูลลูกคาไวหรือไม
- ผูประกอบการจะตองมีมาตรการใหลูกคาไดรับทราบถึงขอมูลท่ี

ผูประกอบการไดทําการจัดเก็บ
- ผูประกอบการจะตองใหลูกคาสามารถแจงขอเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

สวนบุคคลของลูกคาได
- ผูประกอบการจะตองสามารถใหเหตุผลกับลูกคาในกรณีท่ีลูกคาไม

สามารถเขาถึงฐานขอมูลได
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การดําเนินงาน รายละเอียด
ความรับผิดชอบ
(Accountability)

ผูประกอบการจะตองแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบในกรณีตางๆ ท่ีได
กําหนดไวใน GTO และความรับผิดชอบของการถายโอนขอมูลสวนบุคคล
ไปยังบุคคลอ่ืน

3.5 ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
ดานทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution) มีการดําเนินงานและ

รายละเอียดในแตละสวนของการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน รายละเอียด

การแจงใหทราบถึงแนวทางในการระงับขอพิพาทกับ
ผูประกอบการโดยตรง (Provision of notice regarding
means of resolving dispute directly with
merchant)

ผูประกอบการจะตองแจงหรือประกาศใหลูกคา
ทราบถึงชองทางและวิธีการในการระงับขอพิพาท
กับผูประกอบการอยางรวดเร็ว

การกําหนดกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียน
(Internal Complaint Resolution)

ผูประกอบการจะตองมีกระบวนการในการรับ
เรื่องรองเรียนจากลูกคา และการตอบกลับเพ่ือ
แกไขปญหาใหกับลูกคาภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว

การแจงใหทราบถึงการสงเรื่องพิพาท (Notice regarding
submission of dispute to ADR system(s))

ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทางอีเมลให
ทราบถึงการไดรับเรื่องพิพาทจากลูกคา ท่ีสงเขา
มายังระบบ

คาใชจายในการระงับขอพิพาท (Cost of ADR system) ผูประกอบการจะตองกําหนดคาใชจายในการ
ระงับขอพิพาทท่ีจะจัดเก็บกับลูกคาดวยตนทุนท่ี
เหมาะสม หรือไมเสียคาใชจาย

3.6 การติดตาม (Monitoring)
ดานการติดตาม (Monitoring) มีการดําเนินงานและรายละเอียดในแตละสวนของการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงาน รายละเอียด

การติดตามผูประกอบการโดยผู
รับรองมาตรฐาน (Monitoring
Merchant by Certifier)

ผูรับรองมาตรฐานจะตองติดตามการดําเนินงานของผูประกอบการวาได
ปฏิบัติตามมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดกําหนดไวหรือไม
และผูรับรองมาตรฐานจะตองทําการตรวจสอบมาตรฐานเปนประจําอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

การอัพเดทมาตรฐานเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลง (Program Update
by Certifier)

ผูรับรองมาตรฐานจะตองแจงใหผูประกอบการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูประกอบการ
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) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (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 ท่ีใชในปจจุบัน พบผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
แสดงในตารางดังตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับหลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA)

หลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA)

หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน

I ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of Information)
1. ความถูกตอง (Accuracy) ปรากฏในดานการเปด เผยขอมูล (Disclosure of

Information) โดยผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลบนเว็บไซต
ท่ีถูกตอง และตรงกับความเปนจริง ผูประกอบการจะตองไม
แสดงขอมูลหรือโฆษณาท่ีหลอกลวง ทําใหเขาใจผิด เขาขาย
ฉอโกง ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมกับลูกคา

2. การเขาถึงขอมูล (Accessibility) ปรากฏในดานการเปด เผยขอมูล (Disclosure of
Information) โดยผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล อยาง
ชัดเจน ถูกตอง และสามารถเขาถึงไดงายในหนาใดหนาหนึ่งบน
เว็บไซต

3. ประเภทขอมูล (Information
Domain) ท่ีแสดงบนเว็บไซต

ปรากฏในดานการเปด เผยขอมูล (Disclosure of
Information) เชน  ใหผู ประกอบการจะตองแสดงขอมูล
เก่ียวกับสินคาหรือบริการอยางเพียงพอ เพ่ือใหลูกคาตัดสินใจ
กอนท่ีจะซื้อ เชน ราคา รายละเอียด การใชงาน ประเทศผูผลิต
คําเตือนเก่ียวกับสินคา เปนตน หรือ ใหผูประกอบการจะตองไม
โฆษณาขอมูลท่ีเปนเท็จ เกินความเปนจริง หรือไมเปนธรรม ใน



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 64

หลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA)

หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน

สวนท่ีเปนสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ เปนตน
II การดําเนินงาน (Practices)

1. การยกเลิกและการคืนสินคา ปรากฏในดานดานการดําเนินงาน (Practice) โดยกําหนดให
ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลเงื่อนไขการยกเลิก/การคืน
สินคา หรือการไมสามารถยกเลิก คืน หรือขอคืนเงินได บน
เว็บไซตของผูประกอบการอยางชัดเจน เชน ระยะเวลาในการ
คืนสินคา การเปลี่ยน และการขอคืนเงิน และกําหนดให
ผูประกอบการจะตองแสดงข้ันตอนในการขอยกเลิก การคืน
สินคา การคืนเงิน ใหลูกคาทราบ และสามารถปฏิบัติไดโดยไม
ยุงยาก

2. การสื่อสาร (Communication) ปรากฏในดานดานการดําเนินงาน (Practice) โดยกําหนดให
ผูประกอบการตองการสงขาวสารใหลูกคาผานชองทางอีเมล
ผูประกอบการตองอธิบายถึงวัตถุประสงคการสงอีเมลใหลูกคา
บนเว็บไซต ท่ีงายตอความเขาใจ หรือ ผูประกอบการตองการสง
ขาวสารใหลูกคาผานชองทางอีเมล ผูประกอบการตองมีกลไกใน
การใหลูกคายินยอมรับขาวสาร และมีกลไกในการบอกยกเลิก
ขาวสาร ไมวาจะเปนทางเว็บไซตหรืออีเมล เปนตน

III การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security)
1. ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลในการ
สงผานจากลูกคาไปยังผูประกอบการ
(Security of Transferred
Information)

ไมปรากฏ

2. ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลท่ี
จัดเก็บในฐานขอมูลหรือระบบ (Security
of Stored Information)

ปรากฏในดานความม่ันคงปลอดภัย (Security) โดยกําหนดให
ผูประกอบการจะตองมีระบบปองกันการบุกรุกและแอนตี้ไวรัสท่ี
เหมาะสมในการปองกันขอมูลรั่วไหลหรือเสียหายจากระบบของ
ผูประกอบการ ในกรณีท่ีใชบริการจากผูใหบริการรับฝากเว็บ
ผูประกอบการจะตองใชบริการจากผูรับฝากเว็บไซตท่ีมีระบบ
ปองกันการบุกรุกและแอนตี้ไวรัสในการปองกันขอมูลรั่วไหล
หรือเสียหายเทานั้น และในกรณีท่ีตองมีการสงผานขอมูลไปยัง
บุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ผูประกอบการจะตองมีมาตรการท่ี
รักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมและเปนมาตรฐานในการ
สงผานขอมูล

3. ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลท่ี
จัดเก็บโดยบุคคลท่ี 3 (Security of
Information held by third party)

ปรากฏในดานความม่ันคงปลอดภัย (Security) โดยใหมีการ
กําหนด Username และ Password สําหรับการเขาถึงขอมูลท่ี
สําคัญบนระบบ
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หลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA)

หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน

4. การเก็บไวซึ่งขอมูลท่ีเปนความลับ
(Retaining Confidential Information)

ไมปรากฏ

5. การเพ่ิมระดับความม่ันคงปลอดภัย
ตามระดับภัยคุกคาม (Proportionality
of Safeguard)

ไมปรากฏ

6. การทบทวนและการประเมินอยาง
สมํ่าเสมอ (Periodic Review and
Reassessment)

ไมปรากฏ

IV การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)
1. การปองกันการถูกคุกคาม
(Preventing Harm)

ไมปรากฏ

2. การแจงใหทราบ (Notice) ปรากฏในดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy)  โดย
กําหนดใหมีการจัดเก็บขอมูล ผูประกอบการจะตองกําหนดและ
แสดงแนวทางท่ีชัดเจน และงายตอผูบริโภคการเขาถึงขอมูล
เก่ียวกับแนวปฏิบัติและนโยบายท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล

3. การจํากัดขอมูลในการจัดเก็บ
(Collection Limitation)

ปรากฏในดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) โดยระบุให
ผูประกอบการจะตองจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจําเปนและ
เก่ียวของกับวัตถุประสงคการใชงานเทานั้น

4. การใชขอมูลสวนบุคคล (Uses of
Personal Information)

ไมปรากฏ

5. การเสนอทางเลือก (Choice) ในการ
จัดเก็บขอมูล

ไมปรากฏ

6. การบูรณาการของขอมูลสวนบุคคล
(Integrity of Personal Information)

ปรากฏในดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) โดยระบุให
ผูประกอบการจะตองเก็บขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณ
และทันตอเหตุการณ สําหรับวัตถุประสงคในการใช

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
(Security Safeguards)

ไมปรากฏ

8. การเขาถึงและการควบคุม (Access
and Control)

ปรากฏในดานความเปนสวนตัวของขอมูล (Privacy) โดยระบุให
ผูประกอบการจะตองมีกลไกใหลูกคาสามารถเขาถึงและแกไข
ขอมูลสวนบุคคล เชน การมีระบบโปรไฟลสวนบุคคลในการ
แกไขไดดวยตนเอง หรือ การกําหนดชองทางใหลูกคารองขอ
ขอมูลและแกไขผานชองทางอ่ืนๆ เชน อีเมล เปนตน

9. ความรับผิดชอบ (Accountability) ไมปรากฏ
V ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)

1. การแจงใหทราบถึงแนวทางในการ ไมปรากฏ
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หลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA)

หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน

ระงับขอพิพาทกับผูประกอบการโดยตรง
(Provision of notice regarding
means of resolving dispute directly
with merchant)
2. การกําหนดกระบวนการในการรับเรื่อง
รองเรียน (Internal Complaint
Resolution)

ปรากฏในดานการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute
Resolution) โดยระบุใหผูประกอบการจะตองมีกลไกในการรับ
เรื่องรองเรียน และแกไขขอพิพาทเก่ียวกับการซื้อสินคาหรือ
บริการ

3. การแจงใหทราบถึงการสงเรื่องพิพาท
(Notice regarding submission of
dispute to ADR system(s))

ปรากฏในดานการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute
Resolution) โดยระบุใหผูประกอบการจะตองติดตอกลับไปยัง
ลูกคาอยางทันที เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

4. คาใชจายในการระงับขอพิพาท (Cost
of ADR system)

ปรากฏในดานการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute
Resolution) โดยระบุใหผูประกอบการจะตองไมคิดคาใชจาย
ในกรณีท่ีผูบริโภคทําการรองเรียน หรือกําหนดเงื่อนไขท่ีชัดเจน
ในกรณีท่ีตองมีการคิดคาใชจาย

VI การติดตาม (Monitoring)
1. การติดตามผูประกอบการโดยผูรับรอง
มาตรฐาน (Monitoring Merchant by
Certifier)

ไมปรากฏ

2. การอัพเดทมาตรฐานเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลง (Program Update by
Certifier)

ไมปรากฏ

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) กับหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน ดังตารางขางตน
พบวา หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) มี
การกําหนดกรอบการประเมิน 6 ดาน คือ (1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of
Information) (2) การดําเนินงาน (Practices) (3) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษา
ขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) (5) ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
และ (6) การติดตาม (Monitoring) สวนหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน พบวา มีกรอบการประเมิน
ท่ีสอดคลองกันจํานวน 5 กรอบ ไดแก (1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of
Information) (2) การดําเนินงาน (Practices) (3) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษา
ขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) และ (5) ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute
Resolution)
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จากการเปรียบเทียบกรอบการประเมินจะเห็นไดวา หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันยัง
ขาดกรอบการประเมินดานการติดตาม (Monitoring) ตามหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) โดยกรอบการประเมินดานการติดตาม
(Monitoring) จะใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกในการประเมินและกระบวนการในการกํากับ
ติดตามหลังจากไดรับการรับรองเครื่องหมายความนาเชื่อถือแลว

นอกจากนั้น หากพิจารณาประเด็นของการประเมินตามหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) พบวา มีประเด็นการประเมินท้ังหมด 26
ประเด็น ซึ่งมีเนื้อหาการประเมินสอดคลองกับหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันมีเพียง 14 ประเด็น
และมีประเด็นการประเมินท่ีไมสอดคลองกันจํานวน 12 ประเด็นการประเมิน ดังตอไปนี้

 การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security)
1. ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลในการสงผานจากลูกคาไปยังผูประกอบการ (Security

of Transferred Information)
2. การเก็บไวซึ่งขอมูลท่ีเปนความลับ (Retaining Confidential Information)
3. การเพ่ิมระดับความม่ันคงปลอดภัยตามระดับภัยคุกคาม (Proportionality of

Safeguard)
4. การทบทวนและการประเมินอยางสมํ่าเสมอ (Periodic Review and

Reassessment)
 การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)

5. การปองกันการถูกคุกคาม (Preventing Harm)
6. การใชขอมูลสวนบุคคล (Uses of Personal Information)
7. การเสนอทางเลือก (Choice) ในการจัดเก็บขอมูล
8. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security Safeguards)
9. ความรับผิดชอบ (Accountability)

 ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
10. การแจงใหทราบถึงแนวทางในการระงับขอพิพาทกับผูประกอบการโดยตรง

(Provision of notice regarding means of resolving dispute directly with
merchant)

 การติดตาม (Monitoring)
11. การติดตามผูประกอบการโดยผูรับรองมาตรฐาน (Monitoring Merchant by

Certifier)
12. การอัพเดทมาตรฐานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง (Program Update by Certifier)

จากประเด็นขางตน ท่ีปรึกษาจะไดนําไปพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑความนาเชื่อถือ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับบริบทของการใชงานท้ังในระดับภูมิภาคและรองรับการเขาสูใน
ระดับสากลตอไป
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4. ศึกษา วิเคราะห จัดหมวดหมูและเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับ
หลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark
Alliance (GTA)

Global Trustmark Alliance (GTA) เปนองคกรท่ีขับเคลื่อนโดยการทีสวนรวมขององคกรท่ัวโลก ใน
การปกปองและคุมครองผูบริโภคท่ัวโลกโดยการสรางและสงเสริมความไววางใจในธุรกิจ e-Commerce
วัตถุประสงคของ GTA คือ การกําหนดมาตรฐานความไววางใจสําหรับธุรกิจ e-Commerce และสงเสริมใหมี
การนํามาตรฐานไปใชในการประเมินเพ่ือรับรองความไววางใจแกผูบริโภคท่ัวโลก ท้ังนี้เพ่ือลดขอพิพาทระหวาง
พรมแดนอันเกิดจากการซื้อ-ขายออนไลน โดย GTA ไดมีการประสานรวมกับองคกรตางๆ ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลธุรกิจ e-Commerce และพยายามสรางมาตรฐานความนาเชื่อถือ โดยในปจจุบัน GTO ไดเปลี่ยนชื่อ
องคกรเปน  Better Business Bureau (BBB) หากแตยังมีนโยบาย วัตถุประสงคและแนวทางในการ
ดําเนินงานในลักษณะเดิม ท้ังนี้ GTA หรือ BBB ไดกําหนดกรอบการประเมินความนาเชื่อถือดานตางๆ ดังนี้

4.1 ดานการสรางความนาเช่ือถือ (Build Trust)
ผูประกอบการตองสรางและรักษาประวัติท่ีดีในการประกอบการ โดยดําเนินการตอไปนี้
1) มีการประกอบการ (ขายสินคาหรือบริการ) ในในขอบขายท่ี BBB กําหนด อยางนอยลาสุด 12

เดือน หรือมีการประกอบการการธุรกิจท่ีคลายคลึงกันกับธุรกิจท่ีขอรับการรับรอง
2) มีคุณสมบัติเปนไปตามท่ี BBB กําหนดทุกประการ และยินยอมในการรับการตรวจสอบคุณภาพ

ทุกมิติท่ี BBB กําหนด
3) ไมมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานโครงการของรัฐบาล และมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิ

บาล โดยไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตใดๆ
4) มีการรักษาระดับการประเมินท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ อยางนอยในระดับ B ข้ึนไป
5) เก่ียวกับความสัมพันธกับ BBB:

(1) ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ีบังคับใชในแตละประเภทธุรกิจ
(2) ใหความรวมมือกับ BBB และกํากับติดตามการประกอบการใหเปนไปตามเกณฑ BBB

กําหนด
(3) ใหคําม่ันสัญญากับการระงับขอพิพาทและมีการดําเนินการดวยความจริงใจ
(4) กรอกใบสมัครและชําระเงินตามภาระหนาท่ีทางการเงินท้ังหมดท่ี BBB ในเวลาท่ี

เหมาะสม

4.2ดานการโฆษณาโดยสุจริต (Advertise Honestly)
เปนไปตามมาตรฐานท่ีจัดตั้งข้ึนของการโฆษณาและการขาย โดยผูประกอบการตองดําเนินการ ดังนี้
1) เปนไปตามมาตรฐานท่ีจัดตั้งข้ึนของการโฆษณาและการขาย
2) ปฏิบัติตาม BBB Code of Advertising อุปทานตามคําขอพิสูจนสําหรับการเรียกรองการ

โฆษณาและการขาย โฆษณาท่ีถูกตองและการปฏิบัติในการขายเม่ือแนะนําจาก BBB
3) เปนไปตามท่ีใชบังคับ BBB รหัสอุตสาหกรรมของการโฆษณา
4) ใหความรวมมือกับ BBB ในการกํากับดูแลตนเองสําหรับการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดจากการ

โฆษณา
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5) ใชชื่อและโลโก BBB ตามนโยบาย BBB
6) หลีกเลี่ยงการทําใหเขาใจผิดลูกคาโดยการสรางความประทับใจท่ีผิดพลาดของการใหการ

สนับสนุนการรับรองความนิยมเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑหรือขนาดธุรกิจผานจากการใชโล
โก trustmarks ภาพ ขอความรับรองหรือวิธีการอ่ืน

4.3ดานความเปนจริงของขอมูล (Tell the Truth)
ซึ่งตองมีความซื่อสัตยในการเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑและบริการรวมท้ังการเปดเผยขอมูลท่ี

ชัดเจนและเพียงพอของขอกําหนด โดยผูประกอบการตองดําเนินการดังนี้
1) ทําใหทราบขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท้ังหมดในการเปนตัวแทนของท้ังสองเปนลายลักษณ

อักษรและดวยวาจาจดจําความผิดท่ีอาจสงผลไมเพียง แตจากงบโดยตรง แตโดยเลี่ยงหรือปดบัง
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ

2) ให แน ใ จว า อุปกรณ ใ ด  ๆนั้ น เ ขี ยน ข้ึน มีความพร อม ท่ีชั ด เจน ถูกต องและครบถ วน

4.4ดานความโปรงใส (Be Transparent)
ระบุลักษณะท่ัวไป สถานท่ีและเจาของธุรกิจโดยเปดเผย และเปดเผยนโยบายท้ังหมด การคํ้าประกัน

และวิธีการเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของลูกคา โดยตองมีการดําเนินการดังนี้
1) เม่ือมีการรองขอขอมูลจาก BBB เก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

BBB ท้ังหมดซึ่งอาจรวมถึง แตไม จํากัด เพียงชื่อธุรกิจท่ีอยูและขอมูลการติดตอ; ชื่อและพ้ืนหลัง
ของผูวาจาง; อางอิงทางธุรกิจและการธนาคารใหใบอนุญาตและ / หรือมืออาชีพรับรองและ
คําอธิบายท่ีสมบูรณของธรรมชาติของธุรกิจ

2) การเปดเผยขอมูลตอไปนี้แกลูกคา
 วิธีโดยตรงและมีประสิทธิภาพในการติดตอธุรกิจ
 เงื่อนไขการใชบริการ
 สัญญาเปนลายลักษณอักษร
 การคํ้าประกันใด ๆ หรือการรับประกันท่ีมาพรอมกับผลิตภัณฑ
 ขอจํากัดใด ๆ หรือขอจํากัดท่ีกําหนด (จํานวน จํากัด เชนหมายเลขสูงสุดตอลูกคา)
 นโยบายผลตอบแทนทางธุรกิจ / คืนเงิน
 ความมุงม่ันท่ีเกิดข้ึนใด ๆ ในท่ีลูกคาอาจจะปอนรวมท้ังขอมูลเก่ียวกับวิธีการเรียกเก็บเงิน

ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน
 คาใชจายท้ังหมดของการทําธุรกรรมรวมท้ังภาษีการจัดสงสินคาและการจัดการและ

คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
3) กรณีการขายสินคาหรือการใหบริการบนเว็บไซตหรือผานทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ

 เปดเผยขอมูลผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑโดยการติดฉลากขอมูลท่ีจําเปน
 เปดเผยลักษณะและขอกําหนดการขนสงรวมท้ังความลาชาใด ๆ หรือท่ีรูจักกันการขาด

แคลนของหุน
 ใหโอกาสในการทบทวนและยืนยันการทํารายการกอนท่ีจะขายจะเสร็จสมบูรณ
 แสดงใบเสร็จรับเงินการทําธุรกรรมการสรุปหลังจากการซื้อ
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4.5ดานการรับประกัน (Honor Promises)
เปนการปฏิบัติตามสัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรและการรับรองดวยวาจา โดยผูประกอบการตอง

ดําเนินการดังนี้
1) มีการลงนามในสัญญาและขอตกลงท่ีสามารรถเขาถึงได
2) รับรองเปนตัวแทนโดยการแกไขขอผิดพลาดไดอยางรวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีทําได

4.6ดานการตอบสนองตอลูกคา (Be Responsive)
เปนการอธิบายการจัดการขอพิพาทท่ีมีความรวดเร็ว เปนมืออาชีพและความเชื่อท่ีดี โดย

ผูประกอบการควรดําเนินการดังนี้
1) ตอบสนองทันทีตอการรองเรียนท้ังหมดสงตอจาก BBB โดย:

a. แกไขเรื่องรองเรียนโดยตรงกับผูรองเรียนและแจง BBB หรือ
b. อนุญาตให BBB เปนผูตอบกลับลูกคา โดย BBB จะคํานึงถึง

i. ความเปนมืออาชีพ
ii. อธิบายปญหาใหครบถวนทุกประเด็นท่ีมีการสอบถาม
iii. รวมถึงหลักฐานท่ีเหมาะสมและเอกสารประกอบตําแหนงธุรกิจ
iv. อธิบายวาทําไมการบรรเทาตามโจทกรองขอจึงไมสามารถหรือไมควรไดรับ

2) สรางความศรัทธาตอการแกไขปญหาขอพิพาทซึ่งรวมถึงการไกลเกลี่ยถามีการรองขอจาก BBB
ตัวเลือกการระงับขอพิพาทอ่ืน ๆ รวมถึงอนุญาโตตุลาการอาจจะแนะนําโดย BBB เม่ือความ
พยายามอ่ืน ๆ เพ่ือแกไขปญหาขอพิพาทไดลมเหลว โดย BBB อาจพิจารณาความตั้งใจทางธุรกิจ
ท่ีจะเขารวมในตัวเลือกแนะนําระงับขอพิพาทในการปฏิบัติตามกําหนดมาตรฐานเหลานี้

3) ปฏิบัติตามการขอยุติ ขอตกลงหรือการตัดสินใจในกระบวนการระงับขอพิพาทของ BBB
4) ใหความรวมมือกับ BBB ในความพยายามท่ีจะกําจัดสาเหตุของรูปแบบของการรองเรียนของ

ลูกคาท่ีมีการระบุจาก BBB

4.7ดานการปกปองสิทธิสวนบุคคล (Safeguard Privacy)
เปนการปกปองขอมูลตางๆ ท่ีเก็บรวบรวมกับ ความผิดพลาดและการฉอโกงในการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลเพียงเทาท่ีจําเปนและการตั้งคาความเคารพของลูกคาเก่ียวกับการใชขอมูลของลูกคา โดย
ผูประกอบการตองดําเนินการดังนี้

1) เคารพสิทธิสวนบุคคล การดําเนินการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตกลงท่ีจะเปดเผยบนเว็บไซต
ของผูประกอบการดังตอไปนี:้

a. ขอมูลท่ีตองเก็บรวบรวม
b. ผูท่ีใชขอมูลรวมกัน
c. วิธีการเก็บขอมูล
d. วิธีการรักษาความปลอดภัย,
e. วิธีการสื่อสารเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
f. อธิบายความกังวลเก่ียวกับการผิดของขอมูลสวนบุคคล

2) รักษาความปลอดภัยขอมูลท่ีมีความสําคัญ ผูประกอบการตองเก็บรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญ
ออนไลน (บัตรเครดิตหมายเลขบัญชีธนาคาร, หมายเลขประกันสังคมเงินเดือนหรือขอมูลอ่ืน ๆ
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ท่ีทางการเงินสวนบุคคล, ประวัติทางการแพทยหรือระเบียน ฯลฯ) จะใหแนใจวามันจะถูกสงผาน
วิธีการรักษาความปลอดภัย ธุรกิจจะทําอยางดีท่ีสุดเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
สําหรับการปองกันและการกําจัดท่ีเหมาะสมของขอมูลท่ีสําคัญท้ังหมดท้ังออนไลนและออฟไลน

3) ยอมรับในความตองการของลูกคา ผูประกอบการตกลงท่ีจะเคารพความตองการของลูกคาท่ี
เก่ียวของกับรายชื่อผูติดตอทางโทรศัพทโทรสารและ E-mail และตกลงท่ีจะแกไขสาเหตุของ
ความลมเหลวท่ีจะทําเชนใด

4.8ดานความซื่อสัตย (Embody Integrity)
เปนวิธีการติดตอทางธุรกิจท้ังหมดและการทําธุรกรรมในตลาดและภาระผูกพันดวยความซื่อสัตยสุจริต

โดยผูประกอบการตองดําเนินการดังนี้
1) หลีกเลี่ยงการมีสวนรวมกับธุรกิจหรือสนับสนุนใหเกิดการคอรัปชั่นในโครงการของรัฐบาล ซึ่งจะ

สงผลตอภาพลักษณะของเครื่องหมายรับรองจาก BBB

โดยหากเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน พบผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
แสดงในตารางดังตอไปนี้

ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ DBD Verified กับหลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของ Global Trustmark Alliance (GTA)

หลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ

Global Trustmark Alliance (GTA)
หรือ Better Business Bureau (BBB)

หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน

1. ดานการสรางความนาเช่ือถือ (Build Trust)
1) มีการประกอบการ (ขายสินคาหรือบริการ)

ในในขอบขายท่ี BBB กําหนด อยางนอยลาสุด 12
เดือน หรือมีการประกอบการการธุรกิจท่ีคลายคลึง
กันกับธุรกิจท่ีขอรับการรับรอง

ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ท่ี
ใชในปจจุบัน แตมีการกําหนดลักษณะเดียวกันใน
คุณสมบัติเบื้องตนของผูเขารับการประเมิน

2) มีคุณสมบัติเปนไปตามท่ี BBB กําหนดทุก
ประการ และยินยอมในการรับการตรวจสอบ
คุณภาพทุกมิติท่ี BBB กําหนด

ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ท่ี
ใชในปจจุบัน

3) ไม มีส วน เ ก่ียวของ กับการดํ า เนินงาน
โครงการของรัฐบาล และมีการดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตใดๆ

ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ท่ี
ใชในปจจุบัน

4) มีการรักษาระดับการประเมินท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ อยางนอยในระดับ B ข้ึนไป

ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ท่ี
ใชในปจจุบัน
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5) เก่ียวกับความสัมพันธกับ BBB ไมปรากฏในหลักเกณฑการประเมิน DBD Verified ท่ี
ใชในปจจุบัน

2. ดานการโฆษณาโดยสุจริต (Advertise Honestly)
1) เปนไปตามมาตรฐานท่ีจัดตั้งข้ึนของการ

โฆษณาและการขาย
ปรากฏในลักษณะของการกําหนดใหผูประกอบการ
จะตองไมแสดงขอมูลหรือโฆษณาท่ีหลอกลวง ทําให
เขาใจผิด เขาขายฉอโกง ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติท่ี
ไมเปนธรรมกับลูกคา

2) ปฏิบัติตาม BBB Code of Advertising
อุปทานตามคําขอพิสูจนสําหรับการเรียกรองการ
โฆษณาและการขาย โฆษณาท่ีถูกตองและการปฏิบัติ
ในการขายเม่ือแนะนําจาก BBB

