
 

ซ้ือง่ายขายคล่อง  

ด้วยการช าระเงินออนไลน์ 
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“มองข้าม” 

เรามกัจะมองขา้มส่ิงรอบตวัไปเสมอ  

และก็ชอบโทษส่ิงรอบตวัท่ีเราเคยมองขา้มไป 
 

 



สังคมไทยก้าวสู่ยุค Cash-less Society 
 

สมยันีใ้ครยงัเข้าคิวซ้ือตั๋วหนังกันอยู่มัย้ครับ ?...  

 

ผมวา่ก็ยงัคงมีอยูบ่า้ง แต่ก็คงจะค่อยๆ ลดลงไป เพราะเทคโนโลยี

ดีๆ ท่ีช่วยเปล่ียนชีวิตให้มีชีวามากข้ึน อย่างเช่นกรณีน้ีเราสามารถเช็ครอบ

ฉายหนงั พร้อมจองตัว๋และช าระเงินผา่นระบบออนไลน์ไดทุ้กท่ีทุกเวลา  

น่ีเป็นตวัอย่างง่ายๆ ของ Cash-less Society หรือสังคมท่ีลดการ

ใช้เงินสดอย่างเช่นธนบัตรและเหรียญ มาสู่การใช้เงินสดในรูปของ

อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบัตรพลาสติก โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์

พกพาใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ใหเ้กิดความสะดวก และปลอดภยัสูงสุด

แก่ผูบ้ริโภค  

ยิ่งเด๋ียวน้ีมีตวัอย่างของการใชเ้งินแบบ “ไร้เงินสด” เกิดเพ่ิมมาก

ข้ึนทีเดียว เราจะเห็นการใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน 

MRT แทนการใชเ้หรียญ การใชบ้ตัรเงินสดสมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse) ท่ี 

7-11 แทนการใชเ้งินสด (แถมยงัได ้Point ไดสิ้ทธิแลกซ้ือมากมาย) รวมไป

ถึง Mobile Money เพ่ือช าระค่าสินคา้และบริการต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 

ตอนน้ีจึงพูดได้เต็มปากเต็มค าว่าเราก้าวเข้าสู่ยุค Cash-less Society ไป

เรียบร้อยแลว้ครับ 

 

 

 



Big 3 แห่งค่ายมือถอืกบัยุค Cash-less Society 
ลองมาดูตวัอยา่งการใหบ้ริการท่ีเป็นสญัญาณบอกวา่สงัคมไทยได้

เขา้สู่ยุค Cash-less Society ไปเรียบร้อยแลว้ จากผูใ้ห้บริการมือถือ 3 ค่าย

ยกัษ์ใหญ่  เผื่อพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ท่านไหนสนใจใช้บริการ ก็ลอง

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมและไปใชบ้ริการกนัก็ไดค้รับ 

เร่ิมจาก TRUE ด้วยการเปิดตวับริการเงินสดอิเล็กทรอนิกส์บน

โทรศพัท์มือถือมานานหลายปีแลว้ เช่น บัตรเงินสดทรูมันน่ี (True Money 

Cash Card) เป็นบตัรเงินสดท่ีผูใ้ชส้ามารถเติมเงินลงไปในบตัรเพื่อใช้ซ้ือ

สินคา้/บริการทุกอยา่งในเครือทรู คอร์ปอเรชัน่ นอกจากน้ี ยงัมีกระเป๋าเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic wallet: e-Wallet) เป็นบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์

บนโทรศัพท์มือถือ ท่ีสามารถพกพาเงินสดไวใ้นโทรศพัท์เพ่ือซ้ือสินคา้/

บริการทุกอย่างในเครือทรูเองและเหล่าพนัธมิตรกบัทรู อาทิ จ่ายค่าไฟฟ้า 

น ้ าประปา ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ โดยสามารถผกูเงินสดในโทรศพัทมื์อถือกบั

บัญชีธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ไทย

พาณิชย ์เพียงแค่เติมเงินลงใน e-Wallet ผ่านตูเ้อทีเอ็มของธนาคาร และอีก

หน่ึงบริการก็คือ ทัชซิม (Touch SIM) จะให้บริการคลา้ยกับ e-Wallet แต่

เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบออฟไลน์ พูดง่ายๆ ก็คือเวลาใชง้านไม่

จ าเป็นตอ้งออนไลน์ไปท ารายการกบัธนาคาร แต่เงินสดจะถูกใส่ไวใ้น SIM 

บนโทรศัพท์ การใช้งานก็แสนง่ายเพียงแค่น าโทรศัพท์มือถือท่ีมี Touch 

SIM ไปแตะบนเคร่ืองรับหรืออ่านท่ีจุดรับช าระเงินของร้านคา้ต่างๆ เท่า

นั้ น เอง นอกจากน้ี ย ังมีบริการอ่ืนๆ อีก เช่น ทรูมันน่ี  (True Payment 

Service) ระบบการช าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway) และ

บริการรับจองตั๋วผ่านออนไลน์ (WeBooking.com) วา้ว วา้ว วา้ว บริการ

เยอะแยะมากมายจนเลือกใชไ้ม่ถูกเลยใช่มั้ยละครับ  



    

 
ตวัอยา่งบริการ e-Money จาก TRUE 

 

มาท่ีค่าย AIS กันบ้างดีกว่า เคยได้ยินช่ือ Advanced mPAY กัน

บ้างมั้ยครับ เป็นบริษัทลูกท่ีให้บริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 4 รูปแบบ 

