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              M–Commerce หมายถึงการทําธุรกรรมใดๆ 
ดวยมูลคาเงินตราท่ีถูกชักนําโดยผานเครือขายการ
ติดตอส่ือสารโทรคมนาคมดวยโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
(Durlacher Research, 2000)  ดังนั้น M-Commerce 
จึงเปนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ี เกี่ยวของกับ
ธุรกรรมทางธุรกิจหรือทางการเงินโดยผานเครือขาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในระบบ
แนวความคิดของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส (หรือ 
E-Commerce) ท่ีใชอุปกรณพกพาไรสายเปน
เคร่ืองมือในการส่ังซ้ือและขายสินคา  การส่ังซ้ือ
สินคาและบริการ รวมท้ังการรับสงอีเมลโดย        
M-Commerce ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี สามารถพกพา
ไปไดทุกท่ีไมจํากัดสถานท่ีและเวลา (Anywhere and 
Anytime)  ทําใหตลาดการคาออนไลน หรือการทํา 
ธุรกรรมเชิงพาณิชยโดยโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนตลาด
ท่ีมีศักยภาพ เพราะสะดวกสบาย ไมมีขอจํากัดดาน
เวลาและสถานท่ีในการจับจาย อีกท้ังคนใน
สังคมไทยมีความคุนเคยกับการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี
อยูแลว 

การดําเนินธุรกิจยอมมีการเปล่ียนแปลงสู
รูปแบบใหมตลอดเวลา เชนเดียวกันกับพาณิชย 
กรรมออนไลน E-Commerce ท่ีมีการนําเอาเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกสประเภทโทรศัพท เคล่ือนที่หรือ
คอมพิวเตอรพกพา (Personal Digital Assistant : 
PDA) มาประยุกตใชเพื่อใชเปนชองทางใหม ในการ
ซ้ือขายจนกลายเปนกลยุทธทางธุรกิจใหมท่ีเรียกวา 
M-Commerce (Mobile Commerce)  โดยใชจุดเดน
ของโทรศัพท เคล่ือนท่ีมีมากกวาการใช เค ร่ือง
คอมพิวเตอรหลายเทาตัวคือราคาถูก  สะดวก และ
คลองตัวในการพกพา สะดวกสบายในการเขาถึง
บริการไดทุกท่ีและทุกเวลา สงผลใหเกิดการดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบของ Mobile Commerce หรือ       
M-Commerce เพิ่มมากข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้เองท่ีทําใหธุรกิจตางๆ ไม
วาจะเปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ธุรกิจท่ีทํา
การคาผานเว็บไซต และผูประกอบธุรกิจอ่ืน ให
ความสนใจ และหันมาดําเนินธุรกิจในการทําธุร 
กรรมทางการคาในรูปแบบของ M-Commerce มาก
ยิ่งข้ึน                
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ขอบเขตของ M-Commerce 
                ขอบเขตของ M-Commerce ครอบคลุมท้ัง
การดําเนินธุรกรรม สามารถแบงตามความสัมพันธ
ทางการตลาดระหวางผู ซ้ือและผูขายสินคาหรือ
บริการ ได 3 รูปแบบดังนี้   
 

11..  แบบธุรกิจกับธุรกิจ  แบบธุรกิจกับธุรกิจ  (Business-to-
Business  :  B2B  )      

(Business-to-
Business : B2B )
                                            มักเรียกยอๆวาแบบ  มักเรียกยอๆวาแบบ  B2B  เปนรูปแบบเปนรูปแบบ
การทําธุรกรรมารทําธุรกรรมระหวางผูดําเนินธุรกิจดวยกัน เขามาระหวางผูดําเนินธุรกิจดวยกัน เขามา
ทําการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาและบริการรวมกันทําการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาและบริการรวมกัน
เชน  การชน  การ ซ้ือขายส้ินคซ้ือขายส้ินค า /บริกบริก ารโดยใชโทรศัพทโดยใชโทรศัพท  
เคล่ือนท่ีโดยผานชองทางเคล่ือนท่ีโดยผานชองทางอินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต  โดยผูซ้ือและโดยผูซ้ือและ
ผูขายท่ีเปนผูประกอบการทางดานธุรกิจเพื่อทําความผูขายท่ีเปนผูประกอบการทางดานธุรกิจเพื่อทําความ
ตกลงเจรจาซ้ือขายสินคาตกลงเจรจาซ้ือขายสินคาบริการบริการกัน กัน   

B2B
ก

เ า / าร

  