ปรากฏในดานการแสดงขอมูล เชน
 ผูประกอบการจะตองไมโฆษณาขอมูลท่ีเปน

เท็จ เกินความเปนจริง หรือไมเปนธรรมใน
สวนท่ีเปนสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ

 ผูประกอบการจะตองหลีกเลี่ยงการโฆษณาท่ี
เกินจริงสําหรับผูบริโภควัยเด็กและเยาวชน
รวมถึงหลีกเลี่ยงเนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง
การลวงละเมิดทางเพศ หรือเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีไม
เหมาะสม

3) เปนไปตามท่ีใชบัง คับ BBB รหัส
อุตสาหกรรมของการโฆษณา

ไมปรากฏ

4) ใหความรวมมือกับ BBB ในการกํากับดูแล
ตนเองสําหรับการแกปญหาความขัดแยงท่ีเกิดจาก
การโฆษณา

ไมปรากฏ

5) ใชชื่อและตรา BBB ตามนโยบาย BBB ปรากฏในขอกําหนดท่ัวไป โดยใหมีการติดตรา DBD
Verified ในหนาเว็บไซต

6) หลีกเลี่ยงการทําใหเขาใจผิดลูกคาโดยการ
สรางความประทับใจท่ีผิดพลาดของการใหการ
สนับสนุนการรับรองความนิยมเชื่อถือในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑหรือขนาดธุรกิจผานจากการใชโลโก
trustmarks ภาพ ขอความรับรองหรือวิธีการอ่ืน

ไมปรากฏ

3. ดานความเปนจริงของขอมูล (Tell the Truth)
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1) ทําใหทราบขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ท้ังหมดของสินคา โดยไมหลีกเลี่ยงหรือปดบัง
ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ

ปรากฏในการแสดงขอมูล โดยระบุใหผูประกอบการ
จะตองแสดงขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการอยาง
เพียงพอ เพ่ือใหลูกคาตัดสินใจกอนท่ีจะซื้อ เชน ราคา
รายละเอียด การใชงาน ประเทศผูผลิต คําเตือน
เก่ียวกับสินคา เปนตน

2) ให ข อ มูลสิ นค า ท่ี ถู กตอ ง  ชั ด เจนและ
ครบถวนทุกมิติ

1.19 ปรากฏในดานการแสดงขอมูล เชน ระบุให
ผูประกอบการผูประกอบการจะตองแสดงขอมูล
เก่ียวกับสินคาหรือบริการอยางเพียงพอ เพ่ือให
ลูกคาตัดสินใจกอนท่ีจะซือ้ เชน ราคา รายละเอียด
การใชงาน ประเทศผูผลิต คําเตือนเก่ียวกับสินคา
เปนตน

4. ดานความโปรงใส (Be Transparent)
1) เม่ือมีการรองขอขอมูลจาก BBB เก่ียวกับ

ขอมูล ท่ีจํ า เปนในการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน BBB ท้ังหมด

ไมปรากฏ

2) การเปดเผยขอมูลตอไปนี้แกลูกคา
 วิธีโดยตรงและมีประสิทธิภาพในการ

ติดตอธุรกิจ
 เงื่อนไขการใชบริการ
 สัญญาเปนลายลักษณอักษร
 การคํ้าประกันใด ๆ หรือการรับประกัน

ท่ีมาพรอมกับผลิตภัณฑ
 ขอจํากัดใด ๆ หรือขอจํากัดท่ีกําหนด

(จํานวน จํากัด เชนหมายเลขสูงสุดตอลูกคา)
 นโยบายผลตอบแทนทางธุรกิจ / คืนเงิน
 ความมุงม่ันท่ีเกิดข้ึนใด ๆ ในท่ีลูกคา

อาจจะปอนรวมท้ังขอมูลเก่ียวกับวิธีการเรียกเก็บเงิน
ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน

 คาใชจายท้ังหมดของการทําธุรกรรม
รวมท้ังภาษีการจัดสงสินคาและการจัดการและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

1.20 ปรากฏในการแสดงข อ มูล  โดยระบุ ให
ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลดังตอไปนี้บน
เว็บไซต
 ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย;
 ชื่อท่ีใชการประกอบธุรกิจ;
 ท่ีอยูท่ีแทจริงและท่ีอยูของออฟฟสใน

ตางประเทศ หรือขอมูลท่ีทําใหลูกคาสามารถ
ทราบไดวาสถานท่ีประกอบธุรกิจจริงอยูท่ีใด;

 วิธีการติดตอผานทางออนไลน เชน อีเมล;
 ผูติดตอไดในองคกรซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการ

สอบถามขอมูลโดยลูกคา;
 หมายเลขโทรศัพท,
 ผูประกอบการจะตองแจงใหลูกคาทราบถึง

ขนาดของธุรกิจและจํานวนบุคลากร โซนเวลา
ท่ีปฏิบัติงาน และเวลาทําการ

3) กรณีการขายสินคาหรือการใหบริการบน
เว็บไซตหรือผานทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ

 เปดเผยขอมูลผลิตภัณฑทุกผลิตภัณฑโดย

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
ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลในรายละเอียด
ของสินคาและคาธรรมเนียม และคาใชจายท่ี
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การติดฉลากขอมูลท่ีจําเปน
 เปดเผยลักษณะและขอกําหนดการขนสง

รวมท้ังความลาชาใด ๆ หรือท่ีรูจักกันการขาดแคลน
ของหุน

 ใหโอกาสในการทบทวนและยืนยันการทํา
รายการกอนท่ีจะขายจะเสร็จสมบูรณ

 แสดงใบเสร็จรับเงินการทําธุรกรรมการ
สรุปหลังจากการซื้อ

ลูกคาตองจายเพ่ิม ในกรณีท่ีคาใชจายบางรายการ
ไม ส ามาร ถระบุ ไ ด  ณ  เ ว ล า ท่ี ทํ า ธุ ร กร รม
ผูประกอบการจะตองแสดงราคาตามรายการ
แ ล ะ ค า ใ ช จ า ย ท่ี ลู ก ค า จ ะ ต อ ง รั บ ภ า ร ะ
โดยประมาณการ เชน คาใชจายในการขนสง
อากรศุลกากร คาประกันภัย และการออกสินคา
ซึ่งจะตองแจงลูกคาใหทราบถึงคาใชจายดังกลาว
และลูกคาจะตองสามารถแจงยกเลิกในกรณีท่ีไม
เห็นดวยกับคาใชจายดังกลาว

5. ดานการรับประกัน (Honor Promises)
1) มีการลงนามในสัญญาและขอตกลง ท่ี

สามารถเขาถึงได
ไมปรากฏ

2) รั บ ร อ ง เ ป น ตั ว แ ท น โ ด ย ก า ร แ ก ไ ข
ขอผิดพลาดไดอยางรวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีทําได

ไมปรากฏ

6. ดานการตอบสนองตอลูกคา (Be Responsive)
1) ตอบสนองทันทีตอการรองเรียนท้ังหมดสง

ตอจาก BBB
ไมปรากฏ

2) สรางความศรัทธาตอการแกไขปญหาขอ
พิพาทซึ่งรวมถึงการไกลเกลี่ยถามีการรองขอจาก
BBB ตัวเลือกการระงับขอพิพาทอ่ืน ๆ

ไมปรากฏ

3) ปฏิบัติตามการขอยุติ ขอตกลงหรือการ
ตัดสินใจในกระบวนการระงับขอพิพาทของ BBB

ไมปรากฏ

4) ใหความรวมมือกับ BBB ในความพยายามท่ี
จะกําจัดสาเหตุของรูปแบบของการรองเรียนของ
ลูกคาท่ีมีการระบุจาก BBB

ไมปรากฏ

7. ดานการปกปองสิทธิสวนบุคคล (Safeguard Privacy)
1) เคารพสิทธิสวนบุคคล ไมปรากฏ
2) รักษาความปลอดภัยขอมูลท่ีมีความสําคัญ ปรากฏในการเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล เชน

ระบุใหผูประกอบการจะตองมีกลไกใหลูกคาสามารถ
เขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล เชน การมีระบบโปร
ไฟลสวนบุคคลในการแกไขไดดวยตนเอง หรือ การ
กําหนดชองทางใหลูกคารองขอขอมูลและแกไขผาน
ชองทางอ่ืนๆ เชน อีเมล เปนตน
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3) ยอมรับในความตองการของลูกคา ไมปรากฏ
8. ดานความซ่ือสัตย (Embody Integrity)

1) หลีกเลี่ ยงการมีสวนรวมกับธุร กิจหรือ
สนับสนุนใหเกิดการคอรัปชั่นในโครงการของรัฐบาล
ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณะของเครื่องหมายรับรอง
จาก BBB

ไมปรากฏ

กลาวโดยสรุป จากการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global
Trustmark Alliance (GTA) ซึ่งเปนองคกรท่ีขับเคลื่อนโดยการทีสวนรวมขององคกรท่ัวโลก ในการปกปอง
และคุมครองผูบริโภคท่ัวโลกโดยการสรางและสงเสริมความไววางใจในธุรกิจ e-Commerce วัตถุประสงคของ
GTA คือ การกําหนดมาตรฐานความไววางใจสําหรับธุรกิจ e-Commerce และสงเสริมใหมีการนํามาตรฐานไป
ใชในการประเมินเพ่ือรับรองความไววางใจแกผูบริโภคท่ัวโลก ท้ังนี้เพ่ือลดขอพิพาทระหวางพรมแดนอันเกิด
จากการซื้อ-ขายออนไลน โดย GTA ไดมีการประสานรวมกับองคกรตางๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูลธุรกิจ e-
Commerce และพยายามสรางมาตรฐานความนาเชื่อถือ โดยในปจจุบัน GTO ไดเปลี่ยนชื่อองคกรเปน
Better Business Bureau (BBB) หากแตยังมีนโยบาย วัตถุประสงคและแนวทางในการดําเนินงานในลักษณะ
เดิม ท้ังนี้ GTA หรือ BBB ไดกําหนดกรอบการประเมินความนาเชื่อถือดานตางๆ ดังนี้

1. ดานสรางความนาเชื่อถือ (Build Trust) หมายถึง การสรางและรักษาประวัติท่ีในเชิง
บวกในตลาด

2. ดานการโฆษณาโดยสุจริต (Advertise honestly) หมายถึง การโฆษณาเชิญชวน
ดวยขอมูลท่ีเปนจริงตามมาตรฐานสินคาและการซื้อขาย

3. ดานความเปนจริงของขอมูล (Tell the Truth) หมายถึง การแสดงขอมูลของสินคา
และบริการโดยเปดเผย เปนจริง ชัดเจนและเพียงพอสําหรับการตัดสินใจเลือกซื้อ

4. ดานความโปรงใส (Be Transparent) หมายถึง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับลักษณะ
สถานท่ีและเจาของธุรกิจ รวมท้ังการเปดเผยนโยบายในการขาย การรับประกันสินคาและวิธีการในการสั่งซื้อท่ี
ชัดเจน

5. ดานการรับประกัน (Honor Promises) หมายถึง การปฏิบัติตามสัญญารับประกัน
สินคาท้ังท่ีระบุเปนลายลักษณอักษรและคําโฆษณาเชิญชวน

6. ดานการตอบสนองตอลูกคา (Be Responsive) หมายถึง การอธิบายความผิดพลาด
ของระบบตลาดไดอยางรวดเร็ว มืออาชีพและสุจริต

7. ดานการปกปองสิทธิสวนบุคคล (Safeguard Privacy) หมายถึง การปกปดขอมูล
ของลูกคาเก่ียวกับความผิดพลาดหรือการฉอโกง การเปดเผยขอมูลของลูกคาเทาท่ีจําเปน และเคารพสิทธิสวน
บุคคลในการใชขอมูลสวนตัวของลูกคา
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8. ดานความซื่อสัตย (Embody Integrity) หมายถึง การกระทําการทางธุรกิจท้ังหมด
และการทําธุรกรรมในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและภาระผูกพันดวยความซื่อสัตยสุจริต

จากผลการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark
Alliance (GTA) ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของ Better Business Bureau (BBB) พบวา กรอบการประเมินมี
ท้ังหมด 8 ดาน โดยหากเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน พบวา มี
ความแตกตางกันท้ังกรอบแนวคิดในการประเมิน ประเด็นรายละเอียดของการประเมิน อยางไรก็ตาม แมจะมี
จํานวนขอท่ีแตกตางกัน แตประเด็นหลักในการประเมินมีความสอดคลองกัน หากแตอาจมีขอแตกตางเก่ียวกับ
รายละเอียดของตัวชี้วัดยอย ซึ่งท่ีปรึกษาไดนําไปเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ
หลัก เกณฑความนา เ ช่ือ ถือธุ ร กิจพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส ของ Asia-Pacific
Trustmark Alliance (ATA) และ Global Trustmark Alliance (GTA) หรือ
Better Business Bureau (BBB)

จากการศึกษา วิเคราะห เปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ หลักเกณฑความ
นาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) และ Global
Trustmark Alliance (GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB) สามารถสรุปไดดังนี้

5.1 สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ
หลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark
Alliance (ATA)

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) กับหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน ดังตารางขางตน
พบวา หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA)
มีการกําหนดกรอบการประเมิน 6 ดาน คือ (1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of
Information) (2) การดําเนินงาน (Practices) (3) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษา
ขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) (5) ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
และ (6) การติดตาม (Monitoring) สวนหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน พบวา มีกรอบการประเมิน
ท่ีสอดคลองกันจํานวน 5 กรอบ ไดแก (1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of
Information) (2) การดําเนินงาน (Practices) (3) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security) (4) การรักษา
ขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy) และ (5) ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute
Resolution)

จากการเปรียบเทียบกรอบการประเมินจะเห็นไดวา หลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันยัง
ขาดกรอบการประเมินดานการติดตาม (Monitoring) ตามหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) โดยกรอบการประเมินดานการติดตาม
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(Monitoring) จะใหความสําคัญกับการอํานวยความสะดวกในการประเมินและกระบวนการในการกํากับ
ติดตามหลังจากไดรับการรับรองเครื่องหมายความนาเชื่อถือแลว

นอกจากนั้น หากพิจารณาประเด็นของการประเมินตามหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) พบวา มีประเด็นการประเมินท้ังหมด 26
ประเด็น ซึ่งมีเนื้อหาการประเมินสอดคลองกับหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบันมีเพียง 14 ประเด็น
และมีประเด็นการประเมินท่ีไมสอดคลองกันจํานวน 12 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

 การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security)
13. ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลในการสงผานจากลูกคาไปยังผูประกอบการ (Security

of Transferred Information)
14. การเก็บไวซึ่งขอมูลท่ีเปนความลับ (Retaining Confidential Information)
15. การเพ่ิมระดับความม่ันคงปลอดภัยตามระดับภัยคุกคาม (Proportionality of

Safeguard)
16. การทบทวนและการประเมินอยางสมํ่าเสมอ (Periodic Review and

Reassessment)
 การรักษาขอมูลความเปนสวนตัว (Privacy)

17. การปองกันการถูกคุกคาม (Preventing Harm)
18. การใชขอมูลสวนบุคคล (Uses of Personal Information)
19. การเสนอทางเลือก (Choice) ในการจัดเก็บขอมูล
20. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Security Safeguards)
21. ความรับผิดชอบ (Accountability)

 ทางเลือกในการระงับขอพิพาท (Alternate Dispute Resolution)
22. การแจงใหทราบถึงแนวทางในการระงับขอพิพาทกับผูประกอบการโดยตรง

(Provision of notice regarding means of resolving dispute directly with
merchant)

 การติดตาม (Monitoring)
23. การติดตามผูประกอบการโดยผูรับรองมาตรฐาน (Monitoring Merchant by

Certifier)
24. การอัพเดทมาตรฐานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง (Program Update by Certifier)

5.2 สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักเกณฑ DBD Verified กับ
หลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance
(GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB)

จากการศึกษาหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark
Alliance (GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB) พบวามีกรอบการประเมินมีท้ังหมด 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)

 โดยในกรอบแนวคิดการประเมินท้ัง 8 ดาน ประกอบดวยประเด็นการประเมินท้ังหมด 21 ประเด็น
ในขณะท่ีหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชในปจจุบัน พบวา มีกรอบการประเมินท่ีสอดคลองกันจํานวน 5 กรอบ
ไดแก (1) ดานการเปดเผยขอมูลของผูประกอบการ (Disclosure of Information) (2) การดําเนินงาน
(Practices) (3) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (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
กรอบแนวคิดและประเด็นการประเมินท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ เนื่องจากการกําหนดกรอบการประเมินและประเด็น
การประเมินความนาเชื่อถือของ Global Trustmark Alliance (GTA) หรือ Better Business Bureau (BBB)
มุงเนนใหเกิดความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีครอบคลุมทุกธุรกิจและครอบคลุมทุกประเทศใน
โลก จึงตองมีการกําหนดกรอบและประเมินการประเมินความนาเชื่อถือท่ีลึกซึ้ง ชัดเจน และอิงจากบทบัญญัติ
ของนานาชาติ



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 79

บทที่ 3
การศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

1. เกณฑมาตรฐานระดับประเทศ
1.1 Trade Safe

1) ความเปนมา
Trade Safe เปนบริษัทท่ีใหบริการเก่ียวกับการสรางความนาเชื่อถือใหกับเว็บไซตพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเว็บไซตท่ีไดเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก Trade Safe แลวจะไดรับความ
นาเชื่อถือผานบริการ 3 ประการอันไดแก

(1) มีการแสดงเครื่องหมาย Trade Safe ไวท่ีหนาแรกของเว็บไซตเม่ือผูเขาเว็บไซตคลิกท่ี
เครื่องหมาย Trade Safe จะมีหนาตางแสดงรายละเอียดเก่ียวกับรานคาโดยมีการแสดง
อยางชัดเจนวาเว็บไซตแหงนี้ไดรับการรับรองความนาเชื่อถือจาก Trade Safe

รูป 15 การติดตั้งเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Trade Safe

(2) เม่ือลูกคาทําการซื้อสินคาจากเว็บไซตเรียบรอยแลว ทางระบบของ Trade Safe จะทํา
การสงขอความไปใหลูกคาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออธิบายถึงความปลอดภัยในการ
ซื้อสนิคาจากรานนั้นๆ
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รูป 16 ขอความอธิบายขอมูลทางดานความปลอดภัยท่ีถูกสงไปยังผูซื้อโดย Trade Safe

(3) ในกรณีท่ีเกิดปญหาระหวางผูซื้อกับรานคา 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
- ดําเนินการตรวจสอบวาสินคาท่ีขายอยูบนเว็บไซต เปนสินคาท่ี Trade Safe ใหการ

รับรอง หรือเปนสินคาท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือไม โดยสินคาท่ี Trade Safe ไมให
การรับรองมีดังนี้

o อสังหาริมทรัพย
o เรือทุกชนิด รวมไปถึง รถจักรยานยนต, รถยนต
o สัตวเลี้ยงลูกดวยนม, ปลา, สัตวเลื้อยคลาน, แมลงตางๆ
o สินคาท่ีมีมูลคาเปลี่ยนแปลงตามเวลา เชนขอมูลเก่ียวกับการแขงมา, ตลาด

หลักทรัพย แตไมนับรวมถึงหนังสือท่ีเก่ียวของ
o สินคาท่ีตองไดรับใบอนุญาตแตผูประกอบการไมมีใบอนุญาต (เชน บุหรี่ ,

เหลา, ยา, สินคาของเกา เปนตน)
o สินคาท่ีผิดกฎหมาย
o สินคาท่ีเปน Software หรือ Digital Content ท่ีผูซื้อสามารถ Download

ได ยกเวนวาผูประกอบการสามารถตรวจสอบไดวามีการ Download ไปแลว
หรือไม

o ตั๋วแลกเงิน, บัตรเติมเงิน หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีราคาไดเขียนเอาไวแลว (ยกเวนสิ่งนั้น
ใชสําหรับสะสม เชน แสตมปสะสม)

o สินคาดานการเงิน เชน หุน การแลกเปลี่ยนคาเงิน เปนตน
o ปนตางๆ
o อาวุธมีด
o สินคาท่ีไมไดอยูในประเทศ ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ
o สินคาท่ีไมมีอยูจริง เชน การใหบริการตาง ๆ
o คําทํานาย, การใหคําปรึกษา หรือสินคาอ่ืนท่ีคลายกัน
o สินคาท่ีมาพรอมบริการ ซึ่งบริการมีราคาสูงกวาสินคา Trade Safe จะ

พิจารณาเปนกรณีไป
o สินคาท่ีไมมีในคลังแลวแตยังดําเนินการประกาศขายอยู
o สินคาอ่ืนๆท่ีทาง Trade Safe พิจารณาแลววาไมรับรอง
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(4) การตรวจสอบเพ่ือติดตามผล
มีการดําเนินการ ดังนี้
- เปนการตรวจสอบหลังมีการสมัคร รวมท้ังหลักจากท่ีผูสมัครไดรับเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพแลว เพ่ือเปนการรักษามาตรฐานคุณภาพของ Trade Safe โดยมีรายการท่ี
Trade Safe ทําการตรวจสอบดังนี้

o แนวทางการทําธุรกิจโดยท่ัวไป
o การทําธุรกรรมท่ีโปรงใส
o การเปดเผยขอมูล
o มีวิธีการชําระเงินท่ีมีประสิทธิภาพ
o การสรางความเขาใจและการชวยเหลือใหกับลูกคา
o นโยบายความเปนสวนตัว
o การใหความรูกับผูบริโภค
o นโยบายการคืนสินคา

3) กระบวนการ/ข้ันตอนในการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ข้ันตอนในการไดมาซึ่งเครื่องหมายรับรองคุณภาพนั้นเปนดังนี้

- ข้ันตอนท่ี 1: ผูท่ีตองการไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจะตองทําการยื่นใบสมัครมายัง
Trade Safe ผานทางเว็บไซตของ Trade Safe

- ข้ันตอนท่ี 2: Trade Safe จะทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนของผูสมัครและแจงผลการ
ตรวจสอบใหผูสมัครทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส

- ข้ันตอนท่ี 3: ผูประกอบการท่ีผานการตรวจสอบข้ันตนตองสงใบสมัครตัวจริง พรอมกับ
เอกสารประกอบการสมัครอันไดแก

o สําหรับนิติบุคคล
 หลักฐานจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกมาไมเกิน 3 เดือน

 สําเนาบัญชี
 สําเนาเอกสารการเสียภาษี
 ถาไมแจงไวเปนอยางอ่ืนใหใชเอกสารตัวจริง

 สําเนาใบอนุญาต ในกรณีท่ีการทําธุรกรรมตองมีใบอนุญาต
 เอกสารอ่ืนๆตามท่ี Trade Safe อาจขอเพ่ิมเติม

o สําหรับบุคคลธรรมดา
 สําเนาเอกสารการเริ่มทําธุรกิจ (ตองเริ่มธุรกิจมามากกวา 6 เดือน)
 เอกสารดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง

 ทะเบียนบาน (ออกมาภายใน 3 เดือน)
 สําเนาใบขับข่ีของเจาของธุรกิจ (ท่ีประเทศญี่ปุนไมมีบัตร

ประชาชน)
 สําเนาใบรับประกันสุขภาพของรัฐบาล

 สําเนาใบชําระคาไฟฟาของสถานท่ีตั้งธุรกิจ (กอนหนานี้ 2 เดือน)
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 สําเนาการทําบัญชี
 สําเนาเอกสารการเสียภาษี
 สําเนาใบอนุญาต ในกรณีท่ีการทําธุรกรรมตองมีใบอนุญาต
 เอกสารอ่ืนๆตามท่ี Trade Safe อาจขอเพ่ิมเติม

- ข้ันตอนท่ี 4: Trade Safe จะทําการตรวจสอบและแจงผลการตรวจสอบทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับรานคาท่ีเพ่ิงเริ่มทําธุรกิจอาจใชเวลาตรวจสอบประมาณ 1-3
เดือน

- ข้ันตอนท่ี 5: ผูสมัครท่ีผานเกณฑทําสัญญากับ Trade Safe และชําระคาจดทะเบียน
- ข้ันตอนท่ี 6: เริ่มใชบริการเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ

1.2 CaseTrust
1) ความเปนมา

CastTrust นั้นถูกกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2542 ภายใตการดูแลของ The Consumer Association
of Singapore (CASE) ประเทศสิงคโปร โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะนํามาตรฐานของผูใหบริการ และ รานคา ใหมี
ความเปนเลิศและเกิดความเปนธรรมกับลูกคา โดยรานคาท่ีมีเครื่องหมายรับรองของ CaseTrust แสดงอยูนั้น
จะบงบอกถึงความยุติธรรมและซื่อสัตยตอลูกคาไดอยางแนนอน โดย CaseTrust ไดผลตอบรับดีจากสมาชิกใน
กลุมธุรกิจท่ีตางๆ ท้ังนี้ เนื่องจาก CaseTrust สามารถรักษามาตรฐานในความเปนกลางและเท่ียงตรงยุติธรรม
ไดเปนอยางดี

หลังจากนั้น ในวันท่ี 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
พิจารณาเก่ียวกับรูปแบบการประกอบธุรกิจของผูประกอบการนั้นเปนเชนใด มีความถูกตองหรือไดมาตรฐาน
หรือไม มีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความตองการของกลุมลูกคาหรือไม นั่นคือนอกเหนือจาก
หลักเกณฑทางดานความถูกตองและความปลอดภัยของขอมูลแลว CaseTrust ยังไดมีการพิจารณาหลักเกณฑ
ท่ีเก่ียวกับแผนการทางธุรกิจมาพิจารณาอีกดวย

นอกจากนี้ CaseTrust ยังไดมีการรวมมือกับองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือทําใหเครื่องหมาย CaseTrust นั้น
เหมาะสมกับธุรกิจประเภทนั้น ๆ เชน มีการรวมมือกันกับ National Association of Travel Agents
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Singapore เพ่ือมอบเครื่องหมาย CaseTrust-NATAS สําหรับผูประกอบการณประเภทการทองเท่ียวเปนตน
ซึ่งวิธีการนี้จะมีสวนชวยใหผูซื้อมีความเชื่อถือตอการบริการมากข้ึน

2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
หลักเกณฑในการประเมินความนาเชื่อถือของ CaseTrust นั้นมีดังตอไปนี้
(1) สินคาและบริการ

- ผูประกอบการตองมีการระบุขอบังคับในการเสนอขายสินคาตามมาตรฐานของรัฐบาล
(2) ขอกําหนดและเงื่อนไข

- ผูประกอบการตองบรรยายรายละเอียดการรับประกันสินคาหรือบริการเพ่ือเปนการ
ปกปองสิทธิของลูกคา สําหรับสินคาและบริการท่ีบกพรองหรือไมสามารถใชการได

- ผูประกอบการตองมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนคือสินคาภายในชวงเวลาท่ีกําหนดและสภาพ
สินคาท่ีกําหนด เพ่ือชี้แจงใหกับลูกคาอยางละเอียด

- ผูประกอบการตองมีเงื่อนไขในการยกเลิกการทําธุรกรรมอยางละเอียด

(3) การตั้งราคาและการชําระเงิน

- ผูประกอบการตองมีระเบียบในการแสดงราคาราคาท่ีลดอยางชัดเจน

- ผูประกอบการตองระบุชองทางการชําระเงินใหกับลูกคาอยางชัดเจน

- ผูประกอบการตองไมคิดคาสินคา/บริการ สูงเกินราคาท่ีชี้แจงไว โดยท่ีจะตองระบุราคา
อยางละเอียดท้ังแบบท่ีรวมภาษีหรือไมรวมภาษีเพ่ือใหลูกคาเห็นไดอยางชัดเจน อีกท้ัง
ยังตองระบใุนสกุลเงินท่ีลูกคาใชทําหรับชําระเงินดวยเชนกัน

- ผูประกอบการตองระบุใหชัดเจนถึงการคิดคาขนสงสินคา

- ผูประกอบการตองระบุใหชัดเจนถึงคาใชจายเพ่ิมเติม เชน การหอของขวัญ หรือการสง
แบบเรงดวน

(4) มาตรการความปลอดภัย

- ผูประกอบการตองมีกฎระเบียบในการจัดการความปลอดภัยของขอมูล ท่ีเก่ียวของกับ
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

- ผูประกอบการตองยืนยันวาจะไมเก็บขอมูลลับของลูกคาไว

- ผูประกอบการตองไมทําการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปหาลูกคาโดยท่ีลูกคาไมอนุญาต

- ผูประกอบการตองมีกฎระเบียบในการท่ีไมทําการดักเก็บขอมูลของลูกคาโดยท่ีไมไดรับ
อนุญาตจากลูกคา

- ผูประกอบการตองมีการแตงตั้งผูดูแลดานระบบขอมูลอยางเปนทางการ
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(5) การติดตอสื่อสาร

- ผูประกอบการตองใชชองทางในการติดตอกับลูกคาท่ีมีประสิทธิภาพ

- ผูประกอบการตองมีระบบท่ีพรอมจะติดตอแจงให CASE ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
สําคัญตางๆรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทีมงานบริหารและตัวแทนผูบริหาร