2. แบบธุรกิจกับผูบริโภค  (Business-
to-Consumer : B2C)  
                     เปนรูปแบบของ M-Commerce ท่ี
ผูประกอบการจะใชเปนชองทางจําหนายสินคา
ใหกับผูบริโภคจํานวนมากเพ่ือใหเขาถึงไดโดยตรง
และไมตองผานคนกลางเชน การสง SMS จาก
ผูใชบริการไปยังศูนยใหบริการตางๆ ไมวาจะเปน
การสงขอความทายผลฟุตบอล การสงขอความตอบ
คําถามรายการทางโทรทัศน ฯลฯ ซ่ึงมีการเก็บ
คาบริการในอัตราพิเศษ และมีการกําหนดรางวัล   
ลอใจในรูปแบบของการชิงโชค  
 

3. แบบผูบริโภคกับผูบริโภค 
(Consumer-to-Consumer : C2C)   
      แบบ C2C เปนรูปแบบของ M-
Commerce ท่ีเนนการติดตอซ้ือขายสินคาหรือบริการ

โดยใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ผานชองทางอินเทอรเน็ต
เฉพาะผูบริโภคคนสุดทาย โดยกรณีนี้ผูซ้ือและผูขาย
สินค าจํ านวนมากจะ เข ามา เ พ่ือ ทําการติดตอ
แลกเปล่ียนซ้ือขายสินคาหรือบริการตางๆ ดวย
ตนเอง สวนใหญมักพบเห็นในการซ้ือขายสินคา
ประเภทมือสอง หรือสินคาแบบประมูล โดยการฝาก
ขอความไวตามกระดานขาวหรือปดประกาศใน
ชองทางอินเทอรเน็ตเพื่อประมูลซ้ือขายสินคาได 
 

 การขยายตัวของ M-Commerce 

           ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีระบบ     
ไรสายไดสงผลใหจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือเกิด
การขยายตัวรวดเร็ว และสรางโอกาสการพัฒนา
ชองทางดําเนินธุรกรรมแบบใหม โดยผานชองทาง
โทรศัพทเคล่ือนท่ี   ดังนั้นการดําเนินธุรกรรมผาน
อุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงเช่ือมตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตท่ีไรขอจํากัดทางภูมิศาสตร ทําให
องคกรท้ังหลายสนใจการใหบริการดวยเทคโนโลยี
ดังกลาวเชน การดาวนโหลดเพลง การจายคา
โดยสารผานอุปกรณมือถือ หรือการตรวจเช็คสต็อก
สินค า เพื่ อ ดํ า เนิ นก าร ส่ั ง ซ้ื อขณะปฏิ บั ติ ก า ร
ภาคสนาม เปนตน แมแตธนาคารชั้นนําแหงยุโรป
เหนือไดนําโปรโตคอลที่แสดงดวยรูปแบบ HTML, 
XML และมาตรฐานเว็บท่ีสามารถแสดงผานบน
ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพื่อใหบริการกับลูกคาท่ี
เรียกวา WAP Banking Service ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
เทคโนโลยี WAP (Wireless Application Protocol) 
ไดมีบทบาทกับตลาดยุโรปเหนือ ดวยเหตุนี้ธนาคาร
หลายแหงในภูมิภาคยุโรปจึงสนใจลงทุนเทคโนโลยี 
WAP ซ่ึงเปนผลจากการขยายตัวในการใหบริการ
ดวยรูปแบบอินเทอรเน็ตแบงกิ้ง  
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             ชวงปลาย ค.ศ. 1999 Datamonitor ไดทําการ
สํารวจผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในยุโรป ซ่ึง
รายงานสรุปวามีผูใชบริการราว 133 ลานคน และใน 
ค.ศ. 2005ไดมีผูประเมินมูลคาธุรกรรมผานชองทาง
ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ สูงถึงราวสองลานลาน
ดอลลารสหรัฐ  โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาไม
นอยกวารอยละ 1 ท่ีใช M-Commerce แบบ B2C  
อยางไรก็ตามยังมีการโฆษณาผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
และการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสาย
ฟรี (Wi-Fi hotspots) ในสหรัฐอเมริกาเจริญเติบโต

เร็วมาก เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณา
ออนไลน คาดวามีรายไดประมาณ 170 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ ใน ค.ศ. 2005 ท่ีผานมาเติบโตเพิ่มข้ึน
กวารอยละ 26   จากรายงานผลการวิจัยของ Jupiter 
Research ทําใหทราบวา ธุรกิจ M-Commerce มี
รายไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศ
แถบเอเชียมีรายไดจาก M-Commerce ประมาณ 9.4 
พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป ค.ศ.2005 หรือ 
คิดเปนสวนแบงตลาดประมาณรอยละ  40 ของ
รายไดจาก M-commerce ท่ัวโลก ดังในตารางท่ี 1 

  

ตารางท่ี 1. รายไดของ M-Commerce ทุกทวีปท่ัวโลกต้ังแต ค.ศ. 2000-2005  

 

                                                                                           หนวย : พันลานดอลลารสหรัฐ 
ทวีป ค.ศ. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
อเมริกาเหนือ  0 0.1 0.2 0.7 1.8 3.5 
ยุโรปตะวันตก  0 0.1 0.5 1.7 4.6 7.8 
เอเชีย  0.4 1.3 2.6 5 7.4 9.4 
ลาตินอเมริกา 0 0 0 0.1 0.2 0.5 
อ่ืนๆ 0 0 0.1 0.7 1.8 3.5 
ท่ัวโลก 0.4 1.5 3.4 8.2 15.8 24.7 

                           ท่ีมา : (Jupiter Research, 2000) 

 

 

 

 



 

วิวัฒนาการของ E-Commerce  

          M-Commerce พัฒนาการมาจาก E-Commerce 
ดั ง นั้ น ถ า ต อ ง ก า ร ท ร า บ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง           
M-Commerce จึงจําเปนตองทราบวิวัฒนาการของ 
E-Commerce ดวย เพื่อจะไดทราบถึงสาเหตุการเกิด 
M-Commerce ไดดี ข้ึน    วิวัฒนาการของ           
E-Commerce มี 2 ระยะคือ   

        

    

1. ระยะแรก  การคาอิเล็กทรอนิกสเร่ิมข้ึน
บนโลกคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2513 ซ่ึงไดเร่ิมใชระบบ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรืออีเอฟที (EFT : 
Electronic Fund Transfer) แตในขณะนั้นมีเพียง
บริษัทขนาดใหญและสถาบันการเงินเทานั้นท่ีใช
ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตอมาอีกไมนานก็
เกิดระบบการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสหรืออีดี
ไอ (EDI : Electronic Data Interchange) (ภาพท่ี 1) 
ซ่ึงสามารถชวยขยายการสงขอมูลจากเดิมท่ีเปน
ขอมูลทางการเงินอยางเดียวเปนการสงขอมูลแบบ

อ่ืนเพิ่มข้ึนเชน การสงขอมูลระหวางสถาบันการเงิน
กับผูผลิต หรือผูคาสงกับผูคาปลีก เปนตนหลังจาก
นั้นก็มีระบบส่ือสารรวมถึงโปรแกรมอ่ืนๆ เกิดข้ึน
มากมายต้ังแตระบบท่ีใชในการซ้ือขายหุนจนไปถึง
ระบบท่ีชวยในการสํารองท่ีพัก ซ่ึงเรียกไดวาโลกได
กาวเขาสูยุคของการส่ือสาร  แตการนําเอาระบบ EDI 
มาใชยังไดรับความนิยมคอนขางนอย เพราะมีคาใช 
จ ายในการวางระบบและดํ า เนินงานสูงมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการท่ีจะใหคอมพิวเตอรของแต
ละฝายท่ีเกี่ยวของสามารถรับสงขอมูลกันไดอยาง
ราบร่ืน ยิ่งมีฝายท่ีเกี่ยวของมากข้ึนเทาไร ความ
ยุงยากซับซอนยิ่งมีมากข้ึนเทานทําใหใชกันเฉพาะ
ในวงการอุตสาหกรรมหรือการคาเฉพาะทางท่ีมี
ผูเกี่ยวของเพียงไมกี่ฝายเทานั้นเชน  อุตสาหกรรม
รถยนต  การจัดสงสินคาและนําเขา/สงออกผานพิธี
ศุลกากร  การเงินและการธนาคาร 

 

 

กอนใช EDI 

หลังใช EDI 

ภาพท่ี 1. การนําเอาระบบ EDI มาใช 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551 68



 