- ผูประกอบการตองมีรายละเอียดการติดตออยางครบถวน

(6) โฆษณาและประชาสัมพันธ

- ผูประกอบการตองระบุรายละเอียดของสินคาและสภาพพรอมท้ังการรับประกันสินคาใน
การสื่อสารการตลาดผานชองทางอินเทอรเน็ตอยางละเอียดครบถวน

- ตองระบุรายละเอียดของราคา คุณภาพ และการมีอยูจริงของสินคาในคลัง

- ผูประกอบการตองมีเจตนาโฆษณาในสิ่งท่ีตนจําหนาย

- ผูประกอบการตองมีการเตรียมสินคาคงคลังใหพอเพียงกับการทําการประชาสัมพันธ

- ผูประกอบการตองดําเนินการตลาดอยูภายใตกฎและขอบังคับของ Singapore Code
of Advertising Practice

(7) ระบบการรับชําระเงิน

- ผูประกอบการตองใหบริการสั่งซื้อสินคาออนไลนแกลูกคาโดยรวมถึงการใหรายละเอียด
ลูกคา อยางครบถวน เพ่ือใหลูกคาสามารถดําเนินการอยางสะดวก

- ผูประกอบการตองใหระบบการสั่งซื้อสินคาแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อสําหรับลูกคาเพ่ือ
ทบทวนความถูกตองกอนทําการเสร็จสิ้นธุรกรรม

- ผูประกอบการตองอํานวยความสะดวกโดย แสดงปุมยืนยันธุรกรรม เพ่ือใหลูกคายืนยัน
การทําธุรกรรม

- ระบบจะตองทําธุรกรรมอยางถูกตองไมบกพรอง และสงการยืนยันใหกับลูกคา

- ระบบจะตองมีการสงเอกสารการยืนยันการทําธุรกรรมใหลูกคาทุกการทําธุรกรรม

- เอกสารการยืนยันธุรกรรมตองระบุขอมูลโดยละเอียดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน

- การชําระเงินจะเกิดข้ึนไดเฉพาะธุรกรรมท่ีเสร็จสิ้นสมบูรณแลวเทานั้น

(8) การบริการหลังการขาย

- ผูประกอบการตองมีท่ีใหกรอกรายละเอียดการสงสินคาอยางละเอียด
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- รายละเอียดการสงสินคาอยางละเอียดควรประกอบไปดวย ลายมือชื่อของลูกคาเพ่ือเก็บ
เปนหลักฐานการรับสินคา โดยสําเนาเอกสารใหสงใหกับลูกคาเพ่ือเก็บไว

- ผูประกอบการตองอัพเดทสถานะของการจัดสงใหกับลูกคาเพ่ือทราบเม่ือลูกคาตองการ

- ผูประกอบการตองซื่อสัตยตอการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินคาตามกําหนด ในชวงเวลาของ
กฎเกณฑท่ีตั้งไว

- ผูประกอบการตองทําการสงสินคาหรือบริการภายใตระยะเวลา มิฉะนั้น ลูกคาสามารถ
ท่ีจะยกเลิกการสั่งซื้อได

- หากมีการเรียกรองยกเลิกการสั่งซื้อสินคา ตองมีการติดตอและยืนยันกันท้ังสองฝาย

(9) การจัดการกับคําแนะนําติชมจากลูกคา

- ผูประกอบการตองมีระบบท่ีจัดเก็บและบริหารการเรียกรองของลูกคา และตองมี
ข้ันตอนในการแกไขปญหาตางๆอยางเปนระเบียบ

- ผูประกอบการตองชี้แจงผูเรียกรองถึงข้ันตอนการแกไขและสถานะของการแกไขใหกับ
ลูกคา

- ผูประกอบการตองทําการแกไขปญหาใหกับลูกคาท่ียังอยูในระยะเวลา 21 วัน นับจากท่ี
ไดออกใบเสร็จรับเงินใหกับลูกคา

- ผูประกอบการตองแจงเงื่อนไขการชดเชยเปนทางเลือกใหกับลูกคาถาหากไมสามารถ
แกไขปญหาไดตรงตามชวงเวลา

(10) ความปลอดภัยของขอมูล

- ผูประกอบการตองอธิบายถึงความสําคัญในการจัดเก็บขอมูล ใหกับทีมงานทุกคน
ตระหนักในความสําคัญ

(11) ความปลอดภัยในระบบชําระเงิน

- ระบบการชําระเงินใชงานไดงาย และตองอยูในสภาวะแวดลอมท่ีปลอดภัย

- ระบบการชําระเงินท่ีใชตองแสดงใหเห็นถึงระดับความปลอดภัยสําหรับลูกคา

- ระบบการชําระเงินนั้นตองถูปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหแนใจวาความปลอดภัย
สําหรับลูกคาจะอยูในระดับมาตรฐาน

(12) การเขาถึงขอมูลและการตอเนื่องของขอมูลธุรกิจ

- ผูประกอบการตองทําการสํารองขอมูลอยางสมํ่าเสมอ
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- ผูประกอบการตองมีแผนปองการเหตุฉุกเฉินเพ่ือลดผลกระทบของการเกิดปญหา
ขัดของของระบบ

- ผูประกอบการตองเก็บบันทึกขอมูลตาง ๆ และทําการตรวจดูอยางสมํ่าเสมอถึงเรื่อง
ความปลอดภัย และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุท่ีจะ
เกิดข้ึน

(13) นโยบายความเปนสวนตัว

- ผูประกอบการตองใชขอมูลของลูกคาอยางถูกวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมเทานั้น

- ผูประกอบการตองทําการแจงลูกคาลวงหนาหากตองการนําขอมูลของลูกคาไปใช ใน
การทําสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมภายในและแจงหนี้แกลูกคา

- ผูประกอบการตองทําการเก็บขอมูลลูกคาโดยตรงจากลูกคาเทานั้น เวนแตจะมีเหตุ
จําเปนอ่ืนๆ

- ผูประกอบการตองทําการเก็บขอมูลของลูกคาเปนความลับท้ังระหวางทําธุรกรรม และ
หลังทําธุรกรรมเสร็จสิ้นเชนกัน

- ผูประกอบการตองระบุอยางชัดเจนถึงการจัดเก็บขอมูลของลูกคาและใหลูกคาเขาถึงได
งาย

- ผูประกอบการตองเปดโอกาสใหลูกคาเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก และสามารถแกไข
ขอมูลไดเอง หากมีเหตุจําเปน

- ผูประกอบการหามเก็บขอมูลของลูกคานานเกินความจําเปน

- ผูประกอบการตองมีระบบท่ีจัดเก็บขอมูลท้ังหมดของลูกคาโดยเฉพาะท่ีอยูของจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสโดยหามนําไปเผยแพรตอบุคคลท่ีสาม หากไมไดรับความยินยอมของ
ลูกคา

- ผูประกอบการหามสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสรบกวนลูกคาหากลูกคาไมไดยินยอม

- ผูประกอบการหามทําการเก็บขอมูลหรือพยายามท่ีจะนําขอมูลลูกคาจาก Web
Browser โดยท่ีไมไดขออนุญาตลวงหนา

(14) การปองกันสําหรับบุคคลท่ียังไมบรรลุนิติภาวะและผูสูงวัย

- ผูประกอบการตองประพฤติกับบุคคลดังกลาวตางจากบุคคลท่ัวไป เชนเรื่องของการ
สื่อสารท่ีไมสอไปในทางท่ีไมเหมาะสม

- ผูประกอบการตองจํากัดการเก็บขอมูลสวนตัวของบุคคลดังกลาว และจัดเก็บขอมูล
อยางเปนความลับ
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- ผูประกอบการสามารถรับการสั่งซื้อสินคาจากเยาชนท่ีมีการยินยอมจากผูปกครองแลว
เทานั้น

- ผูประกอบการตองทําการสื่อสารอยางเขาใจงายและไมบิดเบียนเพ่ือใหผูสูงอายุเขาใจได
งาย

(15) สินคาและบริการ

- ผูประกอบการตองมีระบบในการดําเนินการเพ่ือรับรองไดวาสินคาและบริการท่ีไดทํา
การเสนอขายนั้นถูกตองตามท่ีไดกลาวอาง และไมไดหมดอายุการใชงาน

(16) การประพฤติตอลูกคา

- ผูท่ีใหบริการลูกคานั้นตองไมปฏิบัติตัวไมเหมาะสมและไมมีจรรยาบรรณตอลูกคา

- ผูท่ีใหบริการลูกคาและพนักงานตองใหความเคารพตอความเปนสวนตัวของลูกคา และ
ไมทําการใดท่ีเปนอันตรายตอขอมูลของลูกคา

(17) ความรูและความชํานาญการ

- ผูใหบริการตองมีความรูของขอมูลสินคาอยางเพียงพอเพ่ือใหคําแนะนําลูกคาได

- ผูใหบริการตองไดรับการอบรมถึงการปองกันขอมูลสวนตัวของลูกคา และความ
ปลอดภัยของระบบเชนกัน

3) กระบวนการ/ข้ันตอนในการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
คุณสมบัติท่ัวไปของผูขอเครื่องหมายรับรองนั้นเปนดังนี้
(1) ผูสมัครตองทําตามขอบเขตของกฎและขอบังคับของ CaseTrust ตลอดชวงเวลาท้ังกอนทํา

การสมัครและหลังจากการสมัครเสร็จสิ้น
(2) ผูสมัครหามมีการเรียกรองหรือการติจากลูกคามากกวา 5 ครั้งตามนโยบายของ

Consumer Protection Fair Trading Act (CPFTA) และตองมีการประพฤติดีในการ
บันทึกของ CASE หรือองคกรอ่ืนๆท่ีเทียบเคียงภายในระยะเวลา 12 เดือนถึงวันท่ีเขาสมัคร
คัดเลือก

(3) ผูสมัครตองดําเนินการครบกระบวนการดังนี้ :
- กรอกใบสมัครและแนบเอกสารท่ีเก่ียวของ
- ชําระคาสมัคร โดยผูสมัครไมสามารถขอเงินคาสมัครคืนได
-  ชําระคาประเมิน ถาหากผูสมัครไมผานการคัดเลือก ก็สามารถรับการประเมินไดอีก

1 ครั้ง แตคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทางผูสมัครจะตองชําระใหม

ข้ันตอนในการขอรับเครื่องหมายรับรองเปนดังนี้
- ข้ันตอนท่ี 1: ผูท่ีตองการไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจะตองทําการแสดงความจํานง

มายัง CaseTrust
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- ข้ันตอนท่ี 2: ผูท่ีตองการไดรับเครื่องหมายรับรองทําการประเมินตนเอง รวมท้ังเสนอชื่อ
ท่ีปรึกษาหากตองการไดรับความชวยเหลือระหวางการประเมินตนเอง

- ข้ันตอนท่ี 3: ผูท่ีตองการไดรบัเครื่องหมายรับรองทําการสงใบสมัคร และผลการประเมิน
ตนเองใหกับ CaseTrust รวมท้ังชําระคาสมัคร

- ข้ันตอนท่ี 4: ผูสมัครชําระคาประเมิน
ข้ันตอนท่ี 5: หากผานการประเมิน ผูสมัครสามารถเริ่มใชงานเครื่องหมายรับรองมาตรฐานได
1.3 Secure Online Shopping Association หรือ SOSA

1) ความเปนมา
Secure Online Shopping Association หรือ SOSA เปนสมาคมคุมครองผูบริโภคการทํา

ธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต เปนองคกรท่ีไมแสวงหากําไรจัดตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริมปริมาณการทําธุรกิจผานชองทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและสรางมาตรฐานท่ีปลอดภัยสําหรับผูประกอบการและผูบริโภค อีกท้ังยังทําหนาท่ีใน
การระงับขอพิพาทระหวางผูประกอบการและผูบริโภค ซึ่งขอบเขตการดําเนินงานของ SOSA คือ

- กําหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีดี
- ใหความรู คําแนะนํา และออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฯ ใหกับผูประกอบการในการ

ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
- จัดสัมมนา และจัดงานแสดงสินคาของผูประกอบการท่ีเปนสมาชิก
- เปนคนกลางในการระงับขอพิพาทระหวางผูประกอบการและผูบริโภค
วิธีการในการรับรองความนาเชื่อถือของ SOSA คือการมอบสัญลักษณรับรองความนาเชื่อถือ

ใหกับผูประกอบการเชนเดียวกับ Trade Safe และ CaseTrust จุดเดนของ SOSA จะมีลักษณะคลายกับกรณี
ของ Trade Safe นั่นคือมีการรับรองครอบคลุมทุกดาน และมีการใหบริการระงับขอพิพาทระหวาง
ผูประกอบการและผูบริโภค

รูป 18 เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก SOSA

2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
SOSA ไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ียื่นขอเครื่องหมาย

รับรองมาตรฐานจาก SOSA เพ่ือใหผูประกอบการมีแนวทางท่ีถูกตอง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ปลอดภัยในการทําธุรกิจผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภคใน
ชองทางออนไลน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในดานตางๆ ดังตอไปนี้

(1) การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การโฆษณา และการตลาดท่ีเปนธรรม



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 90

ผูประกอบการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะตองคํานึงถึงสิทธิของผูบริโภค และมีการ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การโฆษณา และการตลาดท่ีเปนธรรม โดยตองดําเนินการในหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้

- ผูประกอบการจะตองไมมีการดําเนินงานท่ีหลอกลวง ทําใหเกิดความเขาใจผิด ฉอโกง
และไมเปนธรรม กับผูบริโภค

- ผูประกอบการจะตองไมกําหนดสัญญาท่ีไมเปนธรรมกับผูบริโภค
- ผูประกอบการจะตองดําเนินการตามท่ีไดตกลงไวกับผูบริโภคเก่ียวกับการทําธุรกรรม
- ผูประกอบการจะตองกําหนดกระบวนการในกรณีท่ีผูบริโภคตองการยกเลิก คืน หรือขอ

เปลี่ยนสินคา ท่ีมีความสะดวกและปลอดภัยเทียบเทากับกระบวนการสั่งซื้อสินคาและ
ชําระเงิน

- ผูประกอบการตองมีกระบวนการในการตอบขอสงสัยใหกับผูบริโภคท่ีรวดเร็วและชัดเจน
 

- ผูประกอบการจะตองพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถ
เขาถึงผูบริโภคโดยไมจํากัดสถานท่ี ซึ่งผูประกอบการควรคํานึงถึงกลไกการประกอบ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมกับตลาดกลุมเปาหมายของตนเอง

- ผูประกอบการจะตองไมแอบซอนขอมูลหรือสถานท่ีตั้งท่ีแทจริง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ี
ขัดกับมาตรฐานกฎหมายและกลไกการคุมครองผูบริโภค 

- ผูประกอบการจะตองไมดําเนินธุรกิจ กิจกรรมการโฆษณา และการตลาดท่ีมีความเสี่ยง
กับผูบริโภค

- ผูประกอบการจะตองดําเนินกิจกรรมการโฆษณาและการตลาดท่ีมีความชัดเจนและ
สะทอนถึงธุรกิจของตนเอง

- ผูประกอบการจะตองแสดงขอมูลในการโฆษณาและการตลาดท่ีมีความชัดเจน และไม
สรางความสับสนใหกับผูบริโภคในการตัดสินใจ

- ผูประกอบการจะตองไมใชฟงกชั่นวินโดวลอยข้ึนมาบนหนาจอเพ่ือหลอกลวงใหผูบริโภค
เขาใจผิดในการคลิ๊กเขาสูหนาโฆษณา

- ผูประกอบการจะตองกําหนด Meta-Tag ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาบนเว็บไซตของ
ผูประกอบการ และไมใช Meta-Tag ท่ีไมทําใหเกิดความเขาใจผิดในสินคาหรือบริการ
หรือเปนการสื่อถึงคูแขงทางการตลาดในทางท่ีผิด 

- ผูประกอบการจะตองระมัดระวังในขอความโฆษณากับเด็ก คนชรา ผูไมสมประกอบ
และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีอาจจะไมเขาใจถึงเนื้อหาการโฆษณาของผูประกอบการ

- ผูประกอบการจะตองหลีกเลี่ยงการโฆษณาท่ีเกินจริงสําหรับผูบริโภควัยเด็ก รวมถึง
หลีกเลี่ยงเนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรุนแรง การลวงละเมิดทางเพศ หรือเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีไม
เหมาะสม 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- ผูประกอบการควรกําหนดวิธีการท่ีงายตอความเขาใจใหผูบริโภคตัดสินใจวาจะยินดีรับ
ขางสารผานชองทางอีเมลหรือไม

- ผูประกอบการจะตองระงับการสงขาวสารทางอีเมล เม่ือผูบริโภครองขอ
- ผูประกอบการท่ีสงอีเมลแจงขอมูลกับผูบริโภค จะตองปฏิบัติตามขอบัญญัติท่ีกําหนดไว

ในกฎหมายทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(2) การเปดเผยขอมูลทางอินเทอรเน็ต

- ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูลในลักษณะดังตอไปนี:้
o ขอมูลตองชัดเจน ถูกตอง และงายตอความเขาใจ
o ผูบริโภคจะตองสามารถเก็บ และใชขอมูลในอนาคตได
o ขอมูลจะตองสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ

- ผูประกอบการจะตองเปดเผยขอมูล ดังตอไปนี:้
o ขอมูลของผูประกอบการ ซึ่งประกอบไปดวย

 ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย

 หมายเลขทะเบียนการคา

 ขอมูลบริษัท

 รายชื่อผูบริหารหรือบุคคลท่ีติดตอได

 ท่ีอยูจดทะเบียน และรหัสไปรษณีย หากมีสถานท่ีประกอบธุรกิจท่ีแตกตาง
จากท่ีอยูจดทะเบียน ผูประกอบการตองระบุท่ีอยูประกอบธุรกิจนั้นดวย

 อีเมล โทรศัพท แฟกซ และขอมูลสําหรับการติดตออ่ืนๆ

 ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การเปนสมาชิกขององคกรธุรกิจ การไดรับรอง
สมาชิกจากองคกรตางๆ เปนตน

o ขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการ: ผูประกอบการจะตองใหขอมูลเก่ียงกับสินคา
หรือบริการท่ีครบถวน ท่ีชวยใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจในการซื้อได เชน
ราคา รายละเอียด การใชงาน ประเทศผูผลิต คําเตือนเก่ียวกับสินคา

o ขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม

 ขอมูลเก่ียวกับราคาสินคา และการสงสินคา โดยจะตองแสดงหนวยสกุลเงิน
อยางชัดเจน

 ขอมูลคาใชจายท่ีผูประกอบการไมไดเรียกเก็บ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได เชน
อากรศุลกากร คาประกัน คาขนสง และคาติดตั้ง เปนตน
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 หากผูประกอบการไมสามารถส งสินคาหรือใหบริการไดชั่ วคราว
ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงระยะเวลาโดยประมาณ
และการชําระเงิน

 ผูประกอบการจะตองประมาณการระยะเวลาในการสงสินคาหรือบริการนั้น
ใหผูบริโภคทราบ หากไมสามารถประมาณการได จะตองทําการแจง
ผูบริโภคถึงความคืบหนาอยางสมํ่าเสมอ

 ผูประกอบการจะตองแจงวิธีการชําระเงินและความปลอดภัยในการชําระ
เงิน

 ผูประกอบการจะตองแจงใหทราบถึงขอจํากัดใหกับผูบริโภคทราบ เชน
พ้ืนท่ีการขาย วันสิ้นสุดการขายสินคาในราคาพิเศษ ฯลฯ

 ระยะเวลาในการคืนสินคา การเปลี่ยน และการขอคืนเงิน
 การรับประกันคุณภาพ การรับประกันความเสียหาย และบริการหลังการ

ขาย
 กระบวนการในการโตแยงเม่ือเกิดขอพิพาทของผูบริโภค การรับเรื่อง

รองเรียน และกลไกในการโตแยง
 แนวทางในการแกไขขอพิพาท ท่ีสอดคลองกับกระบวนการทางศาลและ

กฎหมาย

(3) การยืนยันการทําธุรกรรม
- เพ่ือเปนการยืนยันความตองการในการสั่งซื้อสินคาของผูบริโภค ผูประกอบการจะตอง

ดําเนินการดังตอไปนี้
o แสดงเนื้อหาของสินคาหรือบริการพรอมท้ังเงื่อนไขการสั่งซื้อ และใหผูบริโภคยืนยัน

เปนครั้งสุดทาย
o ใหผูบริโภคสามารถแกไขการสั่งซื้อได
o ใหแสดงเจตจํานงของผูบริโภคในการพิจารณากอนสั่งซื้อเปนท่ีรอบคอบแลว
o เก็บขอมูลท่ีถูกตองและครบถวนในการทําธุรกรรมสั่งซื้อ
o ผูบริโภคสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินคาหรือบริการได

- เม่ือผูประกอบการไดรับคําสั่งซื้อจากผูบริโภคแลว ผูประกอบการจะตองทําการแจงให
ผูบริโภคทราบโดยทันที

- ผูประกอบการจะตองมีกลไกท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีผูบริโภคขอตรวจสอบหรือยกเลิก
สัญญา

(4) การรับชําระเงิน
- ผูประกอบการจะตองมีกลไกการรับชําระเงินท่ีงายและสะดวกกับผูบริโภค พรอมการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีดี
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- ในกรณีท่ีผูบริโภคตองการคืนสินคาหรือยกเลิกสัญญา ผูประกอบการจะตองคืนเงินใน
สวนท่ีเปนตนทุนท่ีเกิดข้ึน

(5) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล
- ผูประกอบการจะตองมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล

เพ่ือปองกันการรั่วไหลของขอมูลท่ีสงผานและจัดเก็บในระบบ โดยเฉพาะขอมูลการชําระ
เงิน และขอมูลสวนบุคคล

- ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและ
การยืนยันตัวตน เพ่ือใหผูบริโภคทราบถึงกลไกและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํา
ธุรกรรม

- ผูประกอบการจะตองไมชักจูงใหผูบริโภคใหขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความลับในรูปแบบท่ี
ไมปลอดภัย

- ผูประกอบการจะตองทําการอัพเดทเทคโนโลยีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของตนเอง
ใหทันสมัยอยูเสมอ

(6) การระงับการโตแยงและแกไขขอพิพาท
ผูประกอบการจะตองมีกลไกในการระงับการโตแยงและแกไขขอพิพาทท่ีชัดเจน เปนธรรม

มีประสิทธิภาพ ทันตอเวลา และตนทุนต่ํา เพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทําธุรกรรม และไมควรผลัก
ภาระใหผูบริโภคในการใชกระบวนการทางกฎหมาย

- กลไกการรับเรื่องรองเรียนโดยตรงกับผูประกอบการ:
o ผูประกอบการจะตองมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับสินคาหรือบริการ
o ผูประกอบการจะตองตอบกลับไปยังผูบริโภคอยางทันทวงที
o ผูประกอบการจะตองไมคิดคาใชจายในกรณีท่ีผูบริโภคทําการรองเรียน
o หากกระบวนการแกไขขอพิพาทโดยผูประกอบการไมเปนท่ีพอใจของผูบริโภค

ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงกลไกภายนอกท่ีเก่ียวของในการระงับ
ขอพิพาท

- กลไกการระงับขอพิพาทโดยกลไกภายนอก:
o ผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงกลไกในการแกไขขอพิพาทโดยองคกร

ท่ีเปนกลาง และทางเลือกอ่ืนๆ ในการแกไขขอพิพาท
o กลไกในการระงับขอพิพาทควรจะเปนอิสระจากผูประกอบการ

(7) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ผูประกอบการจะตองดําเนินการดานการปกปองขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองกับหลัก

ปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี:้
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- ผูประกอบการท่ีไดทําการเก็บขอมูลของผูบริโภค จะตองแจงใหผูบริโภคทราบและเขาใจ
ถึงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคล

- ผูประกอบการจะตองดําเนินการท่ีสอดคลองกับขอกฎหมายในการจัดเก็บขอมูลและนํา
ขอมูลไปใชตอ ซึ่งจะตองแจงใหผูบริโภคเจาของขอมูลทราบอยูเสมอหากมีความ
จําเปนตองนําขอมูลผูบริโภคไปใชในงานอ่ืน

- ผูบริโภคมีสิทธิในการขอเรียกดูขอมูลของตนเองท่ีผูประกอบการจัดเก็บ และมีสิทธิท่ีจะ
แกไขขอมูลใหถูกตอง

- ผูประกอบการจะตองมีแนวทางในการคุมครองขอมูลผูบริโภคมิใหสูญหาย ถูกนําไปใช
ในทางท่ีไมถูกตอง ถูกทําลาย แกไขเปลี่ยนแปลง หรือนําไปประกาศใหสาธารณชนทราบ
ผูประกอบการควรเก็บรักษาขอมูลผูบริโภคเทาท่ีจําเปน และควรทําลายขอมูลท่ีมิไดใช
ประโยชน

- ผูประกอบการท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีตกลงไว หากเกิดความเสียหายกับขอมูล
สวนบุคคลข้ึน ผูประกอบการจะตองรับผิดชอบในทางกฎหมาย

- ผูประกอบการท่ีจําเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของเด็กอายุต่ํากวา 12 ป จะตอง
ดําเนินการดังตอไปนี:้
o ผูประกอบการจะตองมีนโยบายในการเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีเปนเด็ก

อยางชัดเจน และพรอมท้ังแจงมาตรการดังกลาวใหผูบริโภคทราบ
o ในกรณีท่ีผูประกอบการตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของเด็ก หรือนําขอมูลไปใชตอใน

อยางอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ จะตองไดรับความยินยอมจากพอแมหรือผูปกครองกอน
o พอแมหรือผูปกครองของเด็กจะมีสิทธิในการขอดูขอมูล แกไข หรือลบ ขอมูลของ

เด็กท่ีเก็บไวในระบบ
o ผูประกอบการจะตองมีมาตรการท่ีเชื่อม่ันไดวาขอมูลของเด็กท่ีจัดเก็บในระบบมี

ความเปนสวนตัว ปลอดภัย และถูกตอง
o ผูประกอบการจะตองไมรองขอขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวจากเด็ก

3) กระบวนการ/ข้ันตอนในการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
ผูสมัครขอเครื่องหมายรับรองฯ จะตองเปนนิติบุคคล และจดทะเบียนในไตหวันเทานั้น และ

จะตองดําเนินธุรกิจเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาไมนอยกวา 6 เดือน โดย SOSA ไดกําหนดข้ันตอนการรับ
สมัครขอเครื่องหมาย โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้

- ข้ันตอนท่ี 1: กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนโดย SOSA ดังนี้
o แบบฟอรมสมัครขอเครื่องหมายรับรองฯ
o แบบฟอรมการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัย
o แบบฟอรมรับรองการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี
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- ข้ันตอนท่ี 2: ผูสมัครสงขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ และขอมูลในแบบฟอรมตางๆ ใน
ข้ันตอน 1 ไปยัง SOSA

- ข้ันตอนท่ี 3: ชําระคาบริการผานชองทางท่ีกําหนดไว (สามารถชําระผานชองทางธนาคาร
และบัตรเครดิต)

- ข้ันตอนท่ี 4: ภายหลังการชําระเงิน 1 สัปดาห SOSA จะดําเนินการในข้ันตอนออก
เครื่องหมายรับรองฯ ตอไป ซึ่งกระบวนการตรวจสอบและใหเครื่องหมายรับรองฯ จะใช
เวลาประมาณ 15 – 30 วัน โดยผูประกอบการท่ีไมผานการสมัครขอเครื่องหมายรับรอฯ
จะไมสามารถสมัครขอเครื่องหมายรับรองฯ ไดอีกภายในเวลา 6 เดือน นับตั้งแตรับแจง
ผลการไมผานการสมัคร

1.4 Rakuten
Rakuten ไดกอตั้งข้ึนในปพ.ศ. 2540 โดยใชชื่อวา Emudiemu Inc. กอตั้งโดย Mr. Hiroshi

Mikitani และในปเดียวกันนั้นก็ไดเริ่มตนกอนตั้งระบบการซื้อขายทางอินเทอรเน็ต (Rakuten Ichiba ซึ่งได
เปลี่ยนชื่อเปน Rakuten Kabushiki-gaisha ( Rakuten, Inc.) ในปพ.ศ.2542)  Rakuten ไดเริ่มจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยในปพ.ศ.2543 และในปจจุบันนี้ Rakuten ก็ไดขยายการลงทุนในดานการคาทาง
อินเตอรเนตไปตางประเทศโดยทําการซื้อกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหลายประเทศดวยกันท้ัง Buy.com
และ LinkShare.com ของอเมริกา PriceMinister.com ของฝรั่งเศส TARAD.com ของไทย และยังรวมถือ
หุนกับ Ctrip.com ของจีน เครือขายสถานีโทรทัศนและวิทยุ TBS ของญี่ปุน รวมท้ังการใหบริการทาง
อินเทอรเน็ตตางๆ ครอบคลุมท้ังระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส เว็บทาหรือPortalท่ีรวบรวมทุกอยางใหเปน
หมวดหมู ระบบการเดินทางหรือทองเท่ียว ธุรกิจดูแลความปลอดภัยออนไลน และยังเขาถึงธุรกิจสนับสนุนใน
ดานกีฬาตางๆ อีกดวย