2. ระยะท่ี 2 เม่ือยุคของอินเทอรเน็ตเร่ิมเขา
มาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2533–2542 เม่ือยุคของ
อินเทอรเน็ตท่ีแผขยายอยางรวดเร็ว แนวคิดเร่ืองการ
แลกเปล่ียนขอมูลเพื่อการคาระหวางคอมพิวเตอร
ของแตละฝายท่ีเกี่ยวของโดยตรงนั้นก็เกิดข้ึน (ภาพ
ท่ี 2) โดยแทนท่ีจะเปนเร่ืองของธุรกิจขนาดใหญ
อยางกรณีของระบบ  EDI จึงกลายมาเปนการซ้ือขาย
ในระดับของผูบ ริโภคทั่ วๆไปโดยตรง  ใครมี
คอมพิวเตอรใชและตอกับอินเทอรเน็ตไดก็สามารถ
เขาไปมีสวนรวมกับกระบวนการคาอิเล็กทรอนิกส
ได เ ลย ทัน ที  ไม ต อ ง มี ข้ันตอนยุ ง ย ากในการ
ประสานงานกันระหวางแตละฝายเหมือนแตกอน 
 สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการคาอิเล็กทรอนิกสบน
อินเทอรเน็ตเปนไปไดงายกวาระบบ EDI ก็เพราะ
การเปล่ียนแปลงทางด านซอฟตแวร ท่ี ใชงาน 
โปรแกรมสําหรับเรียกดูขอมูลหรือ  browser (เชน  
Internet Explorer)  สามารถทํางานไดคอนขาง
หลากหลายและไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง อีกท้ังการ

รับสงจดหมายอิเ ล็กทรอนิกสหรืออี เมลก็ เปน
พื้นฐานของคนท่ีใชอินเตอรเน็ตอยูแลว โครงสราง
พื้นฐาน (infrastructure) ท่ีจําเปนสําหรับการทํางาน
แบบเดียวกันกับ EDI  กลายเปนส่ิงท่ีผูบริโภค
สามารถหามาใชและทําความเขาใจไดงายมากข้ึน 
ผูขายเพียงแคตั้งเครื่องสําหรับใหบริการขอมูลสินคา 
และรับคําส่ังซ้ือพรอมกับการรับชําระเงินในรูปของ
เว็บไซต  (web site) ก็ดําเนินการคาได  ซ่ึงคาใชจาย
ถูกมากเม่ือเทียบกับแตกอน 

เนื่ องจากการทํา ธุรกรรมผานชองทาง
อิน เทอร เน็ตโดยผ านการทํ า ธุรกรรมทาง  E-
Commerce มีขอจํากัดในดานความสะดวกในการ
พกพา ตลอดจนการเขาถึงบริการในดานสถานท่ีและ
เวลาทําใหมีการนําเอาเทคโนโลยีของโทรศัพท 
เคล่ือนที่มาเปนชองทางในการทําธุรกรรมขจัด
ปญหาหรือขอจํากัดดังกลาวขางตนได 

 

ผูขาย 
ผูซื้อ

         
ชองทางจําหนายอินเตอรเน็ท 

ภาพท่ี 2. ระบบการซ้ือขายผานชองทางอินเทอรเน็ต 
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วิวัฒนาการของ M-Commerce  ความจําเปนในการคนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต 
และการเขาถึงบริการตางๆ จากเว็บไซต ทําให WAP 
ไดรับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อตอบสนองตอความตอง 
การในชวงปลาย ค.ศ. 1999 ถึงตน ค.ศ. 2000 ทําใหผู
ท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถใชบริการหรือโต 
ตอบผานเว็บไซตตางๆได รูปแบบของการใช WAP 
จึงเปนการเขาใกลรูปแบบการคาในลักษณะท่ีเปน 
M-Commerce มากยิ่งข้ึน (ภาพท่ี 3) โดยเฉพาะเม่ือ
ธุรกิจท่ีดําเนินการคาอยูในปจจุบันมีการพัฒนา
ระบบท่ีเกี่ยวของกับการขายและการใหบริการผาน
เว็บไซต รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาน
อุปกรณส่ือสารเชน โทรศัพทเคล่ือนท่ี  PDA 
(Personal Digital Assistant) และอุปกรณอ่ืนๆ อัน
ไดแก Walkman กลองดิจิตอล ฯลฯ จึงทําใหเกิด
รูปแบบการดําเนินธุรกิจและบริการใหมๆ ใน
ลักษณะของ M-Commerce เกิดข้ึนมากมาย    โดย  
I-Mode เปนตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จคือมี
จํานวนหนาของผูเขามาใชบริการถึง 40 ลานHits ตอ
วัน (ผูใชสามารถเขาถึงเว็บไดมากถึง 6 พันเว็บ) และ 
Yahoo ท่ีประเทศญ่ีปุนมีมากถึง 80 ลานHitsตอวัน