Rakuten มีรูปแบบดําเนินธุรกิจ ท่ีแตกตางจากบริษัทคูแขงอยาง Amazon อยางชัดเจน ตรงท่ี ไมได
ทําการขายสินคาเอง แตเปนผูชวยใหรานคาสามารถนําสินคามาขายออนไลน ดวยบริการเครื่องไมเครื่องมือ
ครบครัน อาทิ พ้ืนท่ีเว็ป การตลาดออนไลน ระบบการจายเงิน ฐานลูกคา การฝกอบรมใหคําปรีกษา เปนตน
เปรียบเสมือน เพ่ือนท่ีดีของรานคา เปนบริษัทท่ีสรางพลัง (Empowering Company) ใหผูคาปลีกประสบ
ความสําเร็จ ในโลกออนไลนโดยมีความพึงพอใจของลูกคาเปนเปาหมายรวมกัน Amazon นั้น สรางธุรกิจมา
แบบ B2C (business-to-consumers) ขายสินคาเอง จัดสงเอง สวน Rakuten มาแบบ B2B2C (business-
to-business-to-consumers) ใหรานคามาเปดรานขายของดวยแบบจําลองทางธุรกิจแบบนี้ Rakuten จึงไม
ตองมี คลังสินคา เหมือน Amazon แมจะมีผูประกอบการรายอ่ืน ๆ เชน Alibaba จากประเทศจีนท่ีใชรูปแบบ
นี้เชนกัน แตยังไมสามารถประสบความสําเร็จไดเทากับ Rakukten

นอกจากแบบจําลองทางธุรกิจท่ีเปนเหตุผลท่ีทําให Rakuten ประสบผลสําเร็จทางธุรกิจ ก็คือการท่ี
Rakuten ทําการควบคุม สงเสริม และชวยเหลือผูขายท่ีใชบริการกับ Rakuten ใหประกอบการคาอยาง
ถูกตองและนาเชื่อถือ เชน

 สงเสริมใหผูขายคิดวาเว็บไซตนั้นเปนหนารานคาจริง ทําใหผูขายใสใจท่ีจะดูแล ปรับปรุง
และทุมเทตอการจัดการกับธุรกิจ

 สงเสริมใหผูขายใชรูปถาย และคําบรรยายสินคาท่ีถูกตอง ไมแจงขอมูลท่ีเปนเท็จ
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 ควบคุมและสงเสริมใหผูขายทําการบริการท่ีดี และฉับไว เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจตอท้ังผูขายเอง
รวมท้ัง Rakuten

 ชวยเหลือลูกคาและผูขาย หากวามีปญหาในการซื้อขาย
จะเห็นไดวา Rakuten พยายามสงเสริม และควบคุมใหผูขายทุกคนท่ีใชงาน Rakuten นั้นทําธุรกิจ

อยางนาเชื่อถือท้ังในสวนของขอมูลท่ีสื่อสารไปยังผูซื้อ การบริการถูกตองตรวจสอบได และยังชวยเหลือผูขาย
และผูซื้อหากมีปญหาใด ๆ เกิดข้ึน ในสวนของระบบรักษาความปลอดภัยนั้น Rakuten จะเปนผูดําเนินการเอง
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้เปนปจจัยท่ีสําคัญและเหมาะสมท่ีจะถูกนําพิจารณาเพ่ือสังเคราะหเปนเกณฑความ
นาเชื่อถือทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย

2. เกณฑมาตรฐานระดับสากล
2.1 TRUSTe

1) ความเปนมา
TRUSTe เปนเครื่องหมายแสดงความนาเชื่อถือสําหรับการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต โดยเนน

ในสวนของการรักษาขอมูลสวนบุคคล และใหทางออกในกรณีพิพาทของลูกคา สมาชิกของ TRUSTe ตอง
ปฏิบัติตามและรักษามาตรฐานอยางนอยข้ันต่ําสุดของเกณฑการรักษาขอมูลสวนบุคคลของ TRUSTe  กอนท่ี
จะไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายนั้นได เครื่องหมาย TRUSTe มีการมอบใหเฉพาะแกเว็บไซตท่ีปฏิบัติตาม
หลักการรักษาขอมูลสวนบุคคลตามท่ีไดกําหนดไวและปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบยืนยัน นอกจากนี้
TRUSTe ยังมีการจัดเตรียมชุดซอฟตแวรสําหรับผูท่ีตองการเพ่ือท่ีจะทําใหระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความ
นาเชื่อถือและถูกตองตามหลักเกณฑของ TRUSTe โดยสมาชิกของ TRUSTe ท่ีนําเครื่องหมายแสดงความ
นาเชื่อถือไปแสดงบนเว็บไซตจะตองทําการปดประกาศคําแถลงนโยบายการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลท่ี
ผูใชบริการเว็บไซตสามารถเขาถึงและเขาใจไดงาย ผูใชบริการท่ีเห็นเครื่องหมาย TRUSTe สามารถม่ันใจไดใน
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการโดยเฉพาะในสวนของการรักษาขอมูลตาง ๆ

รูป 19 เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก TRUSTe

2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
หลักเกณฑในการประเมินความนาเชื่อถือของ TRUSTe นั้นจะประกอบไปดวยหลักการพ้ืนฐาน

ของ Federal Trade Commission ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกอบไปดวย 5 สวนดวยกันดังนี้
- วิธีการเก็บบันทึกและการใชงานขอมูลสวนบุคคล
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- แนวทางการเลือกใชขอมูลและขอกําหนดยินยอมใหใชขอมูลตาง ๆ
-การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลท้ังในสวนการแสดงผลและการแกไขขอมูล
-ความปลอดภัยเพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมยินยอม
-ขอกําหนดเพ่ือบังคับใหผูใชงานประพฤติตามในสวนการปองกันการเขาถึงขอมูล

โดยขอกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเว็บไซตเปนดังนี้
(1) การควบคุมการใชงานของผูใช

- จะตองมีวิธีการแสดงความยินยอมของการใชงานและเผยแพรขอมูลสวนบุคคล
ไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน

- จะตองมีกระบวนการยกเลิกการรับขาวสารเพ่ือการโฆษณาผานทางจดหมาย
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากทางเว็บไซตไปยังผูใชงาน

- จะตองมีกระบวนการเพ่ือใหผูใชสามารถแกไขขอมูลสวนบุคคลไดดวยตนเอง
หรือโดยผูประกอบการ

(2) การรักษาความปลอดภัย

- จะตองมีการเขารหัสขอมูลเม่ือมีการสงขอมูลระหวางเครื่องผูใชและเครื่องแม
ขายโดยใชเทคโนโลยี Secured Socket Layers (SSLs) หรือเทียบเทา

- เว็บไซตนี้เองรวมถึงเว็บไซตอ่ืนท่ีมีความเชื่อมโยงผาน Link ในเว็บไซตนี้จะตอง
ไมมีโปรแกรมแฝง (Malware)

(3) กระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดนโยบายความเปนสวนตัว

- เว็บไซตท่ีจะไดรับเครื่องหมาย TRUSTe ตองมีกระบวนการเพ่ือรายงานการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของกับนโยบายความเปนสวนตัว การใชงานขอมูล
สวนบุคคล รวมท้ังการจัดการขอมูลตาง ๆ ตอ TRUSTe

(4) กระบวนการแกไขขอพิพาท

- ตองมีกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูล

- ตองมีการแสดงขอมูลใหผูใชเห็นไดชัดถือวิธีการติดตอมายัง TRUSTe เพ่ือ
รองเรียน

- ตองเขารวมในการแกไขขอพิพาทรวมกับ TRUSTe

(5) นโยบายความเปนสวนตัว

- ตองแสดงรายละเอียดถึงประเภทขอขอมูลและวิธีการในการใชงานขอมูลสวน
บุคคล
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- ตองแสดงรายละเอียดถึงองคกรหรือบุคคลท่ีทําการบันทึกขอมูล

- ตองแสดงรายละเอียดชัดเจนเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลสวนบุคคล

- ตองแสดงรายละเอียดถึงการใชงานเทคโนโลยีการติดตามการใชงานของผูใช

- ตองแสดงรายละเอียดถึงวธิีการแสดงความยินยอมตอการเขาถึงขอมูล

- ตองแสดงรายละเอียดถึงวิธีการแกไขขอมูลสวนบุคคลของผูใช

- ตองแสดงรายละเอียดวิธีการแจงกลับยังผูใชเก่ียวกับการแกไขหรือปรับปรุง
นโยบายสวนบุคคล

- ตองแสดงถึงรายละเอียดชองทางการติดตอมายังเจาของเว็บไซตซึ่งตอง
ประกอบดวยท่ีอยูจริงและท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส

- นโยบายความเปนสวนตัวนี้จะตองอธิบายอยางชัดเจนและถูกตอง เขาใจไดงาย

- นโยบายความเปนสวนตัวจะตองมองเห็นไดงายจากหนาเว็บไซต รวมท้ังตอง
ปรากฏหรือมีการเชื่อมโยงจากทุก ๆ หนาเว็บเพจท่ีมีการเก็บขอมูลหรือใชขอมูล
สวนบุคคล

- ตองมีการแสดงเครื่องหมาย TRUSTe ท่ีเชื่อมโยงไปยังเครื่องแมขายของ
TRUSTe เพ่ือใหผูใชตรวจสอบหรือติดตอกับ TRUSTe ได

3) กระบวนการ/ข้ันตอนในการออกเครื่องมือรับรองคุณภาพ
ผูท่ีตองการรับเครื่องหมายรับรอง TRUSTe จะตองทําการสมัครเพ่ือขอรับเครื่องหมาย โดย

TRUSTe มีทางเลือกใหกับผูสมัครอยูหลากหลายวิธี เชน Standard Program ซึ่งมีคาบริการ 499 USD ตอป
ซึ่งผูรับเครื่องหมายจะสามารถแสดงเครื่องหมายใหผูเขาชมเว็บไซตได 500 ครั้งตอวัน รวมท้ัง TRUSTe ยังมี
บริการชวยเหลือในสวนการเขียนนโยบายความเปนสวนตัว รวมท้ังการแกไขขอพิพาท นอกจากนี้ผูสมัคร
อาจจะขอเพ่ิมจํานวนการแสดงผลตอวันเปน 2500 ครั้ง โดยคาบริการคือ 699 USD ตอป หรือการแสดงผล
แบบไมจํากัด จะมีคาบริการ 995 USD ตอป โดยข้ันตอนการสมัครเปนดังนี้

- ข้ันตอนท่ี 1: ทําการยื่นใบสมัคร โดยกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเว็บไซตของ TRUSTe

-ข้ันตอนท่ี 2: ทําการยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณา

o นโยบายความเปนสวนตัวท่ีประกาศท่ีหนาเว็บเพจ หากยังไมมีการประกาศ
นโยบายความเปนสวนตัว TRUSTe จะชวยเหลือในการออกประกาศนโยบาย
ความเปนสวนตัวนี้

o ผลการประเมินตนเองตามแบบฟอรมของ TRUSTe

o แบบฟอรมยินยอมการรับบริการของ TRUSTe
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- ข้ันตอนท่ี 3: TRUSTe ทําการพิจารณาประเมินเว็บไซตของผูประกอบการ ซึ่งใชเวลาไมเกิน
2 วันทําการ

-ข้ันตอนท่ี 4: รับเครื่องหมาย TRUSTe ไปแสดงบนเว็บไซต

2.2 Norton SECURED
1) ความเปนมา

เครื่องหมาย Norton SECURED เปนเครื่องหมายท่ีกําหนดข้ึนโดยบริษัท Symantec ซึ่งเปน
บริษัทท่ีใหบริการระบบปองกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สัญลักษณ Norton SECURED นั้น
จะมอบใหกับเว็บไซตท่ีไดลงทะเบียนกับ Symantec และมีการเขารหัสขอมูลท่ีดีเพ่ือใหผูใชบริการเว็บไซต
นั้นม่ันใจในความปลอดภัยของขอมูลท่ีผูใชบริการกรอกเขาไปยังเว็บไซตของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น ๆ
นอกจากการลงทะเบียนกับ Symantec แลว อีกวิธีการหนึ่งท่ีผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถ
ไดรับเครื่องหมาย Norton SECURED ไดคือการใชบริการซอฟตแวรหรืออุปกรณตาง ๆ ของ Symantec
ท่ีสามารถปองกันการรั่วไหลของขอมูลได นั่นคือหากผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเลือกใชบริการ
ซอฟตแวรหรืออุปกรณของ Symantec แลว จะไดรับเครื่องหมาย Norton SECURED โดยอัตโนมัติ

รูป 20 เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก Norton SECURED

2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
ผูท่ีตองการรับเครื่องหมาย 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
การติดตั้งระบบการเขารหัสขอมูลรวมท้ังระบบการรักษาความปลอดภัยจากโปรแกรมไมพึงประสงคเชน
Malware ตาง ๆ ซึ่งจะเปนระบบของ Symantec ท้ังหมด เม่ือ Symantec ดําเนินการติดตั้งระบบตาม
บริการท่ีผูท่ีตองการรับเครื่องหมายเลือกใชแลว Symantec จะทําการตรวจสอบการเขาถึงของขอมูลโดย
ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับ TRUSTe

3) กระบวนการ/ข้ันตอนในการออกเครื่องมือรับรองคุณภาพ
- ข้ันตอนท่ี 1: ทําการสมัครเปนสมาชิกของ Symantec Trust Center

-ข้ันตอนท่ี 2: ทําการเลือกใชบริการ Symantec SSL Certificates หรือ Symantec Safe
Site
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- ข้ันตอนท่ี 3: รับการประเมินหลังจากเริ่มตนใชบริการจาก Symantec ท่ีไดเลือกไว

- ข้ันตอนท่ี 4: เม่ือผานการประเมินแลว ผูสมัครสามารถสรางสัญลักษณ Norton SECURED
ดวยขนาดและรูปแบบตามท่ีตองการไดท่ีหนาเว็บของ Symantec Trust Center

-ข้ันตอนท่ี 5: เริ่มใชงานสัญลักษณ Norton SECURED

2.3 ENTRUST
1) ความเปนมา

ENTRUST เปนเครื่องหมายท่ีรับรองความปลอดภัยทางการทําธุรกรรมบนอินเทอรเน็ตโดยเนน
ในสวนของการเขารหัสขอมูลเชนเดียวกันกับสัญลักษณ Norton SECURED โดย ENTRUST จะพิจารณาความ
ม่ันคงของเครื่องแมขายของผูใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวาม่ันคงและปลอดภัยเพียงใด เพ่ือใหผูใชบริการ
เกิดความม่ันใจในการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต

รูป 21 เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือจาก ENTRUST

2) หลักเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือ
วิธีการประเมินเว็บไซตของ Entrust นั้นจะเปนลักษณะเดียวกันกับ Norton SECURED สําหรับ

ประเภทบริการ Symantec SSL Certificates นั่นคือผูท่ีตองการจะรับเครื่องหมายรับรองนี้จะตองทําการซื้อ
บริการ SSL Certificate จาก Entrust หลังจากนั้นแลว Entrust จะอนุญาตใหผูสมัครนําเครื่องหมายนี้ไปใช
งานไดทันที แมวากระบวนการประเมินนั้นจะไมซับซอน แตก็ไมมีผลกระทบกับคุณภาพแตอยางใด เนื่องจาก
Entrust ไดทําการติดตั้งระบบการเขารหัสขอมูลดวยตนเอง ทําใหม่ันใจไดวามีความถูกตองและไดมาตรฐาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูลของ TRUSTe

3) กระบวนการ/ข้ันตอนในการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
- ข้ันตอนท่ี 1: สงขอมูลเบื้องตนเหลานี้ไปยัง Entrust

o ขอมูลการขอใชงานการเขารหัส ซึ่งจะเปนขอมูลเก่ียวกับวิธีการเขารหัสและ
ถอดรหัสซึ่งจะไดมาเม่ือมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดย Entrust

o หลักฐานการลงทะเบียน Domain Name
o หมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐานขององคกร บริษัท หรือนิติบุคคล ท่ีเปนเจาของ

เว็บไซต
o ท่ีอยูในการติดตอ
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- ข้ันตอนท่ี 2: ชําระคาสมัครและคาบริการ

-ข้ันตอนท่ี 3: เริ่มใชงานเครื่องหมาย Entrust
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บทที่ 4
การสังเคราะหกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนา

หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

1. การออกแบบและพัฒนาเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จากการศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย

ใหนําพ้ืนฐานหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance
(ATA) เปนหลักในการออกแบบและพัฒนา เนื่องจากหลักเกณฑดังกลาวมีความนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับใน
ระดับสากล กอปรกับมีบริบทของการประเมินท่ีสอดคลองกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทย นอกจากนั้น
หลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) ยังไดมี
การกําหนดกรอบการประเมิน ประเด็นการประเมินและรายละเอียดการประเมินไวอยางละเอียด อันจะเปน
ประโยชนตอกระบวนการและวิธีการประเมินท่ีมีความเปนปรนัยมากข้ึน รวมท้ังผูประกอบการสามารถศึกษา
ทําความเขาใจและนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาความนาเชื่อถือในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตนเอง

อยางไรก็ตาม ท่ีปรึกษาไดสังเคราะหแนวคิดการประเมินตามหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของ Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA) รวมกับหลักเกณฑ DBD Verified ท่ีใชใน
ปจจุบัน และหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ Global Trustmark Alliance (GTA)
หรือ Better Business Bureau (BBB) เพ่ือใหมีความครอบคลุมและสอดคลองกับบริบทของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของไทย โดย สามารถสังเคราะหกรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑ ท้ังหมด 6
ดาน ไดแก (1) ดานการเปดเผยขอมูล (2) ดานวิธีปฏิบัติ (3) ดานความปลอดภัย (4) ความเปนสวนตัว (5) การ
ระงับขอพิพาท และ (6) การตรวจสอบและติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ดานการเปดเผยขอมูล หมายถึง ผูประกอบการตองเปดเผยขอมูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับ
สินคาหรือบริการ ดวยความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

1.1 ความถูกตองของขอมูล
1.2 ความสามารถในการเขาถึงขอมูล
1.3 ขอบเขตความจําเปนของขอมูล

2. ดานวิธีปฏิบัติ หมายถึง ผูประกอบการตองกําหนดและระบุวิธีการและแนวทางในการยกเลิก/การ
คืนสินคา และการติดตอสื่อสารกับลูกคา ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

2.1 วิธีการยกเลิกหรือคืนสินคา
2.2 วิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคา

3. ดานความปลอดภัย หมายถึง ผูประกอบการตองมีแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ี
เก่ียวของกับการประกอบการ ท้ังในระหวางการสื่อสารและการจัดเก็บขอมูล การเก็บขอมูลบางสวนท่ีเปน
ความลับและเปนสัดสวน ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

3.1 การรักษาความปลอดภัยในการสงผานขอมูล
3.2 การรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีจัดเก็บ

4. ความเปนสวนตัว หมายถึง ผูประกอบการตองกําหนดแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การ
นําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมท้ัง ความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล
การเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
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4.1 การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
4.2 การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน
4.3 ความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล
4.4 การเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล
4.5 การรับผิดชอบเก่ียวกับขอมูล

5. การระงับขอพิพาท หมายถึง ผูประกอบการตองมีการกําหนดกลไกทางเลือกในการระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับลูกคา ดวยวิธีการท่ียุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา
โดยไมจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

5.1 การแจงขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท
5.2 การแกปญหาการรองเรียนภายใน
5.3 การระงับขอพิพาทโดยกลไกภายนอก

6. ดานการตรวจสอบและติดตาม หมายถึง ผูประกอบการตองมีการกําหนดกลไกและชองทางเพ่ือ
รองรับการตรวจสอบและติดตามขอมูลเก่ียวกับการรับรองและยืนยันความเชื่อม่ันโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลา ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

6.1 การติดตามตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยผูประเมิน

2. วิเคราะห ปรับปรุง และกําหนดเกณฑหรือคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รางครั้งที่ 1

จากกรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหลักเกณฑ ท้ังหมด 6 ดาน ไดแก 1) ดานการเปดเผย
ขอมูล 2) ดานวิธีปฏิบัติ 3) ดานความปลอดภัย 4) ความเปนสวนตัว 5) การระงับขอพิพาท และ 6) การ
ตรวจสอบและติดตาม ขางตน เพ่ือใหสามารถนําไปเปนเกณฑในการประเมินความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดรายละเอียดของเกณฑและคาน้ําหนักคะแนนของเกณฑได
ดังนี้

1) ดานการเปดเผยขอมูล หมายถึง ผูประกอบการตองเปดเผยขอมูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับ
สินคาหรือบริการ ดวยความถูกตอง ชัดเจน และเขาถึงไดงาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

เกณฑมาตรฐาน 1.1 ความถูกตองของขอมูล
คําอธิบาย
ความถูกตองของขอมูล หมายถึง ขอมูลท่ีเผยแพรโดยผูประกอบการตองเปดเผยชัดเจนและถูกตอง

ไมกํากวมโดยสามารถตีความไดหลายทาง อันจะเปนการฉอโกงหรือไมเปนธรรมใหกับลูกคา
เกณฑมาตรฐาน 1.1.1 ผูประกอบการมีการแสดงขอมูลบนเว็บไซตท่ีถูกตอง และตรงกับความเปน

จริง
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีกลไกการกํากับและตรวจสอบขอมูลกอนการเผยแพร หรือมีแหลงอางอิงท่ีนาเชื่อถือ
2. สามารถพิสูจนและยืนยันความถูกตองของขอมูลไดตลอดเวลา หรือมีแหลงอางอิงท่ีนาเชื่อถือ
3. การเผยแพรขอมูลตองไมผิดกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสาร เชน พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสาร เปนตน
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
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แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการในขอ 1 และ 3 3
มีการดําเนินการในขอ 2 และ 3 2
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 1.1.2 ผูประกอบการไมแสดงขอมูลหรือโฆษณาท่ีหลอกลวง ทําใหเขาใจผิด เขาขาย
ฉอโกง ผิดกฎหมาย และการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมกับลูกคา

การดําเนินการของผูประกอบการ
1. ไมใชขอความโฆษณาท่ีผิดตามกฎกระทรวงท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนดแนวทาง

และวิธีการปฏิบัติ ไว  เชน การโฆษณาสินคาหรือบริการท่ีใชอางอิงขอเท็จจริงเ ก่ียวกับ
พระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค, การโฆษณาสินคาหรือ
บริการท่ีระบุหรือประกาศวา ผูประกอบธุรกิจจะจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัลดวยการเสี่ยงโชค,
การโฆษณาขายหองชุด บานจัดสรร ในเว็บไซต

2. ไมใชขอความโฆษณาท่ีไมเปนธรรมกับผูบริโภค กลาวคือ การใชขอความโฆษณาท่ีเปนเท็จหรือ
เกินความเปนจริง หรือขอความโฆษณาท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
สินคาหรือบริการท่ีมีการโฆษณา ไมวาการโฆษณาดังกลาวจะมีการอางอิงรายงานทางวิชาการ
การศึกษาวิจัย สถิติ หรือสิ่งอ่ืนใดก็ตามท่ีไมเปนความจริงหรือเกินกวาความเปนจริง แตไมรวมถึง
การใชขอความโฆษณา วิธีการโฆษณาท่ีบุคคลท่ัวๆ ไป เห็นแลวสามารถรับรู หรือเขาใจไดวา “ไม
อาจเปนความจริงไดอยางแนนอน”

3. ไมใชขอความโฆษณาท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม กลาวคือ การใชขอความท่ีเปน
การสนับสนุน สงเสริมไมวาจะเปนทางตรง หรือทางออม ใหมีการกระทําความผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนําไปสูความเสื่อมเสียตอวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนทําใหเกิด
ความแตกแยก ความสามัคคีของประชาชน

4. ไมโฆษณาท่ีมีลักษณะท่ีทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ รางกาย หรือจิตใจหรืออาจกอใหเกิดความ
รําคาญตอผูบริโภค

น้ําหนัก  5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการในขอ 1 และ ขอ 2 2
มีการดําเนินการในขอ 1 และ ขอ 3 2
มีการดําเนินการในขอ 1 และ ขอ 4 1
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 1.2 ความสามารถในการเขาถึงขอมูล
ความสามารถในการเขาถึงขอมูล หมายถึง การเผยแพรขอมูลท่ีจําเปนท่ีเขาถึงไดในระบบออนไลน

โดยอาจเขาถึงไดจากลิงคจากหนาแรกของเว็บไซต หรือเมนูท่ีเก่ียวของ หรือในเพจตางๆ ท่ีอาจมีขอมูลท่ี
เก่ียวของ โดยขอมูลตองเปนการชัดเจน ถูกตองและเขาถึงไดงายดวยระบบออนไลน

เกณฑมาตรฐาน 1.2.1 ผูประกอบการมีการเผยแพรหรือแสดงขอมูลเก่ียวกับผูประกอบการ สินคา
และบริการท่ีสามารถเขาถึงขอมูลและบริการของเว็บได
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การดําเนินการของผูประกอบการ
1. สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปน เชน รายละเอียดของผูประกอบการ หรือนโยบายการการคา จาก

หนาแรกหรือลิงคจากหนาแรกของเว็บไซต
2. สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนหรือเก่ียวของ จากทุกหนาของเว็บไซต
3. สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนหรือเก่ียวของ จากหนาท่ีตองทํารายการแตละรายการ เชน หนาท่ี

ตองทํารายการจายเงิน ตองมีขอมูลเก่ียวกับราคาสินคาแตละรายการ และราคารวมของสิ้นคา
รวมท้ังคาใชจายตางๆ อันพึงจะเกิดข้ึน เปนตน

น้ําหนัก  5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการในขอ 1 2
มีการดําเนินการในขอ 1 1
มีการดําเนินการในขอ 3 2
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 1.2.2 ผูประกอบการมีการเผยแพรหรือแสดงขอมูลท่ีสามารถอานและทําความ
เขาใจไดงาย และสามารถคนหาขอมูล ตลอดจนรองรับระบบปฏิบัติการหรือการแสดงผลท่ีหลากหลาย

การดําเนินการของผูประกอบการ
1. ขอมูลท่ีเผยแพรตองสามารถอาน ตีความและทําความเขาใจไดงาย
2. ขอมูลท่ีเผยแพรตองมีความเปนปจจุบัน ไมลาสมัย
3. ขอมูลท่ีเผยแพรตองมีการกําหนดระดับรายละเอียดในการเผยแพรหรือนําเสนอ
4. มีระบบการคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของ
5. ขอมูลท่ีเผยแพรตองรองรับระบบปฏิบัติการหรือการแสดงผลท่ีหลากหลาย
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการในขอ 1 1
มีการดําเนินการในขอ 2 1
มีการดําเนินการในขอ 3 1
มีการดําเนินการในขอ 4 1
มีการดําเนินการในขอ 5 1
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 1.3 ขอบเขตความจําเปนของขอมูล
ขอบเขตความจําเปนของขอมูล หมายถึง ผูประกอบการตองเผยแพรขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับ

ผูประกอบการ สินคาและบริการ การทําธุรกรรมและการรับประกัน
การดําเนินการของผูประกอบการ
ผูประกอบการเผยแพรขอมูลตอไปนี้ บนหนาใดหนาหนึ่งของเว็บไซต ท่ีชัดเจนและเขาถึงไดงาย
1. มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับผูประกอบการ ซึ่งประกอบดวย
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(1) ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย
(2) ชื่อท่ีใชการประกอบธุรกิจ
(3) ท่ีอยูของสํานักงานท้ังสํานักงานใหญและสํานักงานตัวแทนในประเทศ ท่ีสามารถติดตอ

ไดแบบออฟไลน
(4) วิธีการท่ีสะดวกในการติดตอ เชน e-mail, เบอรโทรศัพท
(5) ชื่อผูท่ีสามารถติดตอไดในองคกรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสอบถามขอมูลโดยลูกคา
(6) หมายเลขโทรศัพท
(7) ชวงเวลาท่ีทํางานและชวงเวลาท่ีสามารถจะติดตอได

2. มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการ ซึ่งประกอบดวย
(1) ชื่อสินคาและบริการ
(2) ราคา คาธรรมเนียม ภาษีมูลคาเพ่ิมและเงือ่นไขในการซื้อสินคาและบริการ
(3) เจาของ/ผูผลิต/ผูจัดจําหนาย
(4) คุณสมบัต/ิสรรพคุณ/การใชประโยชน และวิธีการใชงาน
(5) วันหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
(6) พ้ืนท่ีหรือชองทางในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสินคา

3. มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม ซึ่งประกอบดวย
(1) ขอกําหนดและเงื่อนไขการซื้อ
(2) คาใชจายการขนสง/จัดสง
(3) ขอกําหนดและเงื่อนไขการจายเงิน

4. มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการรับประกัน ซึ่งประกอบดวย
(1) เงื่อนไขการรับประกัน
(2) การรับประกันคุณภาพ
(3) การรับประกันความเสียหาย
(4) บริการหลังการขาย

น้ําหนัก  20 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการตามขอ 1 5
มีการดําเนินการตามขอ 2 5
มีการดําเนินการตามขอ 3 5
มีการดําเนินการตามขอ 4 5
รวม 20

2) ดานวิธีปฏิบัติ หมายถึง ผูประกอบการตองกําหนดและระบุวิธีการและแนวทางในการยกเลิก/การ
คืนสินคา และการติดตอสื่อสารกับลูกคา ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

เกณฑมาตรฐาน 2.1 วิธีการยกเลิกหรือคืนสินคา
วิธีการยกเลิกหรือคืนสินคา หมายถึง ผูประกอบการตองใหขอมูลแกลูกคาเก่ียวกับการยกเลิก การคืน

สินคาและนโยบายการคืนเงิน รวมท้ังชวงระยะของเวลาหลังการเขามาในภาระผูกพันสัญญา ซึ่งอาจจะมีการ
ยกเลิก การคืนสินคา หรือการขอเงินคืน กระบวนการท่ีลูกคาปฏิบัติตามและคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึน
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การดําเนินการของผูประกอบการ
1. แจงขอมูลเก่ียวกับนโยบายและข้ันตอนการยกเลิก การคืนสินคาผลและการขอคืนเงิน แตไมครบ

ทุกนโยบาย ในหนาใดหนาหนึ่งของเว็บไซต
2. แจงขอมูลเก่ียวกับนโยบายและข้ันตอนการยกเลิก การคืนสินคาผลและการขอคืนเงิน แตไมครบ

ทุกนโยบาย ในหนาของเว็บไซตท่ีสามารถสังเกตเห็นและเขาถึงไดงาย หรือมีการแจงขอมูลใน
หนาท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของ

3. แจงขอมูลเก่ียวกับนโยบายและข้ันตอนการยกเลิก การคืนสินคาผลและการขอคืนเงิน แตไมครบ
ทุกนโยบาย ในหนาของเว็บไซตท่ีสามารถสังเกตและเขาถึงไดงาย หรือมีการแจงขอมูลในหนาแรก
ของเว็บไซตและหนาอ่ืนๆ ท่ีสามารถสังเกตไดชัดเจน เชน คําถามท่ีพบบอย ขอตกลง เงื่อนไข
หรือสวนท่ีมีขอความอ่ืนในลักษณะเดียวกัน

น้ําหนัก  5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการตามขอ 1 1
มีการดําเนินการตามขอ 2 2
มีการดําเนินการตามขอ 3 2
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 2.2 วิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคา
วิธีการติดตอสื่อสารกับลูกคา หมายถึง ผูประกอบการจะตองอธิบายถึงวิธีการในการติดตอหรือ

ประสานธุรกิจกับลูกคาหรือคูคา
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. อธิบายวิธีการและข้ันตอนในการติดตอหรือประสานธุรกิจกับลูกคาหรือคูคาอยางชัดเจนในหนา

แรกหรือลิงคจากหนาแรกของเว็บไซต
2. อธิบายวิธีการและข้ันตอนในการติดตอกับลูกคาทางอีเมล และมีเมนูหรือชองทางท่ีลูกคาสามารถ

ติดตอผูประกอบการไดทางอีเมลในทุกหนาของเว็บไซต โดยในการติดตอทางอีเมลกับลูกคาตองมี
การแจงวัตถุประสงคในการติดตอทุกครั้ง

3. อธิบายวิธีการและข้ันตอนในการสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับสินคาและบริการทางอีเมล
4. แจงระยะเวลาในการตอบรับหรือตอบกลับการติดตอหรือการตอบขอสงสัยของลูกคา
5. มีระบบและกลไกใหลูกคา “ตอบรับหรือยินยอมรับ” และสามารถ “ยกเลิก” การติดตอทางอีเมล

ออนไลน หรือ ชองทางอ่ืนท่ีไมตองการ
น้ําหนัก 10 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการตามขอ 1 2
มีการดําเนินการตามขอ 2 2
มีการดําเนินการตามขอ 3 2
มีการดําเนินการตามขอ 4 2
มีการดําเนินการตามขอ 5 2
รวม 10
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3) ดานความปลอดภัย หมายถึง ผูประกอบการตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการ
รักษาความลับของขอมูล กระบวนการตรวจสอบและควบคุม ใหอํานาจในการเขาทําการ เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล การรับรองตัวตนของบุคคลวาเปนผูนั้นจริง ความไมคลาดเคลื่อนของขอมูล เปนอัน
ม่ันใจไดวาขอมูลไมไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไขระหวางทาง ไมยอมใหปฏิเสธไดวาตนไมใชผูสงขอมูลนั้น

การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีมาตรการรักษาความลับของขอมูล (Data Confidentiality) หมายถึง การปองกันขอมูลไมให

ถูกเปดเผยตอบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาตโดยการเขารหัส (Encryption) ขอมูลทําใหขอมูลอยูใน
รูปแบบของรหัสซึ่งนําไปใชประโยชนไมได เวนแตจะรูวิธีแปลงรหัส (Decryption) โดยอาจใช
เทคนิคการ Encryption-Decryption, Secret-Key encryption, Public-Key encryption

2. มีมาตรการการรักษาความถูกตองของขอมูล (Data Integrity) หมายถึง การรักษาขอมูลท่ีสงจาก
ผูสงใหเหมือนเดิม และถูกตองทุกประการเม่ือไปถึงยังผูรับ รวมถึงการปองกันไมใหขอมูลถูก
แกไขโดยตรวจสอบไมได โดยอาจใชเทคนิค “Hashing”

3. มีมาตรการการการระบุหรือยืนยันตัวบุคคล(Authentication) หมายถึง การระบุตัวบุคคลท่ี
ติดตอวาเปนบุคคลตามท่ีไดกลาวอางไวจริง โดยอาจดูจากขอมูลบางสิ่งบางอยางท่ีใชยืนยันหรือ
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
การปฏิเสธวาไมไดมีการรับหรือสงขอมูลจากฝายตางๆท่ีเก่ียวของ และการปองกัน  การอางท่ีเปน
เท็จวาไดรับหรือสงขอมูล การปองกันการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้สามารถนําไปใชประโยชนใน
การปองกันการปฏิเสธการสั่งซื้อสินคาจากลูกคาได โดยอาจใชเทคนิค Digital Signature,
Public-Key encryption, การรับรองการใหบริการ

5. มีมาตรการการควบคุมการเขาถึงขอมูล(Access Control) หมายถึง มาตรการควบคุมการเขาถึง
ขอมูลหรือการระบุตัวบุคคลใหมีอํานาจหนาท่ีในการเขาถึงขอมูลตามท่ีกําหนด เชน การกําหนด
สิทธิ์การเขาถึงขอมูลตางๆ ใน Web site ระหวาง Web master และ User ท่ัวไปจะแตกตางกัน
โดย Web master สามารถปรับปรุง แกไขขอมูลภายใน Web site ได ในขณะท่ี User ท่ัวไปนั้น
ไมสามารถทําได เปนตน โดยอาจใชเทคนิค Password, เครื่องมือตรวจวัดทางกายภาพ,
Firewall

น้ําหนัก  25 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการตามขอ 1 5
มีการดําเนินการตามขอ 2 5
มีการดําเนินการตามขอ 3 5
มีการดําเนินการตามขอ 4 5
มีการดําเนินการตามขอ 5 5
รวม 25
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4) ความเปนสวนตัว หมายถึง ผูประกอบการตองกําหนดแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมท้ัง ความสมบูรณของขอมูลสวน
บุคคลการเขาถึงและแกไขขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

เกณฑมาตรฐาน 4.1 การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของลูกคาอยางมีเปาหมายและ

เทาท่ีจําเปนเทานั้น
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. กําหนดขอบเขตการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาตามความจําเปนและวัตถุประสงคในการใชงาน

เทานั้น
2. แจงวตัถุประสงคในการเก็บขอมูลของลูกคาในสวนตางๆ อยางชัดเจน
3. ออกแบบเว็บไซต แบบฟอรมหรือฐานขอมูลท่ีใหลูกคาบันทึกเฉพาะขอมูลสวนตัวท่ีจําเปนตอการ

ใชงานเทานั้น
4. ออกแบบเว็บไซต แบบฟอรมหรือฐานขอมูลท่ีใหลูกคา “เลือก” (Optional) บันทึกขอมูลสวนตัว

ท่ีไมจําเปน กรณีท่ีผูประกอบการตองการเพ่ือใชในวัตถุประสงคอ่ืน
5. ใหคํารับรองการนําขอมูลลูกคาไปใชเพ่ือวัตถุประสงคท่ีแจงไวเทานั้น
น้ําหนัก 10 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการตามขอ 1 3
มีการดําเนินการตามขอ 2 3
มีการดําเนินการตามขอ 3 1
มีการดําเนินการตามขอ 4 1
มีการดําเนินการตามขอ 5 2
รวม 10

เกณฑมาตรฐาน 4.2 การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน
การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชงาน หมายถึง การใชขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลองหรือเก่ียวของ

วัตถุประสงคท่ีแจงลูกคาไวเทานั้น ยกเวน
1) ไดรับการยินยอมจากลูกคาใหนําขอมูลสวนบุคคลไปใชเพ่ือการอ่ืนได
2) เม่ือมีความจําเปนตองนําเสนอสินคาหรือบริการอ่ืนท่ีไดรับการรองขอจากลูกคา
3) กรณีการใหขอมูลแกทางราชการ ท่ีอาศัยอํานาจทางกฎหมายรองรับ
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. กํากับดูแลใหนําขอมูลสวนบุคคลของลูกคาไปใชตามวัตถุประสงคและความจําเปนท่ีแจงไวเทานั้น
2. มีระบบการแจงใหลูกคาเจาของขอมูลทราบอยูเสมอ หากมีความจําเปนตองนําขอมูลไปใชในงาน

อ่ืน เชน ใหขอมูลกับหนวยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ
3. กําหนดระดับของการเขาถึงและใชงานขอมูลของลูกคา โดยสามารถเขาถึงและใชงานขอมูลของ

ลูกคาเฉพาะผูท่ีเก่ียวของเทานั้น
น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
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แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการตามขอ 1 3
มีการดําเนินการตามขอ 2 1
มีการดําเนินการตามขอ 3 1
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 4.3 ความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล
ความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวของลูกคาท่ีมีความ

ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน (Update)
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีระบบและกลไกการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของลูกคาใหมีความนาเชื่อถือ/ สอดคลองกับการ

ประสงคการใชงาน โดยขอมูลถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
2. มีระบบและกลไกในการท่ีจะแกไขและตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของลูกคาตามท่ีมีการเก็บ

รวบรวม การบํารุงรักษาและการปรับปรุงหรือการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล
เปนระยะ และแกไขใหถูกตองหากจําเปน

3. มีระบบและกลไกในการใหลูกคาแตละบุคคลเขาถึงขอมูลสวนตัวของตนเองเพ่ือใหแนใจวามีความ
ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน และสามารถตอบสนองตอคําขอเพ่ือการแกไขและการปรับปรุง
ใหเปนปจจุบัน

น้ําหนัก 5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการตามขอ 1 2
มีการดําเนินการตามขอ 2 2
มีการดําเนินการตามขอ 3 1
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 4.4 การรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล
การรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล หมายถึง การรับชอบตอขอมูลสวนบุคคลของลูกคา เม่ือมีการนําขอมูล

ไปใชประโยชนอ่ืน หรือมีการนําไปใชในเว็บอ่ืน
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับสิทธิสวนบุคคลและขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ
2. มีการดําเนินการท่ีเปนไปตามนโยบายหรือแนวทางเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ

ลูกคา ดวยความเครงครัด
3. มีกลไกการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ตามนโยบายของผูประกอบการ โดยใหมีท้ังการ

ประเมินตนเองและการประเมินโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
น้ําหนัก  5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา
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แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการขอ 1 และขอ 2 3
มีการดําเนินการขอ 1 และขอ 3 2
รวม 5

5) การระงับขอพิพาท หมายถึง ผูประกอบการตองมีการกําหนดกลไกทางเลือกในการระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับลูกคา ดวยวิธีการท่ียุติธรรม รวดเร็วทันเวลา และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา
โดยไมจําเปนตองอาศัยกระบวนการทางกฎหมาย ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

เกณฑมาตรฐาน 5.1 การแจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท
การแจงขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาขอพิพาท หมายถึง การชี้แจงขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไข

ปญหาหากเกิดขอพิพาท โดยลูกคาสามารถคนหาหรือสังเกตเห็นไดงาย และเขาถึงไดโดยสะดวก
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. การชี้แจงขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหาหากเกิดขอพิพาท ในหนาแรกของเว็บไซต
2. การชี้แจงขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหาหากเกิดขอพิพาท ในหนาเว็บไซตท่ีมีการทํารายการ

อันอาจทําใหเกิดขอพิพาทได
3. มีระบบการคนหาขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหาหากเกิดขอพิพาท
น้ําหนัก  5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการขอ 1 2
มีการดําเนินการขอ 2 2
มีการดําเนินการขอ 3 1
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 5.2 การระงับขอพิพาทภายใน
การระงับขอพิพาทภายใน หมายถึง การระงับขอพิพาทระหวางผูประกอบการกับลูกคา โดยใช

กระบวนการภายในท่ีกําหนดข้ึนในการจัดการเพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีระบบรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา ท่ีสามารถใชงานไดอยางสะดวก
2. มีระบบและกลไกการจัดการปญหาและเรื่องรองเรียนจากลูกคาท่ีมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบและกลไกการจัดการปญหาและเรื่องรองเรียนจากลูกคาท่ีมีรวดเร็ว ทันเวลา
น้ําหนัก  5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการขอ 1 1
มีการดําเนินการขอ 2 3
มีการดําเนินการขอ 3 1
รวม 5

เกณฑมาตรฐาน 5.3 การระงับขอพิพาทโดยกลไกภายนอก
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การระงับขอพิพาทโดยกลไกภายนอก หมายถึง ผูประกอบการมีระบบและกลไกในการแกไขขอ
พิพาทโดยองคกรท่ีเปนกลาง (เชน หนวยงานภาครัฐ) และทางเลือกอ่ืนๆ พรอมท้ังตองแจงใหลูกคาทราบ

การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีระบบและกลไกในการแกไขขอพิพาทโดยองคกรท่ีเปนกลาง (เชน หนวยงานภาครัฐ) และ

ทางเลือกอ่ืนๆ
2. มีการแจงใหลูกคาทราบถึงระบบและกลไกในการแกไขขอพิพาทโดยองคกรท่ีเปนกลาง (เชน

หนวยงานภาครัฐ) และทางเลือกอ่ืนๆ ในหนาแรกหรือสวนท่ีสังเกตเห็นไดงาย
น้ําหนัก  5 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการท้ังขอ 1 3
มีการดําเนินการในขอ 2 2
รวม 5

6) ดานการตรวจสอบและติดตาม หมายถึง ผูประกอบการตองมีการกําหนดกลไกและชองทางเพ่ือ
รองรับการตรวจสอบและติดตามขอมูลเก่ียวกับการรับรองและยืนยันความเชื่อม่ันโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลา ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้

เกณฑมาตรฐาน 6.1 การติดตามตรวจสอบความนาเช่ือถือโดยผูประเมิน
การติดตามตรวจสอบความนาเช่ือถือโดยผูประเมิน หมายถึง การจัดใหมีวิธีหรือข้ันตอนติดตาม

ตรวจสอบการรับรองและการยืนยันความนาเชื่อถืออยางตอเนื่อง
การดําเนินการของผูประกอบการ
1. มีระบบและกลไกในการอํานวยความสะดวกใหผูประเมินฯ ทดสอบรานคาโดยตรงอยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง เชน ตรวจสอบระบบภายใน การสุมความคิดเห็น หรือการทดสอบโดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

2. กรณีท่ีเคยไดรับการรับรองความนาเชื่อถือแลว มีการจัดทํารายงานมายังคณะผูประเมิน อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง โดยใหรายงานตามกรอบประเด็นมาตรฐานดานท่ี 1-5

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการดําเนินการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับ
มาตรฐานความนาเชื่อถือ ใหมีการรายงานมายังคณะกรรมการประเมิน อยางชา 3 เดือนหลังมี
การเปลี่ยนแปลง

น้ําหนัก  10 คะแนน
เกณฑการพิจารณา

แนวทางการพิจารณา คาคะแนน
มีการดําเนินการท้ังขอ 1 5
มีการดําเนินการในขอ 2 3
มีการดําเนินการท้ังขอ 3 2
รวม 10
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บทที่ 5
การตรวจสอบความตรง

ของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ท่ีปรึกษาจัดการตรวจสอบความตรงระหวางหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ี
ไดพัฒนาข้ึนกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และกรอบแนวคิดการออกแบบ กับสภาพการณจริงของประเทศไทยใน
ปจจุบัน โดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบความตรงโดยผูเช่ียวชาญ (Expert review)
เปนการนํารางหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีไดยกรางและปรับปรุงแลว

นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือมีความเชี่ยวชาญทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1) ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 7 ทาน

ชื่อ-สกุล ตําแหนง ความเชี่ยวชาญ
1.ผศ.ดร.อิศรา กานจักร อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
การวัดและประเมินผล
การออกแบบเกณฑการประเมิน

2.อาจารย ดร.จารุณี ซามาตย อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

การออกแบบระบบสารสนเทศ

3.คุณกิตติกร  พลานุเวช

4.คุณเจษฎา พุมจุน

5.คุณบัณฑิต เชี่ยวเจริญ

ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝาย
ปฏิบัติการ บริษัท พันธวนิช จํากัด
System Integration Officer
บริษัท พันธวนิช จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท
พันธวนิช จํากัด

ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

6.คุณสมหวัง เหลืองไพบูลยศรี ผูจัดการท่ัวไป บริษัท เพยสบาย
จํากัด

ดานระบบความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร

7.รศ.พวงทอง อมรลักษณานนท อาจารยประจํา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ดานกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2) ท่ีปรึกษาจะจัดสงเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจท่ีไดสังเคราะหใหผูเชี่ยวชาญทุกทาน
ทําการศึกษาและประเมิน กอนจะดําเนินการอภิปรายรวมกันกับท่ีปรึกษา

3) ทําการรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ตามวันท่ี เวลา และสถานท่ีดังตอไปนี้

ชื่อ-สกุล วันท่ี เวลา สถานท่ี
1.ผศ.ดร.อิศรา กานจักร วันท่ี 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 ณ คณะศึกษาศาสตร
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เวลา 13.00 น. – 14.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.อาจารย ดร.จารุณี ซามาตย วันท่ี 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556

เวลา 14.00 น. – 15.00 น.
ณ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

3.คุณกิตติกร  พลานุเวช
4.คุณเจษฎา พุมจุน
5.คุณบัณฑิต เชี่ยวเจริญ

วันท่ี 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ณ บริษัท พันธวนิช. จํากัด

6.คุณสมหวัง เหลืองไพบูลยศรี วันท่ี 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
เวลา 16.30 น. – 18.00 น.

ณ บริษัท เพยสบาย จํากัด

7.รศ.พวงทอง อมรลักษณานนท วันท่ี 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556
เวลา 13.00 น. – 14.00 น.

ขอความคิดเห็นโดยการโทรศัพท
สอบถาม

2.สนทนากลุมผูมีสวนเก่ียวของ (Stakeholder)
1) กลุมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและประชาชนท่ัวไป สอบถามความคิดเห็นถึงความ

เหมาะสม และความเปนไปไดของหลักเกณฑความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีพัฒนาข้ึน โดยใน
สวนของความคิดเห็นของประชาชน ท่ีปรึกษาจะจัดทําแบบสอบถามท้ังรูปแบบของเอกสาร และแบบสอบถาม
ออนไลน โดยจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมผูประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีปรึกษามี
ฐานขอมูลท่ีอยูติดตอเดิมอยูแลว และแสดงแบบสอบถามบนเว็บไซต www.kmitl.ac.th/~kpnatapo/dbd/
โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปจํานวน 100 ราย โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ
ของความคิดเห็น

2) กลุมผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน ๆ โดยท่ีปรึกษาจะทําการเชิญผูมีสวนเก่ียวของท้ังจากภาครัฐ และ
ภาคเอกชน มาทําการเขารวมการสนทนากลุม เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน), สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแหงชาติ,
สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย และผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรายใหญ (เชน
www.tarad.com, www.readyplanet.com) เปนตน

 กลุมผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ เขารวมการสนทนากลุม จํานวน 13 ทาน (รายชื่อ
ตามภาคผนวก)

 ระยะเวลาในการจัดการสนทนากลุม เปนจํานวน 3 ชั่วโมง

 ท่ีปรึกษาจะจัดสงเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจท่ีไดสังเคราะหใหผูเชี่ยวชาญ
ทุกทานทําการศึกษาและประเมิน กอนจะดําเนินการอภิปรายรวมกันกับท่ี
ปรึกษา

 จัดสนทนากลุมในวันศุกร ท่ี 22 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
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 สถานท่ีในการจัดสนทนากลุม ณ หองมวงสาหรี กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย
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3. ผลจากการตรวจสอบความตรงของหลักเกณฑความนาเช่ือถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
1) ดานการเปดเผยขอมูล

เกณฑมาตรฐาน 1.1 ความถูกตองของขอมูล
เกณฑมาตรฐาน 1.1.1 ผูประกอบการมี
การแสดงขอมลูบนเว็บไซตท่ีถูกตอง
และตรงกับความเปนจริง

เห็นดวย 1) เรื่องเกณฑเคยแสดงความคิดเห็นไวเบื้องตนแลววา ในการ
เปดเผยขอมูลของผูประกอบการ สามารถทําไดยาก สิ่งท่ีทําไดเราดูแต
ขอมูลท่ีเขาเปดเผย จากท่ีเราตั้งเกณฑข้ึนมาน้ันแตในความเปนจริงเราไม
สามารถตรวจสอบได

2) ยกตัวอยางการตรวจสอบขอมูลท่ีเปนท่ีอยูของผูประกอบการ
เชน Google ไดทําคือ สงจดหมายไปยังแหลงท่ีสมัครไวแลวใหนํารหัสเขา
มาสมัคร อีกครั้งเพ่ือเปนการยืนยันการมีตัวตันอีกครั้งหน่ึง  สวนขอมูล
การโฆษณาสินคาน้ัน มีหนวยงานอ่ืนๆ มีขอกําหนดไวแลว เชน ทาง
องคการอาหารและยา (อย.) ไมใหมีคําท่ีโฆษณาเกินจริงเชน เขาเปนท่ี 1
ในโลกไมมีคนท่ีสามมารับรองใหกับเขา หากมีก็ตองแสดงหลักฐานวาใคร
เปน การยืนยันความถูกตองและมีขอมูลท่ีนาเช่ือถือ น้ันนาจะเปนอะไรท่ี
ตรวจสอบไดยากท่ีสุดแตคะแนนเปนรองขอ 1 ซึ่งจุดประสงคของการให
คะแนนน้ันตองใหอยางเขมงวดหรือตองการผอนปรน

3) ขอมูลในเว็บไซตหากจะตองผานการรับรองกอนน้ันนาจะเปนไป
ไดยากเพราะเว็บไซตสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกนาที

4) สํานักงานสํารวจแหงชาติน้ันไดชวยนําเสนอและสนับสนุนเรื่อง
ขอกฎหมาย เรื่ องความถูกตองของขอมูล ก็ เชน กัน หลัก เกณฑ
คณะกรรมการท่ีมาตรวจสอบเว็บไซตจะมีคณะกรรมการอีกชุดในการ

85.67 / 14.33
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 85.97 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
ตรวจสอบ สวนขอมูลดานสินคาและบริการก็ตองแสดงไวท้ังหมด ซึ่ง
จะตองมีหนวยงานท่ีเก่ียวของและมีบทบาทในการตรวจสอบดวย
เชนเดียวกัน เชน  สคบ. ปปส. ฯลฯ ยิ่งระดับสูงข้ึนไปก็จะตองมีความ
เขมขนในการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แตปจจุบันยังไมมีการลงโทษกับผูท่ีไม
ดําเนินงานตามเกณฑดังกลาว

5) หากมีการเขียนกระบวนการแสดงไวแลวใหเกณฑเบื้องตนวา
หากมี ในลักษณะน้ีแลวผ าน หรือจะตองไปดู ระดับ อีกว าหากมี
กระบวนการในลักษณะน้ีแลวเปนกลไกท่ีดีก็จะตองมีระดับในการให
คะแนนไวดวยวาเปนระดับใด

6) เบื้องตนจะตองมีกลไกในการตรวจสอบตนเองกอน ซึ่งจะตอง
ตีความดวยวาคนท่ีมาขายของ ประกอบธุรกิจน้ันเปนใคร (ไดเขารวมกับ
กรมฯมาไมนานนัก)

7) นาจะทําประชาสัมพันธตรา DBD Verified และเปดชองทางไว
รองเรียน โดยมีแบบฟอรมไวแจง โดยภาพรวม โดยการทํามาตรฐานตรงน้ี
อยากใหมองไปในมุมสงเสริมใหกับผูประกอบการแต จริงๆแลว กลุม
ผูประกอบการและลูกคาหลายคนยังไมรูจักตราสักลักษณน้ี อีกท้ังคนท่ีทํา
ธุรกิจและหลอกลวงลูกคาน้ันเขาก็ไมสนใจระบบน้ีอยูแลว หากเราทํา
ความเขาใจกับกลุมผูบริโภครูจักตราสัญลักษณ สรางความนาเช่ือถือน้ัน
เปนเรื่องท่ีสําคัญมากๆ ทุกวันน้ีเว็บไซตท่ีติดเครื่องหมายของกรมฯน้ัน
อาจจะมีไมถึง 10 เปอรเซ็นตของเว็บท้ังหมด ซึ่งบางคนไมมาสมัครเพราะ
กลัวเช่ือมโยงขอมูลกับสรรพากรอีกดวย

8) เราควรจะประชาสัมพันธให กับกลุมลูกคาทราบวา ตรา
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
สัญลักษณน้ันดีอยางไร สวนในการประเมินน้ันจําเปนจะตองมีขอ 3 เสมอ
สวนขอ 2 น้ันควรเปลี่ยนจากคําวา “ขายไดตลอดเวลา” เปลี่ยนเปน
“ขายไดสม่ําเสมอ” นาจะดีกวา (สามารถตรวจสอบไดงายกวา เชน ขาย
ทุกอาทิตย  ทุกเดือน)

9) เราจะตองทราบกลไกในการเผยแพรขอมูลกอน โดยเบื้องตน
จะตองทํากระบวนการเพ่ือใหไดตรวจสอบกอน แตถาตรวจสอบขอมูล
กอนเผยแพร โดยจะตองมีเขาไปตรวจสอบขอมูลหลังบาน (Attract) ไป
น้ันคอนขางลําบาก โดยเบื้องตนน้ันผูประกอบการจะตองแจงใหเห็น
กระบวนการพรอมกับตรวจสอบขอมูลกอนเผยแพร (ตรงน้ีมี2 สวนปน
กัน) ใหเรามองในมุมเปนผูประกอบการซึ่งจะตองดําเนินการอยางไร
เพ่ือใหผานเกณฑดวย ซึ่งหากมีคํารายละเอียดของเกณฑอยางไรก็
สามารถดํ า เ นินการ ได  โดยจะตองมี โครงการส นับส นุนให กั บ
ผูประกอบการอยางตอเน่ือง สุดทายเกณฑในการประเมินเพ่ือใหไดตรา
verified น้ันยากมากเพราะการตรวจของกรรมการตางกัน

10) คนบางกลุมไมมีคนสนใจตราสัญลักษณ ท่ีผานมามีคนไดรับ
ความเดือดรอนจากการซื้อของออนไลนและไดแจงมายังหนวยงานของเรา
เชนเดียวกัน เรื่องขอมูลดูแลกฎหมายอิเล็กทรอนิกสดวย e- Contract
หากเราซื้อขายในตลาดจะมีทรานซิข่ันท่ีตกลงกันไว สวนถามีการซื้อขาย
ในเฟสบุคอีกน้ันเราก็ไมสามารถรูได ทางหนวยงานเรากําลังเริ่มทํา
แบบฟอรมในสวนน้ีอยู อาจจะเปนอีกสวนหน่ึงท่ีจะตองทําคูกันไปท้ัง
ตํารวจนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบ

11) ตํารวจนอกเครื่องแบบน้ันนาจะไปตรวจเว็บไซตท่ีไมเขาระบบ



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 119

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
กอน เชน เฟสบุค อินสตาแกรมฯลฯ หรือชองทางอ่ืนๆ ซึ่งเปนการ
สงเสริมในอีกแบบหน่ึงสวนในเรื่องขอ 1 กลไกกํากับและตรวจสอบ จะมี
คนอ่ืนเขามาตรวจสอบดวย สวนในข้ันตอนแรกน้ันผูประกอบการจะตอง
สอบตัวเองกอน ซึ่งก็ตองช้ีแจงใหเขาใจตรงกัน หากไมอยางน้ันแลวจะทํา
ใหลูกคาไมสบายใจวาจะมีคนอ่ืนมาตรวจสอบขอมูลในระบบของเว็บไซต
ท่ีซื้อขายอยูก็เปนได

12) เรามีหลักการประเมินตนเองกอนและจะตองมีหลักฐานอางอิง
ในการตรวจสอบเปนหลักดวย

13) เกณฑการใหคะแนนเปนขอๆ แลวก็นําคะแนนมารวมกัน
เปนไปไดไหมจะมองอีกแนวหน่ึง เปน แนชเชอริ่งโมเดล ตัวอยางขอ 1
หากไดคะแนนขอ2 จะไดแพททิน่ัม หากไมมีขอน้ีจะไมไดคะแนนเลย
(เปนการแสดงระดับความเขมขน) ในขออ่ืนๆจะตองมีการผอนคลาย
เพ่ือใหคนอ่ืนไดในระดับอ่ืนไดงายอีกดวย ในระดับสูงน้ัน ควรพิจารณา
ดวยวาหากขอน้ีมีความสําคัญมากเมื่อไมมีขอดังกลาวก็ไมควรไดตราใน
ระดับน้ีเลย เปนการใหความเขมงวด สวน Gold /Silver ก็ควรจะมีความ
ยืดหยุน ทําใหไดงายดวย
ขอน้ีหากไมไดตามเกณฑก็จะเปนสินคาผดิกฎหมายเลย หากเปนคนแบบ
น้ีแตแรกจะตองผิดกฎหมายแตแรกควรจะตองไมไดคะแนนเลย ไมได
นําเขาสูการพิจารณาเลย

เกณฑมาตรฐาน 1.1.2 ผูประกอบการไม
แสดงขอมูลหรือโฆษณาท่ีหลอกลวง ทํา
ใหเขาใจผิด เขาขายฉอโกง ผิดกฎหมาย

1. หากมีการใชคําโฆษณาเกินจริง
แมวาจะมีการอางอิงงานวิจัยก็ไม
สามารถนํามาใชโฆษณาในเว็บไซตได

1) เห็นดวย และจะตรวจกันอยางไร หากมีหมื่นรายการ และ
จะตองตรวจท้ังหมื่นรายการหรือตรวจเฉพาะหนาโฆษณาจริงๆ
เราไมสามารถอานขอมูลไดท้ังหมด

86.25 / 13.75
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 86.25 แสดง
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
และการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมกับลกูคา 2. หากมีการขออนุญาตผานแลวก็

สามารถนํามาโฆษณาได
3. เกณฑท่ีกําหนดน้ันอานแลว บาง
สํานวนยังคลมุเครือ
4. มีการเปดชองไวสาํหรับการ
ตรวจสอบเชน จะพิจารณาใน
ประเด็นท่ีเห็นเดนชัด หรือ หาก
ตรวจสอบภายหลังวามีการละเมิดกฎ
ก็จะตองถอดถอนมาตรฐานดังกลาว
ออกในภายหลัง
5. เกณฑการใหคะแนนควรจะให
เทาๆกัน หากมีขอใดขอหน่ึงผดิ
คะแนนสวนน้ีอาจเปน 0

2) ในกรณีมีการชิงรางวัลกันน้ันจะตองมีการขออนุญาต เมื่อขอ
แลวแปลวาถูกกฎหมาย สามารถดําเนินการได

3) หากมีอะไรคลุมเครือไมชัดเจนก็ตองตกไปกอน
4) ในเบื้องตนมีการตรวจสอบเพียงหนาเว็บไซตกอน  เพราะใน

กรณีการเชาพระเครื่องไมสามารถตรวจสอบไดวาอิทธิฤทธ์ิของ
ทานเปนจริงหรือเปลา จึงจะตองใหทางท่ีปรึกษาไปทบทวนอีก
ครั้งหน่ึง

5) วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือตองการสงเสริมธุรกิจ มุมมองท่ี
เราพูดกันในหลายๆเรื่อง ถาผมเห็นเครื่องหมาย ผมสามารถ
เวอรริไฟลวามีความนาเช่ือถือ หลักๆในทางธุรกิจเปนการแสดง
วานาซื้อของจากเว็บไซตน้ี

ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

เกณฑมาตรฐาน 1.2 ความสามารถในการ
เขาถึงขอมูล

เกณฑมาตรฐาน 1.2.1 ผูประกอบการมี
การเผยแพรหรือแสดงขอมลูเก่ียวกับ
ผูประกอบการ สินคาและบริการท่ี
สามารถเขาถึงขอมูลและบริการของเว็บ
ได

1. เรียงขอมูลใหมเปนขอ 1...3....2
ตามลาํดับความสําคญั
2. จะตองใสขอมูลท่ีจําเปนของผูขาย
ไวบางท่ี, ในกรณีเปนเว็บไซตออนโม
บาย
3. มีการใหคะแนนตามขอมูลท่ีจําเปน
และกําหนดเปนคะแนนข้ันต่ําเมื่อได

1) เว็บไซตท่ีไมสามารถชอปปงออนไลนไดอยูในเกณฑน้ีหรือเปลา
(DtoD) ไมใชแคตัดสินใจเพ่ือซื้อสินคาเพียงอยางเดียว เชน
พันธวนิชไมไดเปน e-commerce ผูประกอบการแตละครั้งไมมี
การแสดงราคา แตหากใครใหราคาท่ีดีจะไดสินคาน้ันไป ซึ่งมี
การซื้อขายเปนเงินเงินระดับเปนหมื่นลาน

2) จะตองพูดคุยกันระหวางผูซื้อและขาย จึงทําใหเขาคาขายผาน
ระบบได (จะตองพิจารณาในกรอบอีกทีหน่ึง) อาจจะตอง

88.00 / 12.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 88.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
ดําเนินการตามเกณฑ หากกรณมีีทุก
หนาก็มีคะแนนในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมี
คะแนนเฉลีย่เทากัน
4. ขอมูลท่ีจําเปนมีอะไรบาง สามารถ
ระบุไวไดเลย

แบงเปนกลุมธุรกิจอีก
3) ถาจะแยกไปจะยิ่งยุง ถาคุณไมไดทําธุรกิจออนไลนไมไดมี

เว็บไซตเพ่ือนําเสนอสินคา ก็นาจะเปน e-commerce แลว แต
มีการใหเน้ือหา มีการเขาถึง แตถาไมไดระบุถึงการจายเงินก็จะ
มีกลุมพวกน้ีเยอะมาก และสวนมากเปนบริษัทใหญๆ

4) นํ้าหนักเปนการใหคะแนน มีแยกเปนคอมพิวเตอรกับมือถือหาก
เว็บไซตน้ีจะเปนอยางไร

5) ปจจุบันมีหากมีการแสดงบนมือถือจะตองมีการตัดคอนเท็นท
บนหนาจอออกไป

6) เสนอวาถาเขาไมมีเว็บบนมือถือ (ใชเกณฑ ขอ 3) ออกไป ถา
บางเว็บมี 2 แบบเขาจะไดคะแนนอยางไร จะไดเยอะกวาหรือ
เปลา คาดวาจะตองมาเฉลี่ยกันจะตองระบุใหละเอียด

สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

เกณฑมาตรฐาน 1.2.2 ผูประกอบการมี
การเผยแพรหรือแสดงขอมลูท่ีสามารถ
อานและทําความเขาใจไดงาย และ
สามารถคนหาขอมลู ตลอดจนรองรับ
ระบบปฏิบตัิการหรือการแสดงผลท่ี
หลากหลาย

1. ขอ3. ปรับขอความเพ่ือใหเขาใจ
งาย
2. ขอ4. ควรมีระบบการนําทางท่ี
ละเอียด มีขอมูลอะไรบางท่ีจําเปน
เชนม ีsearch ภายใน เปน Search
product //content) แตเมื่อมี
ขอมูลท่ีชัดเจนแลวก็ไมจาํเปนจะตอง
มี search

1) 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
ระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลาย เชน บราวเซอร OS ตางๆ
จะตองใชตนทุนในการประเมินเว็บไซตไดยากมาก อยางเชน
การแสดงผลบนเว็บท่ีหลากหลาย จะตองมีทรัพยากรท่ี
หลากหลาย แมค ไมโครซอฟท หากเว็บไซตท่ีมีสิคาไมมากก็คง
จะไมคุมคา

2) เราตองการหลักๆ คือผูบริโภคมีความเขาใจไดงาย และหาก
กรณีเปนภาษาอังกฤษจะตองแปลเปนภาษาไทยดวยหรือไม

3) เน้ือหาท่ีเปนภาษาไทยน้ันกลุมเปาหมายก็จะเปนคนไทย สวนท่ี
แสดงเปนภาษาอ่ืนๆ กลุมเปาหมาย/ลูกคาก็จะเปนชาติน้ันๆ

86.60 / 13.40
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 86.60 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
สวนน้ีข้ึนอยูกับวา Target ของเขาเปนใคร

4) จะเนน SCO มาก บลอท ซ้ําๆ
5) หากจะตองมีเครื่องมือไปวัดหรือเกณฑไปประเมินใหเขาใจ

ตรงกันไดอยางไร ซึ่งทางเราจะตองไปทบทวนอยางมากในขอน้ี
6) มี 2 นัยยะตองการใหผูบริโภคเขาใจงาย จะตองการท่ีจะให

ระบบท่ีจะรองรับไดหลากหลายท่ีแสดงความเปนอาชีพของ
ผูประกอบการ ซึ่งตองจะแยกกันระหวางผูบริโภคอานเขาใจงาย
ชัดเจน ผูบริโภคจะตองมีแพลทฟอรมท่ีหลากหลาย

7) มีบางเว็บไซตยังมีใชโปรแกรมท่ีไมอัพเดท เชน I.E 6.0 ก็ใชไมได
อยากใหพิจารณาใหอัพเดทดวย

8) ขอน้ีพิจาณาอยางเขมขนไป หากเราจะตองจับมาเปนเกณฑการ
ประเมิน (ควรจะมีหรือไมมี)

เกณฑมาตรฐาน 1.3 ขอบเขตความจําเปน
ของขอมูล หมายถึง ผูประกอบการตอง
เผยแพรขอมลูท่ีจําเปนเก่ียวกับ
ผูประกอบการ สินคาและบริการ การทํา
ธุรกรรมและการรับประกัน

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

1) ซึ่งท่ีตองโชวน้ันจะตองอยูบน Product
2) ไมตองมีท่ีอยูของสํานักงาน 1 2 3 รวมแลวจะผานแลวได

เครื่องหมายไดหรือไม (จะตองระบุวาตองไมมีขอใดขอหน่ึงได
0)

3) ไมอยากได 0 นาจะใหเปนระดับมากกวา
4) ขอ 3  ถาเขามีเง่ือนไข สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได จะทํา

อยางไร แตถากรณีท่ีมีเขียนไวหนาเว็บไซต
5) ไมเฉพาะเว็บไซตอยางเดียว หากเราคอนโทลในเว็บจะตองคอน

โทลดานนอกดวย ซึ่งในระบบขอมูลราคาอาจจะผิดพลาด

100 / 0
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 100 แสดงให
เห็นวาผูมสีวนเก่ียวของ
มีความคิดเห็นวา
หลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต
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แทนวันหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
เพราะสินคาแตละประเภทไมสามารถ
บอกวันหมดอายุได

ในทางเทคนิค
6) เว็บไซตเหมือนหนารานขายของ หากบอกราคาไปแลวแตไม

เปนจริงตามน้ัน ก็ไมนาเช่ือถือ
7) ในเว็บไซตจะมีการแสดง 2 สวน สวนท่ีเปนแบบใบปลิว แลว

ชวง shopping cart ซึ่งสวนหลังน้ีแลวมักจะไมเปลี่ยน ซึ่ง
อาจจะไมเปลี่ยน ถา summit ไปแลวราคา 110 บาท แลวมา
จาย 120 บาทแลวถือวาจะตองคืนเงินใหกับลูกคา

8) หนารานเปนอีกราคาหน่ึง ลูกคาสามารถเลือกซื้อได แตหากซื้อ
เสร็จแลวราคาเพ่ิมจากราคาเดิมซึ่งถือวาไมถูกตอง

9) มีการใหคะแนนพิเศษหรือไม (คงตองไประบุในรายละเอียดของ
แตละประเด็น) ถาเปนคะแนนพิเศษน้ันสอดคลองกับประเด็น
เหลาน้ีแลวหรือยัง)

2) ดานวิธีปฏิบัติ
เกณฑมาตรฐาน 2.1 วิธีการยกเลกิหรือคืน
สินคา หมายถึง ผูประกอบการตองใหขอมูล
แกลูกคาเก่ียวกับการยกเลิก การคนืสินคา
และนโยบายการคืนเงิน รวมท้ังชวงระยะของ
เวลาหลังการเขามาในภาระผูกพันสัญญา ซึ่ง
อาจจะมีการยกเลิก การคืนสินคา หรือการ
ขอเงินคืน กระบวนการท่ีลูกคาปฏบิัติตาม
และคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึน

1. คะแนนตรงน้ีมีมากเพราะมี
ความสําคญั และเปนประโยชนกับผู
ซื้อ
2. ขอ 1. การคืนสินคาผล????? คือ
อะไร. // แตไมครบทุกนโยบาย. คอื
อะไร.
3. ขอ 3 เขียนรวมๆ. ยังแยกเปน
ประเด็นไมชัดเจน

1) การตรวจสอบเว็บไซตคอนขางละเอียด กรณีผูประกอบการ
ประเมินตนเองจะตองมีหลักฐานมาไว หากใหเราตะลุยดูเอง
อาจจะใชเวลาคอนขางมาก

2) ตองเพ่ิมเติม ตองมีในหนาแรก/หรือหนาท่ีเก่ียวของ
3) มีการใหระดับคะแนน ขอสาม ตองมีวงเล็บไววาถามีท้ังหนา

เก่ียวของและไมเก่ียวของ ควรไดคะแนนเยอะสุด
4) คงจะตองมีเมนูพิเศษวาคืนสินคาไดไหม ถามีคืนไดอยางไร
5) ประเด็นท่ีจะสงสัยคืออะไรท่ีจะไดขอสองหรือขอสาม ทําแลวจะ

100 / 0
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 100 แสดงให
เห็นวาผูมสีวนเก่ียวของ
มีความคิดเห็นวา
หลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต
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เห็นดวย)
ไดท้ังคูเลยหรือไม

6) ขอมูลจําเปนตองมีจะตองอยูบริเวณท่ีชัดเจน หนาใดหนาหน่ึง
ซึ่งตองเปนหนาหลักเพราะเปนเรื่องท่ีจําเปน

7) ในธุรกิจของเราการมีแสดงคืนของมีความจําเปนมาก หากเราไม
เขียนไวผูประกอบการจะเสียหาย จะตองเขียนไววากรณีไหนถึง
จะคืนได/ไมได

8) จะตองมีนโยบายการรับคืนสินคา  แสดงในหนาหลักท่ีชัดเจน
เกณฑมาตรฐาน 2.2 วิธีการติดตอสื่อสารกับ
ลูกคา หมายถึง ผูประกอบการจะตองอธิบาย
ถึงวิธีการในการติดตอหรือประสานธุรกิจกับ
ลูกคาหรือคูคา

1. การดําเนินงานของผูประกอบการ
เปนประเด็นใหญ ประเด็นเดียว ซึ่ง
คาดวาผูประกอบการจะผานเกณฑ
สวนใหญขอ 5. เปนอยางต่ํา
2. ขอน้ีเกณฑแตละขอมีเน้ือหาท่ีหนัก
ไป. ดําเนินการตรวจสอบไดยาก
3. ขอ 2. / ขอ 4. นาจะเปนไปได
ยาก. และตรวจสอบยาก มีคนทําได
นอย (อาจจะใหคะแนนนอยๆ)
4. ขอ 3. การระบุตัวติดตอตามท่ีได
กลาวอางไวจริง เปนตัวล็อค นาจะตัด
บรรทัดท่ี2 ออก เพราะมีการตดิตอท้ัง
2ฝง (ในกรณีถาอยากใหผานเกณฑ)

1) จะตองมีหนารวมบอกขอมูลท้ังหมด Service agreement
บอกขอมูลการติดตอสื่อสารกับลูกคา หากจะตองทําหนาแยก
มากๆ ในเว็บก็นาจะยุงยากมากๆ

2) ควรจะแยกขอมูลท่ีตองการ  และขอมูลเหลาน้ีจะตองอยูท่ีไหน
เพ่ือไมใหเกิดความยุงยาก แยกวิธีคิดใหเปนลักษณะเดียวกัน
ผูบริโภคเห็นไดชัดเจนเห็นไดงาย ขอมูลท่ีตองการ ตองการ
อะไรบางระบุใหเปนกอน และรอยเรียงใหไปเปนในลักษณะ
เดียวกัน

3) ควรจะมีรูปแบบและตัวอยางการเขียนใหเรา
4) ทําไมตองระบุเปนอีเมล เปนแนวคิดเก่ียวกับการระบุตัวตน /

หากเขาติดตอทาง chat กันเลย ใหเนนกลับไปทางอีเมลอยาง
เดียวน้ันเพราะอะไร

5) นาจะเปดไววาหากจะตองติดตอกับผูขายสามารถติดตอไดทาง
ใดบาง ก็นาจะเพียงพอแลว

100 / 0
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 100 แสดงให
เห็นวาผูมสีวนเก่ียวของ
มีความคิดเห็นวา
หลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
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เห็นดวย)
3) ดานความปลอดภัย หมายถึง ผูประกอบการ
ตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการ
รักษาความลบัของขอมูล กระบวนการตรวจสอบ
และควบคมุ ใหอํานาจในการเขาทําการ เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล การรับรองตัวตนของ
บุคคลวาเปนผูน้ันจริง ความไมคลาดเคลื่อนของ
ขอมูล เปนอันมั่นใจไดวาขอมูลไมไดถูก
เปลี่ยนแปลงแกไขระหวางทาง ไมยอมใหปฏิเสธ
ไดวาตนไมใชผูสงขอมูลน้ัน

เห็นดวย 1) ความเห็นเก่ียวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร  ในขอ 1 2 3 4 ก็จะผิด
พ.ร.บ.คอมพิวเตอรไปดวยเพราะผูใชไมมีตัวตนท่ีอางอิงได (เกิด
กรณีการซื้อขาย)

2) ยังไมไดมาจากกฎหมาย ถาไมไดขอน้ีผิดกฎหมาย // encrypt
ขอมูลระดับไหน เขียนในลักษณะน้ีเหมือนตอง encrypt
ท้ังหมดเลยหรือเปลา

3) จะตองมีวิธีการตรวจสอบดวย (ตองชวยแนะนําไวดวย)
4) ผูประกอบการบางรายไปใชเว็บ hosting อ่ืนๆ ไดอยางไร
5) ผูประกอบการบางรายไมไดทําขนาด 1-4
6) กําลังกังวลวาจะได 0 เยอะมาก
7) นาจะตองมียกตัวอยาง ไวใหหลากหลาย แลวจะตองดําเนินการ

อยางไรจึงจะผานเกณฑ
8) ยกตัวอยาง google  จะตองมีขอมูลพ้ืนฐาน ไมตอง encrypt

หากเปนขอมูลเบอรบัตร ทะเบียนบัตรประชาชนจะตองมีระบบ
encrypt ขอมูลหากไมมีจะไมใหลงโฆษณาใน google  เพียง
จะตองไมใหดูไดโดยระบบท่ัวไป   ขอมูลท่ีเปนบัตรเครดิต
จะตองมีระบบการเขารหัส

9) ในกรณีท่ีมีขอมูลของลูกคาแลว มีระบบการตรวจสอบไหม (ถา
เขียนวาไมทํา แตจะรูไดอยางไรวาทําหรือไมทํา)

10) ไมมี ไมสามารถดูได
11) จะตองดู Privacy Policy ตองใหเขาเปดเผยขอมูลท่ีเอาไปใชทํา

90.20 / 9.80
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 90.20 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต
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อะไรบาง   การมีเครื่องหมายมารับรอง ผูใหบริการทางการเงิน
//แตเขาจะมีกรรมวิธีการของตนเองเปนมาตรฐานแลว แตโดย
สวนใหญผูประกอบการจะใชบริการทางธนาคาร ซึ่งพวกน้ันเขา
คายในเกณฑอยูแลว

12) ประเด็นน้ีจะตองมองไปดูวาเจาของไมไดทําเอง หากมองวา
เกณฑเหลาน้ีผูประกอบการทําเองสามารถทําไดยาก

13) ฝากการกําหนดเกณฑท่ีสามารถเขาใจและตรวจสอบไดงาย
4) ความเปนสวนตัว

เกณฑมาตรฐาน 4.1 การจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมลูสวนบุคคล
ของลูกคาอยางมีเปาหมายและเทาท่ีจําเปน
เทาน้ัน

1. ขอ 2 มีระบบการแจงขอมูลให
ทราบอยูเสมอ อาจมียกเวนบางกรณีท่ี
ไมสามารถแจงใหกับลูกคาได

1) ปจจุบันมีพ.ร.บ.ขอมูลสวนบุคคล ควรจะเพ่ิมเขามาดวย  สวน
ในกรณีท่ีลูกคาตองการใหลบขอมูลตัวเองจะตองใหทําอยางไร
บาง

2) นโยบายขอมูลสวนบุคคล ตนเรื่องอยูท่ีใด
3) หากมีเว็บไซตท่ีดีจะตองมีการแจงวาจะตองนําขอมูลไปทํา

อะไรบาง

85.80 / 16.20
จากระดับความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 85.80 แสดง
ใ ห เ ห็ น ว า ผู มี ส ว น
เก่ียวของมีความคิดเห็น
ว า ห ลั ก เ ก ณ ฑ น้ี มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สิ นค า / บ ริ ก า ร  และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

เกณฑมาตรฐาน 4.2 การนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชงาน หมายถึง การใชขอมูลสวนบุคคลท่ี
สอดคลองหรือเก่ียวของวัตถุประสงคท่ีแจง
ลูกคาไวเทาน้ัน ยกเวน

1) ไดรับการยินยอมจากลูกคาให

1. เสนอใหตัดขอ 2. ออก 1) มีเรื่อง ออฟอินออฟเอาท บริษัทแมและบริษทลูกจะใชขอมูลเรา
ไหม โดยหลักคิดถาจะมีขอมูลเหลาน้ีนาจะดี แตเราจะรูได
อยางไร

2) พ.ร.บ.ขอมูลสวนบุคคล นาจะสอดคลองกัน (มี 6 หัวขอ) จะมี
วาจะเก็บอะไร ใชอะไร ตองจัดการขอมูลเขาอยางดี ถาเขา

88.33 / 11.67
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 88.33 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
นําขอมูลสวนบุคคลไปใชเพ่ือการอ่ืนได

2) เมื่อมีความจําเปนตองนําเสนอ
สินคาหรือบริการอ่ืนท่ีไดรับการรองขอจาก
ลูกคา

3) กรณีการใหขอมลูแกทาง
ราชการ ท่ีอาศัยอํานาจทางกฎหมายรองรับ

จะตองปรับปรุงขอมูลตนเองจะตองแจงได
ขอ 1 คงตองเปนกระบวนการในเชิงนโยบาย ผูประกอบการจะตองแสดง
ใหเห็นวามีกระบวนการตรงน้ี

1) สิ่งเดียวท่ีทําไดตรวจตามนโยบายเปนหลัก หากจะมีสิ่งอ่ืน
ประกอบวาเขาไดดําเนินการน้ันก็นาจะดีไหม เชน กระบวนการ
ในการตรวจสอบ

2) หากมีการแสดงไวก็นาจะดี
3) มีการ log check in user หากเราดู policy แลวคุมครอง

ผูบริโภคก็นาจะเพียงพอ หากจะตองลงลึกถึงรายละเอียดก็ไม
แนใจวาจะทําไดหรือไม

4) เราเขาไปตรวจก็ยาก ถาขาด check list อันใดอันหน่ึงแลวจะ
เปน 0 เลยหรือไม ลองไปดู

เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

เกณฑมาตรฐาน 4.3 ความสมบรูณของ
ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนตัวของลูกคาท่ีมีความถูกตอง
สมบูรณและเปนปจจุบัน (update)

1. ขัดๆกับขออ่ืนท่ีไมใหเอาขอมลูไปใช
ประโยชนได.
2. ขอสังเกต ขอน้ีจะตองมีการตรวจ
กระบวนการดวย หรือจะใหเขาเขียน
review กระบวนการตรวจสอบตวัเอง
มาเสนอกอน

1) ไปรีวิวพ.ร.บ.สวนบุคคล ก็นาจะดีกวา
2) จะตองมีครบทุกขอหรือเปลา/ หากขาดขอใดขอหน่ึงไปแลวจะ

เปนอะไรหรือไม  ควรมีการแยกบางขอออกมา
3) หากจะตองใหระดับคะแนนจะตองจัดอันดับความนาเช่ือถือ
4) จะตองมีการรีวิวเพ่ิมวาตรงไหนสําคัญมากสําคัญนอยเพ่ือนํามา

กําหนดเกณฑอีกครั้ง
5) ขอ 4.2 กับ 4.4 เปนเรื่องเดียวกันนาจะยุบรวมกัน/ 4.3 เปน

ความสมบูรณของการเก็บขอมูล ยังดูไมเขาใจ
6) ตองประกาศใหเขารูวาเก็บขอมูล และแจงวามีขอมูลอะไรบาง

92.00 / 8.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 92.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
หากเขาเอาขอมูลไปใชทางอ่ืนจะตอง

7) จะตองใหลูกคาเลือกเองวาจะใหขอมูลไดในระดับไหนบาง ให
เลือกไปไดเลย  หากในกรณีท่ีผูประกอบการไมมีความตั้งใจ
ไมใชอะไรเลย จะไดคะแนนอยางไร /และจะตองทําอยางไร

8) ขอท่ีจะนําไปใชหรือไมนําไปใชไมนาจะมี ลูกคาตั้งใจเพ่ือเลือก
ซื้อสินคาเปนหลัก/ หากในกรณีเสนอความคิดเห็น จะตองมีให
เลือกวาจะใหเสนอขอมูลสวนตัวหรือไม

เกณฑมาตรฐาน 4.4 การรับผดิชอบเก่ียวกับ
ขอมูล หมายถึง การรับชอบตอขอมูลสวน
บุคคลของลูกคา เมื่อมีการนําขอมลูไปใช
ประโยชนอ่ืน หรือมีการนําไปใชในเว็บอ่ืน

เห็นดวย เห็นดวย 85.00 / 15.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 85.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

5) การระงับขอพิพาท
เกณฑมาตรฐาน 5.1 การแจงขอมูลเก่ียวกับ
วิธีการแกไขปญหาขอพิพาท

1. ขอ 3 ตองมีระบบนําทาง 1) เวอรริไฟลของญี่ปุน เขาจะดูแลในกรณีเกิดขอพิพาท จะเปน
หนวยงานท่ีดูแลขอพิพาท  ถาหากมีในกรณีมีไกลเกลี่ยระหวาง
2 คนหากไกลเกลี่ยไมได

2) โดยหลักการจะตองทําตามท่ีไดแจงไว  หลักๆ ตองการระบบ
สงเสริมระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เราคงไมไดไปกํากับไดเลย

92.67 / 7.33
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 92.67 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

เกณฑมาตรฐาน 5.2 การระงับขอพิพาท
ภายใน

1. ขอ. 2/3 มีกลไกการจดัการปญหา
เรื่องรองเรียนท่ีระบุชัดเจน (แบบไหน
คือมีประสิทธิภาพ)

86.00 / 14.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 86.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

เกณฑมาตรฐาน 5.3 การระงับขอพิพาทโดย
กลไกภายนอก

1. ระบุเปนหนวยงาน. DBD. (เอาท่ี
เขียนไวในเว็บไซตกรมฯ มาพิจารณา)