แบงออกไดเปน 3 ยุคคือ  
              1. ยุคท่ีเร่ิมใช SMS (Short Messages 
Services) ซ่ึงนับเปนยุคแรก พ.ศ. 2541-2542   SMS 
เปนจุดเร่ิมท่ีสําคัญในการดําเนินการคาในลักษณะ
ของ M-Commerce และมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการ
ผลักดันใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ทางดานสังคม โดย 
SMS จะเปนการสงขอมูลส้ันๆ (มีความยาวไมเกิน 
160 ตัวอักษร) ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงในระยะ
เร่ิมแรกการใช SMS จะมีวัตถุประสงคในการแจง
เตือนเจาของโทรศัพทมากกวาจะเปนการนํามาใช
เพื่อวัตถุประสงคอ่ืน และมีการนํามาใชอยาง
กวางขวางเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในตางประเทศ 
อยางเชนในระหวาง ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ.2543 ทวีป
ยุโรปมีการใชงาน SMS มากถึง 2 พันลานขอความ
ตอเดือน ทําใหการส่ือสารในลักษณะของ SMS เปน
ท่ีแพรหลาย และนิยมใชในการติดตอส่ือสารมากข้ึน  

2. ยุคท่ีใช WAP (Wireless Application 
Protocol) พ.ศ.2542-2543  เปนยุคท่ีผูคนตางก็มี 

   

ชําระเงินผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทมือถอืธนาคารทางโทรศัพทมือถอื

วิธกีารเขาใชบริการ
วิธีท่ี1 : เขาผาน URL ของธนาคารโดยตรงที่ 
https://www.krungsrimobile.com

วิธีท่ี2 : เขาผานระบบ WAP SITES ของ DTAC
และ AIS

DTAC  : http://wap.djuice.co.th
>Information > Finance > Personal Banking >    
Krungsri M-Banking

AIS : http://wap.mobilelife.co.th
>bizLIFE > Banking > Krungsrimobile

วิธีท่ี3 : เขาผานระบบ CDMA ของ HUTCH
Hutch Home > Money > M-Site Today >           

Bank-BAY
ใช USER ID/Password ในการใชบริการเดียวกัน           
กับบริการ KrungsriOnline

 
ภาพท่ี 3. ข้ันตอนของการใชธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 

                                    โดยใชเทคโนโลยี WAP 
   

                  ท่ีมา : (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน))  
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3. ยุคกาวเขาสูบรอดแบนด   พ.ศ. 2544 เปน
ตนไป  กําลังเร่ิมเขาสูยุคท่ีสาม นั่นคือการท่ีเครือขาย
ไรสายกําลังอยูในข้ันท่ีสามารถชวยใหการรับ-สง
ขอมูลมีความเร็วท่ีสูงข้ึน ไมวาจะเปนเร่ืองของ 
GPRS (General Package Radio Service) หรือการ
ใหบริการของผูใหบริการรายใหม โดยอาศัย
เทคโนโลยีของ CDMA (Code Division Multiple 
Access) การรับ-สงขอมูลในรูปแบบของเสียง 
(Voice) และขอมูล (Text) จะเปล่ียนไปสูมัลติมีเดีย  
 

 รูปแบบการใชงาน M-Commerce  

1. Online stock trading หมายถึง การซ้ือ
ขายหุนแบบออนไลน ท่ีดําเนินการซ้ือขายกันท่ัว
โลกอยาง    I-MODE ในญ่ีปุน และดําเนินการ
ธุรกรรม (E-Trade) กับประเทศตางๆ   สวน Dagens 
Industri ของสวีเดนไดใหลูกคาซ้ือขายหุนในตลาด 
Stockholm Exchange และรับขอมูลทางการเงินดวย 
Personal Digital Assistant (PDA) ทําใหสามารถซ้ือ
ขายหุนจากท่ีตางๆ  

2. Mobile Banking หมายถึง ธนาคาร
ออนไลน ไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็วเชน ธนาคาร
ซิตี้แบงกไดมีบริการ Mobile banking ในสิงคโปร 
ฮองกง และอีกหลายประเทศ  

3. Micro Payment 

4. Online Gambling  หมายถึง การพนัน
ทางออนไลนเชนในประเทศฮองกงไดมีการใช Cell 
Phone เพื่อการพนันแขงมา  

5. Ordering and service หมายถึง การ
ส่ังซ้ือบริการที่เกี่ยวชองกับการดาวนโหลดเพลงเชน 
บริษัท Barnes & Noble ใหบริการลูกคาสําหรับการ
ดาวนโหลดเพลงผานโทรศัพทมือถือและ PDA  

6. Online auctions หมายถึง การประมูล
ทางออนไลนเชนWeb site : QWL.com ในประเทศ
อังกฤษ   ไดใหลูกคาเปดประมูลสินคาผานเว็บไซต 
และเปดประมูลโดยผาน Cell Phone รวมท้ัง e-Bay  