แตจะตองใหผูบริโภคมั่นใจกับระบบน้ีได ซึ่งจะตองมีความ
ตางกันพอสมควร

3) หากมี พ.ร.บ.ครอบคลุม DBD Verified ก็ไมนาจะตองไปทับ
ซอน

4) เราจะทําอยางไรใหเรานาเช่ือถือ
5) Policy ท่ีเขาใสใจจะเปนอยางไร agree ลูกเดียว
6) ขอ 5 การระงับขอพิพาท (เวลาคนท่ีตกลง หามคิดวาเขาตกลง

เพราะคนไมอาน)

85.00 / 15.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 85.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified ใหม
ผลการตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ
(Expert review)

ผลการจัดทําการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)
6) ดานการตรวจสอบและติดตาม

เกณฑมาตรฐาน 6.1 การติดตามตรวจสอบ
ความนาเช่ือถือโดยผูประเมิน

1. ขอ 2. ในกรณีตองสงขอมูลเพ่ือมา
ตออายุ ควรทําเปน template เพ่ือ
งายตอการสง/และการตรวจสอบ

1) เปนมีการวางระบบการติดตาม ทําการเช็คเอาท ถึงหนาจายเงิน
ซึ่งจะตองดูวาเกิดอะไรข้ึนบาง ผูตรวจก็สามารถดําเนินการได
งาย ซึ่งผูประกอบการจะตองเขารับการอบรมรวมกันกอน

2) ซื้อใน user test เขามีดีแคล จะตองเขาไปในชองทางท่ีเปน
ลูกคาจริง
 สรุปขอท่ี 6 จะตองพิจารณาวาควรจะมีหรือไม /ตองรีวิว

เพ่ิมเตมิ

75.33 / 4.67
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 75.33 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

ตารางเปรียบเทียบเกณฑการประเมินความนาเช่ือถือของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กับผลการตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม ผลการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ และเกณฑมาตรฐาน DBD Verified เดิม

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

1) ดานการเปดเผยขอมูล
เกณฑมาตรฐาน 1.1 ความถูกตอง
ของขอมูล
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
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เกณฑมาตรฐาน 1.1.1
ผูประกอบการมีการแสดงขอมูล
บนเว็บไซตท่ีถูกตอง และตรง
กับความเปนจริง

เห็นดวย 1) เรื่องเกณฑเคยแสดงความคิดเห็นไว
เบื้องตนแลววา  ในการเปดเผยขอมูลของ
ผูประกอบการ สามารถทําไดยาก สิ่งท่ีทําไดเรา
ดูแตขอมูลท่ีเขาเปดเผย จากท่ีเราตั้งเกณฑ
ข้ึนมาน้ันแตในความเปนจริงเราไมสามารถ
ตรวจสอบได

2) ยกตัวอยางการตรวจสอบขอมูลท่ีเปน
ท่ีอยูของผูประกอบการ เชน Google ไดทําคือ
สงจดหมายไปยังแหลงท่ีสมัครไวแลวใหนํารหัส
เขามาสมัคร อีกครั้งเพ่ือเปนการยืนยันการมีตัว
ตันอีกครั้งหน่ึง  สวนขอมูลการโฆษณาสินคาน้ัน
มีหนวยงานอ่ืนๆ มีขอกําหนดไวแลว เชน ทาง
องคการอาหารและยา (อย.) ไมใหมีคําท่ีโฆษณา
เกินจริงเชน เขาเปนท่ี 1 ในโลกไมมีคนท่ีสามมา
รับรองใหกับเขา หากมีก็ตองแสดงหลักฐานวา
ใครเปน การยืนยันความถูกตองและมีขอมูลท่ี
นาเช่ือถือ น้ันนาจะเปนอะไรท่ีตรวจสอบไดยาก
ท่ีสุดแตคะแนนเปนรองขอ 1 ซึ่งจุดประสงคของ
การใหคะแนนน้ันตองใหอยางเขมงวดหรือ
ตองการผอนปรน

3) ขอมูลในเว็บไซตหากจะตองผานการ
รับรองกอนน้ันนาจะเปนไปไดยากเพราะ

85.67 / 14.33
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 85.97 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

ดานความถูกตองของ
ขอมูล: 1.1
ผูประกอบการจะตอง
แสดงขอมูลบนเว็บไซต
ท่ีถูกตอง และตรงกับ
ความเปนจริง

ขอมูลท่ีเผยแพรโดย
ผูประกอบการตอง
เปดเผยชัดเจนและ
ถูกตอง ไมกํากวมโดย
สามารถตีความไดหลาย
ทาง อันจะเปนการฉอโกง
หรือไมเปนธรรมใหกับ
ลูกคา



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 132

เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

เว็บไซตสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกนาที
4) สํานักงานสํารวจแหงชาติน้ันไดชวย

นําเสนอและสนับสนุนเรื่องขอกฎหมาย เรื่อง
ความถูกตองของขอมูลก็เชนกัน หลักเกณฑ
คณะกรรมการท่ีมาตรวจสอบเว็บไซตจะมี
คณะ กร รม กา ร อี ก ชุ ด ใน กา ร ต ร วจ สอบ
สวนขอมูลดานสินคาและบริการก็ตองแสดงไว
ท้ังหมด ซึ่งจะตองมีหนวยงานท่ีเก่ียวของและมี
บทบาทในการตรวจสอบดวยเชนเดียวกัน เชน
สคบ. ปปส. ฯลฯ ยิ่งระดับสูงข้ึนไปก็จะตองมี
ความเขมขนในการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แต
ปจจุบันยังไมมีการลงโทษกับผูท่ีไมดําเนินงาน
ตามเกณฑดังกลาว

5) หากมีการเขียนกระบวนการแสดงไว
แลวใหเกณฑเบื้องตนวาหากมีในลักษณะน้ีแลว
ผ าน  หรื อจะต อ ง ไปดู ร ะดั บ อีกว าหากมี
กระบวนการในลักษณะน้ีแลวเปนกลไกท่ีดีก็
จะตองมีระดับในการใหคะแนนไวดวยวาเปน
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
คนท่ีมาขายของ ประกอบธุรกิจน้ันเปนใคร (ได
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เขารวมกับกรมฯมาไมนานนัก)
7) นาจะทําประชาสัมพันธตรา DBD

Verified และเปดชองทางไวรองเรียน โดยมี
แบบฟอรมไวแจง โดยภาพรวม โดยการทํา
มาตรฐานตรงน้ีอยากใหมองไปในมุมสงเสริม
ให กับผูประกอบการแต  จริ งๆแลว  กลุ ม
ผูประกอบการและลูกคาหลายคนยังไมรูจักตรา
สักลักษณน้ี อีกท้ังคนท่ีทําธุรกิจและหลอกลวง
ลูกคาน้ันเขาก็ไมสนใจระบบน้ีอยูแลว หากเรา
ทําความ เข า ใจ กับกลุ มผู บริ โภครู จั กตรา
สัญลักษณ สรางความนาเช่ือถือน้ันเปนเรื่องท่ี
สําคัญมากๆ ทุกวันน้ีเว็บไซตท่ีติดเครื่องหมาย
ของกรมฯน้ัน อาจจะมีไมถึง 10 เปอรเซ็นตของ
เว็บท้ังหมด ซึ่งบางคนไมมาสมัครเพราะกลัว
เช่ือมโยงขอมูลกับสรรพากรอีกดวย

8) เราควรจะประชาสัมพันธใหกับกลุม
ลูกคาทราบวา ตราสัญลักษณน้ันดีอยางไร สวน
ในการประเมินน้ันจําเปนจะตองมีขอ 3 เสมอ
สวนขอ 2 น้ันควรเปลี่ยนจากคําวา “ขายได
ตลอดเวลา” เปลี่ยนเปน “ขายไดสม่ําเสมอ”
นาจะดีกวา (สามารถตรวจสอบไดงายกวา เชน
ขายทุกอาทิตย  ทุกเดือน)
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9) เราจะตองทราบกลไกในการเผยแพร
ขอมูลกอน โดยเบื้องตนจะตองทํากระบวนการ
เพ่ือใหไดตรวจสอบกอน แตถาตรวจสอบขอมูล
กอนเผยแพร โดยจะตองมีเขาไปตรวจสอบ
ขอมูลหลังบาน (Attract) ไปน้ันคอนขางลําบาก
โดยเบื้องตนน้ันผูประกอบการจะตองแจงใหเห็น
กระบวนการพรอมกับตรวจสอบขอมูลกอน
เผยแพร (ตรงน้ีมี2 สวนปนกัน) ใหเรามองในมุม
เปนผูประกอบการซึ่งจะตองดําเนินการอยางไร
เพ่ือใหผานเกณฑดวย ซึ่งหากมีคํารายละเอียด
ของเกณฑอยางไรก็สามารถดําเนินการได โดย
จะตองมีโครงการสนับสนุนใหกับผูประกอบการ
อยางตอเน่ือง สุดทายเกณฑในการประเมิน
เพ่ือใหไดตรา verified น้ันยากมากเพราะการ
ตรวจของกรรมการตางกัน

10) ค น บ า ง ก ลุ ม ไ ม มี ค น ส น ใ จ ต ร า
สัญลักษณ ท่ีผานมามีคนไดรับความเดือดรอน
จากการซื้อของออนไลนและไดแจงมายั ง
หนวยงานของเราเชนเดียวกัน เรื่องขอมูลดูแล
กฎหมายอิเล็กทรอนิกสดวย e- Contract หาก
เราซื้อขายในตลาดจะมีทรานซิข่ันท่ีตกลงกันไว
สวนถามีการซื้อขายในเฟสบุคอีกน้ันเราก็ไม
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สามารถรู ได ทางหนวยงานเรากําลังเริ่มทํา
แบบฟอรมในสวนน้ีอยู อาจจะเปนอีกสวนหน่ึง
ท่ีจะตองทําคูกันไปท้ังตํารวจนอกเครื่องแบบ
และในเครื่องแบบ

11) ตํารวจนอกเครื่องแบบน้ันนาจะไป
ตรวจเว็บไซตท่ีไมเขาระบบกอน เชน เฟสบุค
อินสตาแกรมฯลฯ หรือชองทางอ่ืนๆ ซึ่งเปนการ
สงเสริมในอีกแบบหน่ึงสวนในเรื่องขอ 1 กลไก
กํา กับและตรวจสอบ  จะมี คน อ่ืน เข ามา
ต ร วจส อบด ว ย  ส ว น ใน ข้ั นตอน แรก น้ั น
ผูประกอบการจะตองสอบตัวเองกอน ซึ่งก็ตอง
ช้ีแจงใหเขาใจตรงกัน หากไมอยางน้ันแลวจะทํา
ใหลูกคาไมสบายใจวาจะมีคนอ่ืนมาตรวจสอบ
ขอมูลในระบบของเว็บไซตท่ีซื้อขายอยูก็เปนได

12) เรามีหลักการประเมินตนเองกอนและ
จะตองมีหลักฐานอางอิงในการตรวจสอบเปน
หลักดวย

13) เกณฑการใหคะแนนเปนขอๆ แลวก็
นําคะแนนมารวมกัน เปนไปไดไหมจะมองอีก
แนวหน่ึง เปน แนชเชอริ่งโมเดล ตัวอยางขอ 1
หากไดคะแนนขอ2 จะไดแพททิน่ัม หากไมมีขอ
น้ีจะไมไดคะแนนเลย (เปนการแสดงระดับความ
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เขมขน) ในขออ่ืนๆจะตองมีการผอนคลาย
เพ่ือใหคนอ่ืนไดในระดับอ่ืนไดงายอีกดวย ใน
ระดับสูงน้ัน ควรพิจารณาดวยวาหากขอน้ีมี
ความสําคัญมากเมื่อไมมีขอดังกลาวก็ไมควรได
ตราในระดับน้ีเลย เปนการใหความเขมงวด
สวน Gold /Silver ก็ควรจะมีความยืดหยุน ทํา
ใหไดงายดวย
ขอน้ีหากไมไดตามเกณฑก็จะเปนสินคาผดิ
กฎหมายเลย หากเปนคนแบบน้ีแตแรกจะตอง
ผิดกฎหมายแตแรกควรจะตองไมไดคะแนนเลย
ไมไดนําเขาสูการพิจารณาเลย

เกณฑมาตรฐาน 1.1.2
ผูประกอบการไมแสดงขอมูล
หรือโฆษณาท่ีหลอกลวง ทําให
เขาใจผิด เขาขายฉอโกง ผิด
กฎหมาย และการปฏิบัติท่ีไม
เปนธรรมกับลูกคา

1. หากมีการใชคําโฆษณา
เกินจริงแมวาจะมีการ
อางอิงงานวิจัยก็ไมสามารถ
นํามาใชโฆษณาในเว็บไซต
ได
2. หากมีการขออนุญาต
ผานแลวก็สามารถนํามา
โฆษณาได
3. เกณฑท่ีกําหนดน้ันอาน
แลว บางสํานวนยัง
คลุมเครือ

1) เห็นดวย และจะตรวจกันอยางไร หาก
มีหมื่นรายการ และจะตองตรวจท้ัง
หมื่นรายการหรือตรวจเฉพาะหนา
โฆษณาจริงๆ เราไมสามารถอาน
ขอมูลไดท้ังหมด

2) ในกรณีมีการชิงรางวัลกันน้ันจะตองมี
การขออนุญาต เมื่อขอแลวแปลวาถูก
กฎหมาย สามารถดําเนินการได

3) หากมีอะไรคลุมเครือไมชัดเจนก็ตอง
ตกไปกอน

4) ในเบื้องตนมีการตรวจสอบเพียงหนา

86.25 / 13.75
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 86.25 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

ความถูกตองของ
ขอมูล: 1.2
ผูประกอบการจะตอง
ไมแสดงขอมูลหรือ
โฆษณาท่ีหลอกลวง ทํา
ใหเขาใจผิด เขาขาย
ฉอโกง ผิดกฎหมาย
และการปฏิบัติท่ีไม
เปนธรรมกับลูกคา

ขอมูลท่ีเผยแพรโดย
ผูประกอบการตอง
เปดเผยชัดเจนและ
ถูกตอง ไมกํากวมโดย
สามารถตีความไดหลาย
ทาง อันจะเปนการฉอโกง
หรือไมเปนธรรมใหกับ
ลูกคา
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

4. มีการเปดชองไวสาํหรับ
การตรวจสอบเชน จะ
พิจารณาในประเด็นท่ีเห็น
เดนชัด หรือ หาก
ตรวจสอบภายหลังวามีการ
ละเมิดกฎก็จะตองถอดถอน
มาตรฐานดังกลาวออกใน
ภายหลัง
5. เกณฑการใหคะแนนควร
จะใหเทาๆกัน หากมีขอใด
ขอหน่ึงผิดคะแนนสวนน้ี
อาจเปน 0

เว็บไซตกอน  เพราะในกรณีการเชา
พระเครื่องไมสามารถตรวจสอบไดวา
อิทธิฤทธ์ิของทานเปนจริงหรือเปลา
จึงจะตองใหทางท่ีปรึกษาไปทบทวน
อีกครั้งหน่ึง

5) วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือตองการ
สงเสริมธุรกิจ มุมมองท่ีเราพูดกันใน
หลายๆเรื่อง ถาผมเห็นเครื่องหมาย
ผมสามารถเวอรริ ไฟลว ามีความ
นาเช่ือถือ หลักๆในทางธุรกิจเปนการ
แสดงวานาซื้อของจากเว็บไซตน้ี

เกณฑมาตรฐาน 1.2 ความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูล

เกณฑมาตรฐาน 1.2.1
ผูประกอบการมีการเผยแพร
หรือแสดงขอมลูเก่ียวกับ
ผูประกอบการ สินคาและ
บริการท่ีสามารถเขาถึงขอมูล
และบริการของเว็บได

1. เรียงขอมลูใหมเปนขอ
1...3....2 ตามลําดับ
ความสําคญั
2. จะตองใสขอมลูท่ีจําเปน
ของผูขาย ไวบางท่ี, ในกรณี
เปนเว็บไซตออนโมบาย
3. มีการใหคะแนนตาม
ขอมูลท่ีจําเปน และกําหนด

1) เว็บไซตท่ีไมสามารถชอปปงออนไลน
ไดอยู ในเกณฑ น้ีหรือเปลา (DtoD)
ไมใชแคตัดสินใจเพ่ือซื้อสินคาเพียง
อยางเดียว เชน พันธวนิชไมไดเปน e-
commerce ผูประกอบการแตละครั้ง
ไมมีการแสดงราคา แตหากใครให
ราคาท่ีดีจะไดสินคาน้ันไป ซึ่งมีการซื้อ
ขายเปนเงินเงินระดับเปนหมื่นลาน

88.00 / 12.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 88.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ

การแสดงขอมลู: 1.4
ผูประกอบการจะตอง
แสดงขอมูลเก่ียวกับ
สินคาหรือบริการอยาง
เพียงพอ เพ่ือใหลูกคา
ตัดสินใจกอนท่ีจะซื้อ
เชน ราคา รายละเอียด
การใชงาน ประเทศ

การเผยแพรขอมลูท่ี
จําเปนท่ีเขาถึงไดในระบบ
ออนไลน โดยอาจเขาถึง
ไดจากลิงคจากหนาแรก
ของเว็บไซต หรือเมนูท่ี
เก่ียวของ หรือในเพจ
ตางๆ ท่ีอาจมีขอมูลท่ี
เก่ียวของ โดยขอมูลตอง
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

เปนคะแนนข้ันต่ําเมื่อได
ดําเนินการตามเกณฑ หาก
กรณีมีทุกหนาก็มีคะแนนใน
ระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเทากัน
4. ขอมูลท่ีจําเปนมี
อะไรบาง สามารถระบุไวได
เลย

2) จะตองพูดคุยกันระหวางผูซื้อและขาย
จึง ทํา ให เขาค าขายผ านระบบได
(จะตองพิจารณาในกรอบอีกทีหน่ึง)
อาจจะตองแบงเปนกลุมธุรกิจอีก

3) ถาจะแยกไปจะยิ่งยุง ถาคุณไมไดทํา
ธุรกิจออนไลนไมไดมี เ ว็บไซต เ พ่ือ
นํ า เ ส นอสิ น ค า  ก็ น า จ ะ เป น e-
commerce แลว แตมีการใหเน้ือหา
มีการเขาถึง แตถาไมไดระบุถึงการ
จายเงินก็จะมีกลุมพวกน้ีเยอะมาก
และสวนมากเปนบริษัทใหญๆ

4) นํ้าหนักเปนการใหคะแนน มีแยกเปน
คอมพิวเตอรกับมือถือหากเว็บไซตน้ี
จะเปนอยางไร

5) ปจจุบันมีหากมีการแสดงบนมือถือ
จะตองมีการตัดคอนเท็นทบนหนาจอ
ออกไป

6) เสนอวาถาเขาไมมีเว็บบนมือถือ (ใช
เกณฑ ขอ 3) ออกไป ถาบางเว็บมี 2
แบบเขาจะไดคะแนนอยางไร จะได
เยอะกวาหรือเปลา คาดวาจะตองมา
เฉลี่ยกันจะตองระบุใหละเอียด

ความเช่ือถือตอเว็บไซต ผูผลิต คําเตือน
เก่ียวกับสินคา เปนตน

เปนการชัดเจน ถูกตอง
และเขาถึงไดงายดวย
ระบบออนไลน
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

เกณฑมาตรฐาน 1.2.2
ผูประกอบการมีการเผยแพร
หรือแสดงขอมลูท่ีสามารถอาน
และทําความเขาใจไดงาย และ
สามารถคนหาขอมลู ตลอดจน
รองรับระบบปฏิบัติการหรือการ
แสดงผลท่ีหลากหลาย

1. ขอ3. ปรับขอความ
เพ่ือใหเขาใจงาย
2. ขอ4. ควรมีระบบการนํา
ทางท่ีละเอียด มีขอมลู
อะไรบางท่ีจําเปน เชนมี
search ภายใน เปน
Search product
//content) แตเมื่อมี
ขอมูลท่ีชัดเจนแลวก็ไม
จําเปนจะตองมี search

1) หากจะตองมีระบบการคนหาสินคา//
ก า ร ร อ ง รั บ ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ท่ี
หลากหลาย เชน บราวเซอร OS
ตางๆ จะตองใชตนทุนในการประเมิน
เว็บไซตไดยากมาก อยางเชน การ
แสดงผลบนเว็บท่ีหลากหลาย จะตอง
มีทรั พยากร ท่ีหลากหลาย  แมค
ไมโครซอฟท หากเว็บไซตท่ีมีสิคาไม
มากก็คงจะไมคุมคา

2) เราตองการหลักๆ คือผูบริโภคมีความ
เข า ใจได ง าย  และหากกรณี เปน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ จ ะ ต อ ง แ ป ล เ ป น
ภาษาไทยดวยหรือไม

3) เ น้ื อ ห า ท่ี เ ป น ภ า ษ า ไ ท ย น้ั น
กลุมเปาหมายก็จะเปนคนไทย สวนท่ี
แสดงเปนภาษาอ่ืนๆ กลุมเปาหมาย/
ลูกคาก็จะเปนชาติน้ันๆ สวนน้ีข้ึนอยู
กับวา Target ของเขาเปนใคร

4) จะเนน SCO มาก บลอท ซ้ําๆ
5) หากจะตองมี เครื่องมือไปวัดหรือ

เกณฑไปประเมินใหเขาใจตรงกันได
อยางไร ซึ่งทางเราจะตองไปทบทวน

86.60 / 13.40
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 86.60 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

ไมปรากฏ การเผยแพรขอมลูท่ี
จําเปนท่ีเขาถึงไดในระบบ
ออนไลน โดยอาจเขาถึง
ไดจากลิงคจากหนาแรก
ของเว็บไซต หรือเมนูท่ี
เก่ียวของ หรือในเพจ
ตางๆ ท่ีอาจมีขอมูลท่ี
เก่ียวของ โดยขอมูลตอง
เปนการชัดเจน ถูกตอง
และเขาถึงไดงายดวย
ระบบออนไลน
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

อยางมากในขอน้ี
6) มี 2 นัยยะตองการใหผูบริโภคเขาใจ

งาย จะตองการท่ีจะใหระบบท่ีจะ
รองรับไดหลากหลายท่ีแสดงความ
เปนอาชีพของผูประกอบการ ซึ่งตอง
จะแยกกันระหวางผูบริโภคอานเขาใจ
งายชัดเจน ผูบริโภคจะตองมีแพลท
ฟอรมท่ีหลากหลาย

7) มีบางเว็บไซตยังมีใชโปรแกรมท่ีไม
อัพเดท เชน I.E 6.0 ก็ใชไมไดอยากให
พิจารณาใหอัพเดทดวย

8) ขอน้ีพิจาณาอยางเขมขนไป หากเรา
จะตองจับมาเปนเกณฑการประเมิน
(ควรจะมีหรือไมมี)

เกณฑมาตรฐาน 1.3 ขอบเขต
ความจําเปนของขอมูล

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

1) ซึ่ ง ท่ี ต อ ง โ ช ว น้ั น จ ะ ต อ ง อ ยู บ น
Product

2) ไมตองมีท่ีอยูของสํานักงาน 1 2 3
รวมแลวจะผานแลวไดเครื่องหมายได
หรือไม (จะตองระบุวาตองไมมีขอใด
ขอหน่ึงได 0)

3) ไมอยากได 0 นาจะใหเปนระดับ

100 / 0
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 100 แสดงให
เห็นวาผูมสีวนเก่ียวของ
มีความคิดเห็นวา
หลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ

การแสดงขอมลู: 1.10
ผูประกอบการจะตอง
แสดงขอมูลใน
รายละเอียดของสินคา
และคาธรรมเนียม
และคาใชจายท่ีลูกคา
ตองจายเพ่ิม ในกรณีท่ี
คาใชจายบางรายการ

ผูประกอบการตอง
เผยแพรขอมลูท่ีจําเปน
เก่ียวกับผูประกอบการ
สินคาและบริการ การทํา
ธุรกรรมและการ
รับประกัน
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วิธีการใชงานดวย หากเปน
การขายสินคาประเภท
คอมพิวเตอร จะเปน
อยางไร
5. ขอ 2.5 ใหนําระยะเวลา
การรับประกันสินคามาเปน
ตัวบงบอกแทนวันหมดอายุ
หรือเสื่อมสภาพ เพราะ
สินคาแตละประเภทไม
สามารถบอกวันหมดอายไุด

มากกวา
4) ขอ 3  ถ า เขามี เ ง่ือนไข สามารถ

เปลี่ยนแปลงราคาได จะทําอยางไร
แตถากรณีท่ีมีเขียนไวหนาเว็บไซต

5) ไมเฉพาะเว็บไซตอยางเดียว หากเรา
คอนโทลในเว็บจะตองคอนโทลดาน
นอกดวย ซึ่ งในระบบขอมูลราคา
อาจจะผิดพลาดในทางเทคนิค

6) เว็บไซตเหมือนหนารานขายของ หาก
บอกราคาไปแลวแตไมเปนจริงตามน้ัน
ก็ไมนาเช่ือถือ

7) ในเว็บไซตจะมีการแสดง 2 สวน สวน
ท่ี เ ป น แ บ บ ใ บ ป ลิ ว  แ ล ว ช ว ง
shopping cart ซึ่งสวนหลังน้ีแลว
มักจะไมเปลี่ยน ซึ่งอาจจะไมเปลี่ยน
ถา summit ไปแลวราคา 110 บาท
แล วมาจ าย 120 บาทแล ว ถือว า
จะตองคืนเงินใหกับลูกคา

8) หนารานเปนอีกราคาหน่ึง ลูกค า
สามารถเลือกซื้อได แตหากซื้อเสร็จ
แลวราคาเพ่ิมจากราคาเดิมซึ่งถือวาไม
ถูกตอง

ความเช่ือถือตอเว็บไซต ไมสามารถระบไุด ณ
เวลาท่ีทําธุรกรรม
ผูประกอบการจะตอง
แสดงราคาตาม
รายการ และคาใชจาย
ท่ีลูกคาจะตองรับภาระ
โดยประมาณการ เชน
คาใชจายในการขนสง
อากรศุลกากร คา
ประกันภัย และการ
ออกสินคา ซึ่งจะตอง
แจงลูกคาใหทราบถึง
คาใชจายดังกลาว และ
ลูกคาจะตองสามารถ
แจงยกเลิกในกรณีท่ีไม
เห็นดวยกับคาใชจาย
ดังกลาว
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9) มีการใหคะแนนพิเศษหรือไม (คงตอง
ไประบุ ในรายละเ อียดของแตละ
ประเด็น) ถาเปนคะแนนพิเศษน้ัน
สอดคลองกับประเด็นเหลาน้ีแลวหรือ
ยัง)

2) ดานวิธีปฏิบัติ
เกณฑมาตรฐาน 2.1 วิธีการยกเลกิ
หรือคืนสินคา

1. คะแนนตรงน้ีมีมาก
เพราะมคีวามสาํคัญ และ
เปนประโยชนกับผูซื้อ
2. ขอ 1. การคืนสินคา
ผล????? คืออะไร. // แตไม
ครบทุกนโยบาย. คืออะไร.
3. ขอ 3 เขียนรวมๆ. ยัง
แยกเปนประเด็นไมชัดเจน

1) การตรวจสอบ เ ว็บ ไซต ค อนข า ง
ละเอียด กรณีผูประกอบการประเมิน
ตนเองจะตองมีหลักฐานมาไว หากให
เ ร า ต ะ ลุ ย ดู เ อ ง อ า จ จ ะ ใ ช เ ว ล า
คอนขางมาก

2) ตองเพ่ิมเติม ตองมีในหนาแรก/หรือ
หนาท่ีเก่ียวของ

3) มีการใหระดับคะแนน ขอสาม ตองมี
วงเล็บไววาถามีท้ังหนาเก่ียวของและ
ไมเก่ียวของ ควรไดคะแนนเยอะสุด

4) คงจะตองมีเมนูพิเศษวาคืนสินคาได
ไหม ถามีคืนไดอยางไร

5) ประเด็นท่ีจะสงสัยคืออะไรท่ีจะไดขอ
สองหรือขอสาม ทําแลวจะไดท้ังคูเลย
หรือไม

100 / 0
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 100 แสดงให
เห็นวาผูมสีวนเก่ียวของ
มีความคิดเห็นวา
หลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

การยกเลิก/การคืน
สินคา: 2.1
ผูประกอบการจะตอง
แสดงขอมูลเง่ือนไข
การยกเลิก/การคืน
สินคา หรือการไม
สามารถยกเลิก คืน
หรือขอคืนเงินได บน
เว็บไซตของ
ผูประกอบการอยาง
ชัดเจน เชน ระยะเวลา
ในการคืนสินคา การ
เปลี่ยน และการขอคืน
เงิน

การยกเลิก/การคืน

ผูประกอบการตองให
ขอมูลแกลูกคาเก่ียวกับ
การยกเลิก การคืนสินคา
และนโยบายการคืนเงิน
รวมท้ังชวงระยะของเวลา
หลังการเขามาในภาระ
ผูกพันสัญญา ซึ่งอาจจะมี
การยกเลิก การคืนสินคา
หรือการขอเงินคืน
กระบวนการท่ีลูกคา
ปฏิบัติตามและคาใชจาย
ท่ีอาจเกิดข้ึน
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6) ขอมูลจําเปนตองมีจะตองอยูบริเวณท่ี
ชัดเจน หนาใดหนาหน่ึง ซึ่งตองเปน
หนาหลักเพราะเปนเรื่องท่ีจําเปน

7) ในธุรกิจของเราการมีแสดงคืนของมี
ความจําเปนมาก หากเราไมเขียนไว
ผูประกอบการจะเสียหาย จะตอง
เขียนไววากรณีไหนถึงจะคืนได/ไมได

8) จะตองมีนโยบายการรับคืนสินคา
แสดงในหนาหลักท่ีชัดเจน

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

เกณฑมาตรฐาน 2.2 วิธีการ
ติดตอสื่อสารกับลูกคา

1. การดําเนินงานของ
ผูประกอบการเปนประเด็น
ใหญ ประเด็นเดียว ซึ่งคาด
วาผูประกอบการจะผาน
เกณฑสวนใหญขอ 5. เปน
อยางต่ํา
2. ขอน้ีเกณฑแตละขอมี
เ น้ื อ ห า ท่ี ห นั ก ไ ป .
ดํา เนินการตรวจสอบได
ยาก
3. ขอ 2. / ขอ 4. นาจะ
เ ป น ไ ป ไ ด ย า ก . แ ล ะ
ตรวจสอบยาก มีคนทําได

1) จะตองมีหนารวมบอกขอมูลท้ังหมด
Service agreement บอกขอมูลการ
ติดตอสื่อสารกับลูกคา หากจะตองทํา
หนาแยกมากๆ ในเว็บก็นาจะยุงยาก
มากๆ

2) ควรจะแยกขอมูลท่ีตองการ  และ
ขอมูลเหลาน้ีจะตองอยู ท่ีไหน เพ่ือ
ไมใหเกิดความยุงยาก แยกวิธีคิดให
เปนลักษณะเดียวกัน ผูบริโภคเห็นได
ชัดเจนเห็นไดงาย ขอมูลท่ีตองการ
ตองการอะไรบางระบุใหเปนกอน
และรอยเรียงใหไปเปนในลักษณะ
เดียวกัน

100 / 0
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 100 แสดงให
เห็นวาผูมสีวนเก่ียวของ
มีความคิดเห็นวา
หลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

การติดตอสื่อสารกับ
ลูกคา: 2.3 ใน
กรณีท่ีผูประกอบการ
ตองการสงขาวสารให
ลูกคาผานชองทาง
อีเมล ผูประกอบการ
ตองอธิบายถึง
วัตถุประสงคการสง
อีเมลใหลูกคาบน
เว็บไซต ท่ีงายตอความ
เขาใจ // 2.4 ในกรณีท่ี
ผูประกอบการตองการ
สงขาวสารใหลูกคา

ผูประกอบการจะตอง
อธิบายถึงวิธีการในการ
ติดตอหรือประสานธุรกิจ
กับลูกคาหรือคูคา
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นอย (อาจจะใหคะแนน
นอยๆ)
4. ขอ 3. การระบุตัว
ติดตอตามท่ีไดกลาวอางไว
จริง เปนตัวล็อค นาจะตดั
บรรทัดท่ี2 ออก เพราะมี
การติดตอท้ัง 2ฝง (ในกรณี
ถาอยากใหผานเกณฑ)

3) ควรจะมีรูปแบบและตัวอยางการ
เขียนใหเรา

4) ทําไมตองระบุเปนอีเมล เปนแนวคิด
เ ก่ียวกับการระบุตัวตน /หากเขา
ติดต อทาง chat กัน เลย  ให เน น
กลับไปทางอีเมลอยางเดียวน้ันเพราะ
อะไร

5) นาจะเปดไววาหากจะตองติดตอกับ
ผูขายสามารถติดตอไดทางใดบาง ก็
นาจะเพียงพอแลว

ผานชองทางอีเมล
ผูประกอบการตองมี
กลไกในการใหลูกคา
ยินยอมรับขาวสาร
และมีกลไกในการบอก
ยกเลิกขาวสาร ไมวา
จะเปนทางเว็บไซต
หรืออีเมล // 2.5
ผูประกอบการจะตองมี
ชองทางใหลูกคาติดตอ
ในกรณีท่ีลูกคามีปญหา
หรือรองเรียนเก่ียวกับ
บริการหลังการขาย

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

เห็นดวย 1) ความเห็นเก่ียวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร
ในขอ 1 2 3 4 ก็จะผิดพ.ร.บ.
คอมพิวเตอรไปดวยเพราะผูใชไมมี
ตัวตนท่ีอางอิงได (เกิดกรณีการซื้อ
ขาย)

2) ยังไมไดมาจากกฎหมาย ถาไมไดขอน้ี
ผิดกฎหมาย // encrypt ขอมูล
ระดับไหน เขียนในลักษณะน้ีเหมือน
ตอง encrypt ท้ังหมดเลยหรือเปลา

90.20 / 9.80
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 90.20 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

1.3 ดานความมั่นคง
ปลอดภัย (Security):
พบเพียงดานการเขาถึง
ขอมูลท่ีจัดเก็บ และ
การรักษาความ
ปลอดภัย

ผูประกอบการตองมี
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเก่ียวกับการ
รักษาความลบัของขอมูล
กระบวนการตรวจสอบ
และควบคมุ ใหอํานาจใน
การเขาทําการ เพ่ิมเตมิ
เปลี่ยนแปลง แกไขขอมูล
การรับรองตัวตนของ
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เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

Repudiation)
5. มีมาตรการการควบคุมการเขาถึง
ขอมูล(Access Control)

3) จะตองมีวิธีการตรวจสอบดวย (ตอง
ชวยแนะนําไวดวย)

4) ผูประกอบการบางรายไปใช เ ว็บ
hosting อ่ืนๆ ไดอยางไร

5) ผูประกอบการบางรายไมไดทําขนาด
1-4

6) กําลังกังวลวาจะได 0 เยอะมาก
7) น า จ ะ ต อ ง มี ย ก ตั ว อ ย า ง  ไ ว ใ ห

หลากหลาย แลวจะตองดําเนินการ
อยางไรจึงจะผานเกณฑ

8) ยกตัวอยาง google  จะตองมีขอมูล
พ้ืนฐาน ไมตอง encrypt หากเปน
ข อมู ล เ บอร บั ต ร  ทะ เ บี ยนบั ต ร
ประชาชนจะตองมีระบบ encrypt
ขอมูลหากไมมีจะไมใหลงโฆษณาใน
google  เพียงจะตองไมใหดูไดโดย
ระบบท่ัวไป   ขอมูลท่ีเปนบัตรเครดิต
จะตองมีระบบการเขารหัส

9) ในกรณี ท่ีมีขอมูลของลูกคาแลว มี
ระบบการตรวจสอบไหม (ถาเขียนวา
ไมทํา แตจะรูไดอยางไรวาทําหรือไม

บุคคลวาเปนผูน้ันจริง
ความไมคลาดเคลื่อนของ
ขอมูล เปนอันมั่นใจไดวา
ขอมูลไมไดถูก
เปลี่ยนแปลงแกไข
ระหวางทาง ไมยอมให
ปฏิเสธไดวาตนไมใชผูสง
ขอมูลน้ัน
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

ทํา)
10) ไมมี ไมสามารถดูได
11) จะตองดู Privacy Policy ตองใหเขา

เปดเผยขอมูลท่ีเอาไปใชทําอะไรบาง
กา รมี เ ค รื่ อ งหม ายมารั บ ร อง  ผู
ใหบริการทางการเงิน //แตเขาจะมี
กรรมวิธีการของตนเองเปนมาตรฐาน
แลว แตโดยสวนใหญผูประกอบการ
จะใชบริการทางธนาคาร ซึ่งพวกน้ัน
เขาคายในเกณฑอยูแลว

12) ประเด็นน้ีจะตองมองไปดูวาเจาของ
ไมไดทําเอง หากมองวาเกณฑเหลาน้ี
ผูประกอบการทําเองสามารถทําได
ยาก

13) ฝากการกําหนดเกณฑท่ีสามารถเขาใจ
และตรวจสอบไดงาย

4) ความเปนสวนตัว
เกณฑมาตรฐาน 4.1 การจัดเก็บ
ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การ
จัดเก็บขอมลูสวนบุคคลของลูกคา
อยางมีเปาหมายและเทาท่ีจําเปน
เทาน้ัน

1. ขอ 2 มีระบบการแจง
ขอมู ล ใหทราบอยู เ สมอ
อาจมียกเวนบางกรณีท่ีไม
สามารถแจงใหกับลูกคาได

1) ปจจุบันมีพ.ร.บ.ขอมูลสวนบุคคล ควร
จะเพ่ิมเขามาดวย  สวนในกรณี ท่ี
ลูกคาตองการใหลบขอมูลตัวเอง
จะตองใหทําอยางไรบาง

85.80 / 16.20
จากระดับความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 85.80 แสดง
ใ ห เ ห็ น ว า ผู มี ส ว น
เก่ียวของมีความคิดเห็น

การจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคล: 4.1 ใ น
ก ร ณี ท่ี ต อ ง มี ก า ร
จัดเก็บขอมูล // 4.2
ผูประกอบการจะตอง

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต อ ง
กําหนดแนวทางในการ
จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชงาน และการเก็บ
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

2) นโยบายขอมูลสวนบุคคล ตนเรื่องอยู
ท่ีใด

3) หากมีเว็บไซตท่ีดีจะตองมีการแจงวา
จะตองนําขอมูลไปทําอะไรบาง

ว า ห ลั ก เ ก ณ ฑ น้ี มี
ความสําคัญตอการซื้อ
สิ นค า / บ ริ ก า ร  แล ะ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

จั ด เ ก็ บ ข อ มู ล ส ว น
บุคคลเทาท่ีจําเปนและ
เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ
วัต ถุประสงคการใช
ง าน เท า น้ั น / / 4.3
ผูประกอบการจะตอง
ไ ม เ ก็ บ ข อ มู ล ส ว น
บุคคลจากแหลงอ่ืน

รักษาขอมูลสวนบุคคล
รวมท้ัง ความสมบูรณของ
ข อมู ลส วนบุ คคลกา ร
เขาถึงและแก ไขขอมูล
สวนบุคคล

เกณฑมาตรฐาน 4.2 การนําขอมูล
สวนบุคคลไปใชงาน หมายถึง การ
ใชขอมูลสวนบุคคลท่ีสอดคลอง
หรือเก่ียวของวัตถุประสงคท่ีแจง
ลูกคาไวเทาน้ัน ยกเวน

1) ไดรับการยินยอมจาก
ลูกคาใหนําขอมูลสวนบุคคลไปใช
เพ่ือการอ่ืนได

2) เมื่อมีความจําเปนตอง
นําเสนอสินคาหรือบริการอ่ืนท่ี
ไดรับการรองขอจากลูกคา

3) กรณีการใหขอมลูแก
ทางราชการ ท่ีอาศัยอํานาจทาง
กฎหมายรองรับ

1. เสนอใหตัดขอ 2. ออก 1) มีเรื่อง ออฟอินออฟเอาท บริษัทแม
และบริษทลูกจะใชขอมูลเราไหม
โดยหลักคิดถาจะมีขอมูลเหลาน้ีนาจะ
ดี แตเราจะรูไดอยางไร

2) พ . ร .บ . ข อมู ลส วนบุ คคล  น า จ ะ
สอดคลองกัน (มี 6 หัวขอ) จะมีวาจะ
เก็บอะไร ใชอะไร ตองจัดการขอมูล
เขาอยางดี ถาเขาจะตองปรับปรุง
ขอมูลตนเองจะตองแจงได

ขอ 1 คงตองเปนกระบวนการในเชิงนโยบาย
ผู ป ร ะกอบการจะต อ งแสดง ให เ ห็ น ว า มี
กระบวนการตรงน้ี

1) สิ่งเดียวท่ีทําไดตรวจตามนโยบายเปน
หลัก หากจะมีสิ่งอ่ืนประกอบวาเขาได

88.33 / 11.67
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 88.33 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

การนําขอมูลสวน
บุคคลไปใชงาน: 4.4
ในกรณีท่ีมีการจัดเก็บ
ขอมูล ผูประกอบการ
จะใชขอมูลสวนบุคคล
ท่ีจัดเก็บภายใต
วัตถุประสงคท่ีระบไุว
// 4.5 ผูประกอบการ
จะตองแจงใหลูกคา
เจาของขอมูลทราบอยู
เสมอหากมีความ
จําเปนตองนําขอมูล
ผูบริโภคไปใชในงาน
อ่ืน // 4.6

ผูประกอบการตอง
กําหนดแนวทางในการ
จัดเก็บขอมลูสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชงาน และการเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคล
รวมท้ัง ความสมบรูณของ
ขอมูลสวนบุคคลการ
เขาถึงและแกไขขอมลู
สวนบุคคล
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

ดําเ นินการ น้ันก็นาจะดี ไหม เชน
กระบวนการในการตรวจสอบ

2) หากมีการแสดงไวก็นาจะดี
3) มีการ log check in user หากเราดู

policy แลวคุมครองผูบริโภคก็นาจะ
เ พี ย งพ อ  ห า ก จ ะ ต อ ง ล ง ลึ ก ถึ ง
รายละเอียดก็ไมแนใจวาจะทําได
หรือไม

4) เราเขาไปตรวจก็ยาก ถาขาด check
list อันใดอันหน่ึงแลวจะเปน 0 เลย
หรือไม ลองไปดู

ผูประกอบการจะตอง
ไมนําขอมลูสวนบุคคล
ของลูกคาไปโพสตบน
เว็บไซตหรือเว็บบอรด

เกณฑมาตรฐาน 4.3 ความสมบรูณ
ของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนตัวของ
ลูกคาท่ีมีความถูกตอง สมบูรณและ
เปนปจจุบัน (update)

1. ขัดๆกับขออ่ืนท่ีไมใหเอา
ขอมูลไปใชประโยชนได.
2. ขอสังเกต ขอน้ีจะตองมี
การตรวจกระบวนการดวย
หรือจะใหเขาเขียน review
กระบวนการตรวจสอบ
ตัวเองมาเสนอกอน

1) ไปรีวิวพ.ร.บ.สวนบุคคล ก็นาจะดีกวา
2) จะตองมีครบทุกขอหรือเปลา/ หาก

ขาดขอใดขอหน่ึงไปแลวจะเปนอะไร
หรือไม  ควรมีการแยกบางขอออกมา

3) หากจะตองใหระดับคะแนนจะตองจัด
อันดับความนาเช่ือถือ

4) จะตองมีการรีวิวเพ่ิมวาตรงไหนสําคัญ
มากสําคัญนอยเพ่ือนํามากําหนด
เกณฑอีกครั้ง

5) ขอ 4.2 กับ 4.4 เปนเรื่องเดียวกัน

92.00 / 8.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 92.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

ความสมบรูณของ
ขอมูลสวนบุคคล: 4.7
ผูประกอบการจะตอง
เก็บขอมูลสวนบุคคล
ใหถูกตอง สมบูรณ
และทันตอเหตุการณ
สําหรับวัตถุประสงคใน
การใช

ผูประกอบการตอง
กําหนดแนวทางในการ
จัดเก็บขอมลูสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชงาน และการเก็บ
รักษาขอมูลสวนบุคคล
รวมท้ัง ความสมบรูณของ
ขอมูลสวนบุคคลการ
เขาถึงและแกไขขอมลู
สวนบุคคล
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

นาจะยุบรวมกัน/ 4.3 เปนความ
สมบูรณของการเก็บขอมูล ยังดูไม
เขาใจ

6) ตองประกาศใหเขารูวาเก็บขอมูล และ
แจงวามีขอมูลอะไรบาง หากเขาเอา
ขอมูลไปใชทางอ่ืนจะตอง

7) จะตองใหลูกคา เลือกเองวาจะให
ขอมูลไดในระดับไหนบาง ใหเลือกไป
ไดเลย  หากในกรณีท่ีผูประกอบการ
ไมมีความตั้งใจไมใชอะไรเลย จะได
คะแนนอยางไร /และจะตองทํา
อยางไร

8) ขอท่ีจะนําไปใชหรือไม นําไปใชไม
นาจะมี ลูกคาตั้งใจเพ่ือเลือกซื้อสินคา
เปนหลัก/ หากในกรณีเสนอความ
คิดเห็น จะตองมีใหเลือกวาจะใหเสนอ
ขอมูลสวนตัวหรือไม

เกณฑมาตรฐาน 4.4 การ
รับผิดชอบเก่ียวกับขอมูล หมายถึง
การรับชอบตอขอมูลสวนบุคคล
ของลูกคา เมื่อมีการนําขอมูลไปใช
ประโยชนอ่ืน หรือมีการนําไปใชใน

เห็นดวย เห็นดวย 85.00 / 15.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 85.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น

ไมปรากฏ ผูประกอบการตอง
กําหนดแนวทางในการ
จัดเก็บขอมลูสวนบุคคล
การนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชงาน และการเก็บ
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

เว็บอ่ืน วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

รักษาขอมูลสวนบุคคล
รวมท้ัง ความสมบรูณของ
ขอมูลสวนบุคคลการ
เขาถึงและแกไขขอมลู
สวนบุคคล

5) การระงับขอพิพาท
เกณฑมาตรฐาน 5.1 การแจง
ขอมูลเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหา
ขอพิพาท

1. ขอ 3 ตองมีระบบนํา
ทาง

92.67 / 7.33
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 92.67 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

ไมปรากฏ ผูประกอบการตองมีการ
กําหนดกลไกทางเลือกใน
การระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับ
ลูกคา ดวยวิธีการท่ี
ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา
และมีคาใชจายในการ
ดําเนินการต่ํา โดยไม
จําเปนตองอาศัย
กระบวนการทาง
กฎหมาย

เกณฑมาตรฐาน 5.2 การระงับขอ
พิพาทภายใน

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

1) เวอรริไฟลของญี่ปุน เขาจะดูแลใน
กรณีเกิดขอพิพาท จะเปนหนวยงานท่ี
ดูแลขอพิพาท  ถาหากมีในกรณีมีไกล
เกลี่ยระหวาง 2 คนหากไกลเกลี่ย
ไมได

2) โดยหลักการจะตองทําตามท่ีไดแจงไว
หลักๆ ตองการระบบสงเสริมระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เราคงไมไดไป
กํากับไดเลย แตจะตองใหผูบริโภค
มั่นใจกับระบบน้ีได ซึ่งจะตองมีความ
ตางกันพอสมควร

3) ห า ก มี  พ . ร . บ . ค ร อบ ค ลุ ม DBD
Verified ก็ไมนาจะตองไปทับซอน

4) เราจะทําอยางไรใหเรานาเช่ือถือ
5) Policy ท่ีเขาใสใจจะเปนอยางไร

agree ลูกเดียว

86.00 / 14.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 86.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น

ดานการระงับขอ
พิพาท (Alternate
Dispute
Resolution): กลไก
การรับเรื่องรองเรียน

ผูประกอบการตองมีการ
กําหนดกลไกทางเลือกใน
การระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับ
ลูกคา ดวยวิธีการท่ี
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

โดยตรงกับ
ผูประกอบการ // 5.1
ผูประกอบการจะตองมี
กลไกในการรับเรื่อง
รองเรียน และแกไขขอ
พิพาทเก่ียวกับการซื้อ
สินคาหรือบริการ //
5.2 ผูประกอบการ
จะตองติดตอกลับไปยัง
ลูกคาอยางทันที เพ่ือ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา
และมีคาใชจายในการ
ดําเนินการต่ํา โดยไม
จําเปนตองอาศัย
กระบวนการทาง
กฎหมาย

เกณฑมาตรฐาน 5.3 การระงับขอ
พิพาทโดยกลไกภายนอก

1. ระบุเปนหนวยงาน.
DBD. (เอาท่ีเขียนไวใน
เว็บไซตกรมฯ มาพิจารณา)

6) ขอ 5 การระงับขอพิพาท (เวลาคนท่ี
ตกลง หามคิดวาเขาตกลงเพราะคนไม
อาน)

85.00 / 15.00
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 85.00 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

การระงับขอพิพาทโดย
กลไกภายนอก: 5.5

ผูประกอบก
ารจะตองแจงใหลูกคา
ทราบถึงกลไกและ
ข้ันตอนในการแกไขขอ
พิพาทโดยองคกรท่ีเปน
กลาง (เชน หนวยงาน
ภาครัฐ) และทางเลือก
อ่ืนๆ ในการแกไขขอ
พิพาท

ผูประกอบการตองมีการ
กําหนดกลไกทางเลือกใน
การระงับขอพิพาท
ระหวางผูประกอบการกับ
ลูกคา ดวยวิธีการท่ี
ยุติธรรม รวดเร็วทันเวลา
และมีคาใชจายในการ
ดําเนินการต่ํา โดยไม
จําเปนตองอาศัย
กระบวนการทาง
กฎหมาย
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เกณฑมาตรฐาน DBD Verified
ใหม

ผลการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ ผลการจัดทําการสนทนากลุม

ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผูมี

สวนเกี่ยวของ
(%เห็นดวย/%ไม

เห็นดวย)

เกณฑมาตรฐาน
DBD Verified

เดิม

เหตุผลในการพัฒนา
เกณฑ

6) ดานการตรวจสอบและติดตาม
เกณฑมาตรฐาน 6.1 การติดตาม
ตรวจสอบความนาเช่ือถือโดยผู
ประเมิน

1. ขอ 2. ในกรณีตองสง
ขอมูลเพ่ือมาตออายุ ควร
ทําเปน template เพ่ืองาย
ตอการสง/และการ
ตรวจสอบ

1) เปนมีการวางระบบการติดตาม ทํา
การเ ช็คเอาท  ถึงหน าจ าย เ งินซึ่ ง
จะตองดูวาเกิดอะไรข้ึนบาง ผูตรวจก็
ส ามารถดํ า เ นินการ ได ง า ย   ซึ่ ง
ผูประกอบการจะตองเขารับการอบรม
รวมกันกอน

2) ซื้อใน user test เขามีดีแคล จะตอง
เขาไปในชองทางท่ีเปนลูกคาจริง
 สรุปขอท่ี 6 จะตองพิจารณาวาควร

จะมีหรือไม /ตองรีวิวเพ่ิมเติม

75.33 / 4.67
จากระดบัความเห็นดวย
ท่ีคะแนน 75.33 แสดง
ใหเห็นวาผูมสีวน
เก่ียวของมีความคิดเห็น
วาหลักเกณฑน้ีมี
ความสําคญัตอการซื้อ
สินคา/บริการ และ
ความเช่ือถือตอเว็บไซต

ไมปรากฏ ผูประกอบการตองมีการ
กําหนดกลไกและชองทาง
เพ่ือรองรับการตรวจสอบ
และตดิตามขอมูล
เก่ียวกับการรับรองและ
ยืนยันความเช่ือมั่นโดย
คณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนไดตลอดเวลา



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 153

เอกสารอางอิง

ชูชัย สมิทธิไกร.(2556).การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร.กรุงเทพฯ.
เชาว อินใย.(2555).การประเมินโครงการ (PROGRAM EVALUATION).กรุงเทพฯ.
ประพิณ วัฒนกิจ.(2542).การประเมินผลลัพธการดําเนินงาน บริการสุขภาพดีเริ่มท่ีบานในประเทศไทย.

กรุงเทพฯ.
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.(2555).เทคนิคการประเมินโครงการ.กรุงเทพฯ.
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ.(2554).การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ (PLANNING AND

EVALUATION FOR STRATEGIC COMMUNICATION.กรุงเทพฯ.
สมคิด พรมจุย.(2552).เทคนิคการประเมิน.กรุงเทพฯ.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน.(2553).วิธีวิทยาการประเมิน :ศาสตรแหงคุณคา.กรุงเทพฯ.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.(2554).การประเมินผลโครงการ :หลักการและการประยุกต.
สุวิมล ติรกานันท.(2550).การประเมินโครงการ :แนวทางสูการปฏิบัติ.กรุงเทพฯ.
นวัตกรรม, วิทยาลัย,(2555).รายงานฉบับสมบูรณกิจกรรมพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ โครงการพัฒนาผูประกอบการเขาสูธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส.
ปทุมธาน.ี

พัฒนาธุรกิจการคา, กรม.(2555).ตนฉบับเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ฉบับ
สมบูรณ. นนทบุรี.

จารุพรรณ มหาสุคนธ.2544.ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต.วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2542). ความรูความเขาใจและพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตคนไทย ท่ีมีตอ
การพาณิชย อิ เ ล็ กทรอนิ กส . ภ าคนิพนธ ศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณ ฑิตวิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ณัฐสพันธ เผาพันธุ.2551.ปจจัยการสรางแรงจูงใจตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางเว็บไซต .
วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ธนัชญา กองใจ.2551.ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการออนไลนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

ธเนศ ผดุงสัตยวงศ. (2542). พฤติกรรมและเจตคติของผูใชอินเทอรเน็ตท่ีมีตอความเช่ือม่ันของ การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส . วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

ปราโมทย ลือนาม. (2541). การศึกษาพฤติกรรมและเจตคติของผูใชอินเทอรเน็ตในการซ้ือสินคาและบริการ
ทางอินเทอรเน็ต. ภาคนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 154

พรชัย นพพรถิรชัย.2550. แนวโนมการซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคทัศนคติ และปญหาอุปสรรค
ในการซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.ภาคนิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ยิ่งทิพย พัฒนภิญญ. (2544). พฤติกรรมและเจตคติของผูประกอบการตอการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย. วิทยานิพนธภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

ราเชนทร พุมสําเภา. 2543. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกสของผูสงออกใน
จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต :มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ลินดา หลวงมาลัย.2554.ผลกระทบของความเช่ือในการไววางใจในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของเว็บไซตสิริน
ดาสตอรี่ท่ีมีตอเจตนาในการไววางใจของผูเขาชม.การคนควาแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

วินิพันธ ขันประมาณ.2551.ปจจัยท่ีมีผลตอการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ( E-Commerce)ของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี .วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.

สิริกุล หอสถิตกุล. 2543. ความตองการซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย. การคนควาแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

สุปราณี จริยะพร. (2542). ความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)
: ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

สุริยะ วงษเจริญ. (2545). ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในทัศนะของผูประกอบการ.วิทยานิพนธสาขาธุรกิจ
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.

สุวลักษณ นันทวงศ.2545.ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภค ผานเครือขายอินเตอรเน็ต.
การคนควาแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

อารีย มยังพงษ. (2542). ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต. วิทยานิพนธสาขาธุรกิจอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ.

Better Business Bureaus.BBB Code of Business Practices (BBB Accreditation
Standards).[Online].Accessible: http://www.bbb.org.January 20, 2013.

Cortés.(2011).Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union. New
York: Rourledge.

Kohler and Schultz.(2004).Online Dispute Resolution: Challenges For Contemporary
Justice. Bedfordshire: Kluwer Law International.

Plotkin, Wells, and Wimmer.(2003).2rd Ed. Ecommerce Law & Business. New York: Aspen
Publishers.



รายงานความกาวหนา ครั้งท่ี 1
                                                           โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หนา 155

Ratnasingam.(2003).Inter-Organizational Trust for Business-To-Business E-Commerce.
London: IRM Press.

Satterlee.(2001).E-Commerce: A Knowledge Base. Lincoln: Writers Club Press.
Shalhoub.(2002).Trust and Loyalty in Electronic Commerce: An Agency Theory

Perspective. Westport: Green Wood Printing Group.
Song, Korba, and Yee.(2007).Trust in E-Services: Technologies, Practices, and Challenges.

London: Idea Group Printing.
The Asia-Pacific Trustmark Alliance (ATA).(2008).GUIDELINES FOR TRUSTMARK OPERATORS

(G|T|O).
Baker, Eva L. et al. “Policy and Validity Prospects for Performance-Based Assessment.”

American Psychologist 48, 12(December 1993) : 1210-1218.
Cradler, John. “Authentic Assessment: Finding the Right Tools.” Educational Leadership

48, 1 (October 1991) : 20-25.
Liangfang Huang; Lingling Wang, "The trust principles: The guidance of trust creation in e-

commerce," Software Engineering and Service Science (ICSESS), 2011 IEEE 2nd
International Conference on , pp.772,775, 15-17 July 2011

Meskaran, F.; Ismail, Z., "Customers' trust in e-commerce: In collective culture
setting," Information Retrieval & Knowledge Management (CAMP), 2012
International Conference on , vol., no., pp.182,186, 13-15 March 2012

Juan He, "An Analytic Network Process Model of Trust in B2C E-Commerce," Intelligence
Information Processing and Trusted Computing (IPTC), 2011 2nd International
Symposium on ,pp.173,176, 22-23 Oct. 2011