7. Messaging system หมายถึง ระบบ
ขอความท่ีใชในการสงอีเมลผานทาง Mobile 
Internet หรือท่ี    เรียกวา SMS ในเดือนสิงหาคม 
ค.ศ.2000 ไดมีการสงและรับขอความท่ัวโลก
ประมาณหนึ่งหม่ืนลานขอความ และเพิ่มข้ึนเปน
เทาตัวในตน ค.ศ. 2001  
                   8. B2B applications หมายถึง การ
ประยุกตใชงานทาง Business to Business ( B2B ) 
ดวยการนํา           M-Commerce มาใชในการเก็บ
และประเมินผลขอมูลเพื่อใชสําหรับตัดสินใจ โดย
พนักงานที่อยูหางไกลสามารถดําเนินธุรกรรมไดเชน 
การตรวจสอบระดับสินคาคงคลัง หรือดําเนินการ
ส่ังซ้ือขณะท่ีกําลังปฏิบัติงานในภาคสนาม  หมายถึง การใชจายยอย

เพ่ือชําระสินคาและบริการเชน ผูบริโภคในญ่ีปุนได
ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ใชจายผาน Vending machine 
สวนลูกคาในกลุมประเทศสแกนดิเนเวียสามารถจาย
คาจอดรถ คาลางรถ น้ํามันรถ และการจายคา
เคร่ืองดื่มจาก Vending machine ในประเทศเยอรมัน
ลูกคาสามารถจายคาโดยสารและคาแท็กซ่ีผาน
โทรศัพทมือถือ  

 

ปญหาและอุปสรรค  
           ปญหาและอุปสรรคของ  M-Commerce 
จําแนกไดดังนี้ 
          1. ขนาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีมักมีขนาดเล็ก 
ซ่ึงเปนขอจํากัดทางกายภาพในการใชงานเชน 
จํานวนปุมกดมีเพียง 12 ปุม (0-9 , * และ # )   
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           2. การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพื่อใชทํา
ธุรกรรมทางการเงินในปจจุบันยังยุงยากและซับซอน
อยู  
          3.หนวยความจํา (CPU : Central Processing 
Unit) และระบบปฏิบัติการ (OS : Operating 
System)ปจจุบันออกแบบมาเพื่อรองรับกับการใช
ง า น เ ฉพ า ะ ท่ี เ ป น โท ร ศั พท เ ค ล่ื อ น ท่ี ท่ั ว ไ ป 
หนวยความจํายังไมมากพอในการใชงานในท่ีไมใช
งานพื้นฐาน  

          4. ผูบริโภคยังไมคอยม่ันใจในเร่ืองระบบ
ความปลอดภัย ในการใชงาน  

         5. คาธรรมเนียม / รายการ (Fee / 
Transaction) ยังไมชัดเจนแนนอนและยังไม
เหมาะสม          
    

M-Commerce ในประเทศไทย  
 M-Commerce เปนบริการที่บริษัทผู

ใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือจับมือกับรานคา
และธนาคาร  รวมกันใหบริการส่ังซ้ือของผาน
โทรศัพทมือถือคลายกับการใหบริการ E-Commerce 
ในตอนน้ีไดแก บริการที่ AIS รวมมือกับธนาคาร
กสิกรไทย และโรงภาพยนตของ Major ceneplex 
ใหบริการส่ังซ้ือต๋ัวภาพยนตรทางมือถือ GSM ได ซ่ึง
ลูกคาสามารถจายเงินไดดวยบัตรเครดิตของธนาคาร
กสิกรไทย บัตร VISA และ Master Card ของทุก
ธนาคาร โดยผูซ้ือไมตองมีการแจงขอใชบริการกับ
ธนาคารลวงหนา หรือจะเลือกจายคาตั๋วพรอมกับคา
ใชโทรศัพทมือถือก็ได ระบบนี้ใชเทคโนโลยีของ 
SIM Toolkit มีการทํารายการโดยใหเลือกจากเมนู
เปนหลัก โดยลักษณะของบริการจะคลายกับใน
บริการ Mobile Banking ผานอินเทอรเน็ต ในระบบ
ดังกลาวผูใหบริการจะมีวงจรท่ีเช่ือมตอกับธนาคาร

โดยตรงและมีการเขารหัสขอมูลเชนกัน เพื่อใหการ
ทําธุรกรรมทางการเงินเปนไปอยางปลอดภัยและ
สรางความมั่นใจใหลูกคา สวนกระบวนการเรียกเก็บ
เงิน (Settlement) ระหวางโรงภาพยนตรและธนาคาร
ก็จะเปนไปตามระบบปกติ การที่ธนาคารใหบริการ
รับชําระคาจองต๋ัวนี้ ธนาคารจะไดรับคาธรรมเนียม
จากโรงภาพยนตร 3% ในขณะท่ีลูกคาจะเสียคา
โทรศัพทในการโทรออกคร้ังละ 6 บาท แตลูกคาก็จะ
ไดรับความสะดวกไมตองเสียเวลาเขาคิวซ้ือต๋ัว   

Mobile Internet เปนระบบท่ีทําใหผูใช
เช่ือมตออินเทอรเน็ตไดจากโทรศัพทมือถือทุกท่ีทุก
เวลา  โดยไมมีคาบริการรายเดือนและไมตองมี 
Internet Account พิเศษ  ในการเช่ือมตอสามารถ
คนหาขอมูลขาวสารจากท้ังผูใหบริการทั่วโลกใน
อัตราคาบริการเดียวกัน  ใชบริการตอเนื่องจาก 
Internet Site ท่ัวไปไดอยางไมมีรอยตอเชน การอาน 
e-mail  การใชบริการ  Personal Information 
Management   การเลนเกมส และอ่ืนๆ  สวนกรณี
ดาน    ธุรกรรมทางการเงินเชน  การซ้ือสินคาขาย
สินค า และบริ ก า รได อ ย า งสะดวกปลอดภั ย 
นอกจากนี้ อ งค กรและบริษัทต า งๆ  สามารถ
ใหบริการขอมูลภายในองคกรในระบบ Intranet 
ผานทางอินเทอรเน็ตบนมือถือและเช่ือมตอกับระบบ
ปจจุบันไดอีกดวย  ตัวอยางบริการ Mobile Internet 
ไดแก  บริการ djuice ของ  DTAC และบริการ 
mobileLife   INTRANET ใน mPocket 4u  ของ AIS  
เปนตน  สําหรับตัวอยางบริการ Mobile Internet   
สําหรับองคกรไดแก บริการ  DTAC Corporate Mail  
สามารถใหพนักงานในองคกรตางๆ สามารถเขาดู
และเช็ค   e-mail ท่ีใชในบริษัทไดอยางสะดวกสบาย
บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับการใช WAP  ไมวา
บริษัทนั้นจะใชเมลเซิรฟเวอรใดก็ตาม 
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แนวโนม M-Commerce ในอนาคต   

             แนวโนมในประเทศไทยระบบ เครือขาย
นาจะถูกพัฒนาใหมีความเร็วสูงข้ึนและจะเขาสูยุค 3 
G เม่ือมีเครือขายท่ีมีความเร็วสูง เคร่ืองโทรศัพท
หรืออุปกรณพกพาท่ีทันสมัยและมีความสามารถสูง
เชน  โทรศัพทมือถือรุนใหมๆ   Smart Phone และ 
Communicator ก็จะไดใชงานกันอยางเต็มท่ีทําให
รับสงไดท้ังเสียง ขอมูล ภาพ และวีดีโอพรอมกัน 
รวมไปถึงความสามารถของกลองถายรูป กลอง
วีดีโอ และวิทยุท่ีอยูในตัวโทรศัพทมือถือดวย ดาน
การบริการจะมีโปรแกรมท่ีชวยอํานวยความสะดวก
มากข้ึนเชน Locationbased Application หรือ Mobile 
Service Location เปนการใหบริการตามพื้นท่ีท่ีอยู
ในขณะนั้น หรือเปนบริการที่เกี่ยวของกับเวลาท่ี
ตองการทําในขณะน้ันทันที   

ในระยะเวลาอันใกลนี้จะมีการรวมมือ
ระหวางโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบใหมของบริษัท ทรู
โอเปอรเรช่ัน จํากัด กับระบบโทรศัพทในเมืองอยาง
พีซีทีและไอโหมดท่ีจะทําใหผูบริโภคสามารถส่ังซ้ือ
ของในเซเวน-อีเลฟเวน โดยท่ีไมตองเขาไปในราน  
สินคาท่ีส่ังอาจสงถึงบานกอนท่ีผูส่ังซ้ือจะเดินทาง
กลับไปถึงบาน  หรือวาจะส่ังซ้ือผานยู บี ซีและ
เว็บไซตของเอ็มเว็บ (Mweb) ผานโทรศัพทมือถือ  
สวนทางดาน DTAC ก็ไดทําการเช่ือมโยงเอาระบบ 
djuice ท่ีมีอยูตอเขากับ “รักบานเกิด” ท่ีรับสินคาจาก
จุดขายตอเขากับสหกรณชุมชนท่ีมีอยูท่ัวประเทศ 
สรางกระบวนการส่ังซ้ือ-ส่ังขายสินคาผานระบบ
โทรศัพทมือถือของ DTAC   สวนทางดาน AIS มี
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑซ่ึงเปนโครงการ
ขนาดใหญ 

 

 
                นอกจากนี้ อ า จมี ก า ร ใช ร ะบบ  m2m 
(Machine to Machine) ท่ีสามารถส่ังงานผาน
อุปกรณหรือเครื่องจักรท่ีเกี่ยวของทํางานเองตาม
เง่ือนไขของระบบที่ไดตั้งไว และอาจใชเทคโนโลยี 
Bluetooth รวมดวยซ่ึงจะทําใหมีบริการที่อุปกรณมือ
ถือสามารถส่ือสารกับอุปกรณชนิดอ่ืนแบบไรสายได
ดวย   ส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหบริการตางๆ  ประสบ
ความสํา เ ร็จ ข้ึนอยูกับการบริการนั้นตรงความ
ตองการของผู ใชมากนอยแคไหน  ค าบ ริการ
เหมาะสมและคุมคาหรือไม  อยางไรก็ตามธุรกิจบน
มือถือนาจะมีแนวโนมเติบโตไดอีกมากและจํานวน
ผูใชมือถือก็นาจะเพ่ิมข้ึนมากกวาจํานวนผูใชเคร่ือง 
PC หลายเทา  และในอนาคตอันใกลนี้อาจจะไดเห็น
ยุคท่ี 4 ของโทรศัพทมือถือ 
               ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาตนแบบ 
E911 ซ่ึงเปนตนแบบของการใหบริการขาวสาร และ
การติดตอผานระบบไรสาย โดยมีพื้นท่ีการ
ใหบริการรัศมี 100 เมตร นั่นหมายถึงเม่ือเราเดิน
ทางเขามาในกรอบพื้นท่ีบริการ อุปกรณ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีของเราจะติดตอกับสถานีบริการนี้
ได  ดังนั้นธนาคาร สถานท่ีราชการ หางราน 
ตลอดจนหนวยงานตางๆ สามารถต้ังสถานีฐาน
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการของตนเองภายในรัศมี 100 
เมตร ลูกคาท่ีเขามาในบริเวณสามารถติดตอ
เช่ือมโยงได   E911 จึงเปนหนทางท่ีจะทําใหการ
บริการระบบไรสายมีฐานการใหบริการไดอีกมาก 
ในอนาคตการใชงานระบบไรสายจึงใหบริการไดอีก
มากมาย  และไมวาจะอยูท่ีใดบนพื้นโลกก็จะเขาถึง
แหลงขอมูลขาวสารไดไมนอยกวาท่ีเรานั่งอยูหนาจอ
คอมพิวเตอร 
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บทสรุป 
 

            ดวยการเติบโตของผูใชโทรศัพทมือถือและ
การพัฒนาเทคโนโลยีของอุปกรณไรสายในชวง
ทศวรรษที่ผานมา ไดกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง
รูปแบบการใชงาน และสรางโอกาสในการทําธุร 
กรรมใหสามารถดําเนินการผานระบบออนไลนได
อยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ดังนั้น  
M-Commerce จึงเปนการจัดการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยผานโทรศัพทมือถือท่ีสามารถ
เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต และทําธุรกรรมไดทุกแหง
หนอยางไรขอจํากัด ท้ังทางดานภูมิศาสตรหรือความ
สะดวกในการใชงาน สงผลให M-Commerce เปน
ท้ังนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จของธุรกิจในอนาคต  ความสําเร็จของ 
M-Commerce จะเกิดข้ึนไดตอเม่ือไดรับการยอมรับ
จากผูประกอบธุรกิจ ผูบริโภค และหนวยธุรกิจท่ี
เกี่ยวของ นอกจากนี้ความเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง  ยังเปนปจจัย
สําคัญอีกประการหนึ่งในการกําหนดทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบของ M-Commerce  อัตรา
การเติบโตของธุรกิจ M-Commerce จึงเปนเร่ืองท่ี
ตองติดตามกันตอไป การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีโทรศัพท เค ล่ือนท่ีและการพัฒนา         
M-Commerce อาจจะไมใชการเปล่ียนแปลงแบบ

ค อ ย เปนค อ ยไป   แตน า จะ เปน ลักษณะการ
เคล่ือนไหวแบบกาวกระโดด 
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