ได้แก่ บัตรเติมเงิน (Card refill) บริการรับช าระเงินส าหรับ e-Commerce 

บริการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Money Transfers) และบริการรับช าระเงิน

ส าหรับองคก์รธุรกิจ (m-Biz Solutions) 

 



  
ตวัอยา่งบริการ e-Money จาก AIS 

 

แล ะ อี ก ค่ าย ก็ คื อ  DTAC ท่ี ก็ ให้ บ ริ ก าร เงิ น ใน รู ป แบ บ

อิเล็กทรอนิกส์โดยร่วมมือกบัธนาคารต่างๆ เปิดให้บริการ ATM SIM ซ่ึง

เป็นการผูกบัญชีธนาคารไวใ้น SIM ของ DTAC เพื่อให้ลูกค้าสามารถ

บริหารเงินสดในบญัชีธนาคารนั้นๆ ผา่นโทรศพัทมื์อถือไดทุ้กท่ีทุกเวลา  

 

  
ตวัอยา่งบริการ e-Money จาก DTAC 

 

 

 



5 เหตุผลท่ีคุณตอ้งมี e-Payment 
ตอนน้ีคิดวา่คงพอเห็นภาพแลว้นะครับวา่ Cash-less Society มนั

อยู่ใกลต้วัและใกลธุ้รกิจเราเพียงแค่ “คลิก” ดงันั้น การปรับตวั ปรับธุรกิจ

ใหส้อดรับกบัพฤติกรรมของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ลว้ครับ เราลอง

มาสรุปกันดีกว่าว่าท าไมธุรกิจ e-Commerce จึงจ าเป็นต้องมีระบบ e-

Payment  

1. การขายทีไ่ม่ได้เจอลูกค้า 

ลองคิดดูวา่ถา้ลูกคา้ของเราอยูต่่างประเทศ หรืออยูก่นัในสถานท่ีท่ี

ห่างไกล ไม่สามารถท่ีจะมาพบเจอกนัไดส้ะดวก วธีิการช าระเงินแบบไหน

ถึงจะรวดเร็วและปลอดภยัมากท่ีสุด ก็คงหนีไม่พน้การช าระเงินออนไลน์ท่ี

สามารถท าไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

2. มัน่ใจไม่โดนโกง 

ประโยชน์ของการช าระเงินผา่นผูใ้หบ้ริการช าระเงินออนไลน์ ซ่ึง

ผูใ้ห้บริการเหล่าน้ีเปรียบเสมือนผูเ้ป็นตวักลางระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย ดงันั้น 

กรณีท่ีผูซ้ื้อจ่ายเงินไปแลว้ไม่ไดข้องจากผูข้าย ผูซ้ื้อก็มีสิทธิท่ีจะร้องเรียนไป

ยงัผูใ้หบ้ริการช าระเงินออนไลน์เพ่ือดึงเงินกลบัมา จึงเป็นช่องทางการช าระ

เงินท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ของเราไดม้ากทีเดียว 

3. สร้างความน่าเช่ือถือ 

ขั้นตอนการสมคัรใช้บริการจากผูใ้ห้บริการช าระเงินออนไลน์

ตอ้งมีการยืนยนับัญชีธนาคาร และความมีตัวตนอยู่จริงของผูใ้ช้บริการ 

ดงันั้น การมีระบบ e-Payment จึงเปรียบเสมือนเคร่ืองหมายรับรองการันตี

วา่ร้านคา้ท่ีก าลงัสัง่ซ้ือของนั้นมีความน่าเช่ือถือแค่ไหน 

 

 



4. ปิดการขายในเส้ียวนาท ี

เคยเป็นมั้ยท่ีเราเผลอสั่งซ้ือสินคา้และช าระเงินออนไลน์ไปแลว้ 

แต่มานัง่นึกทีหลงัวา่ไม่น่าซ้ือเลย ผมวา่คงเป็นกนัหลายคน เพราะดว้ยความ

ง่ายของระบบช าระเงินท่ีคลิกปุ๊ปก็ตอ้งจ่ายป๊ับ ซ่ึงต่างจากการจ่ายเงินใน

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ยงัมีเวลาในการคิดพิจารณา และบางคร้ังคิดไปคิดมาก็

ไม่ยอมควกัเงินในกระเป๋าเพราะรู้สึกว่ายงัไม่จ าเป็น ดังนั้น การช าระเงิน

ออนไลน์จึงเป็นอีกเคร่ืองมือท่ีช่วยปิดการขายให้เราได้แบบไม่ต้องง้อ

พนกังานขายเลยทีเดียว 

5. บริหารจดัการได้ดกีว่ารับเงนิสด 

แน่นอนครับวา่อะไรท่ีท าเป็นระบบระเบียบยอ่มควบคุมไดดี้กวา่

เสมอ การช าระเงินออนไลน์ก็เช่นกนั เงินไม่หายไปไหนแถมเราสามารถ

เรียกดูรายงานไดต้ลอดทุกวนัทุกเวลา เพื่อบริหารจัดการช่องทางการช าระ

เงินน้ีไดดี้ข้ึนดว้ย 

 

เทคนิคเลือกผูใ้หบ้ริการ e-Payment 
 ผูใ้ห้บริการ e-Payment มีให้เลือกมากมายทั้งในและต่างประเทศ 

ท่ีดงัๆ ของต่างประเทศก็อย่างเช่น PayPal หรือตอนน้ีก็มี Alipay ซ่ึงเป็นผู ้

ใหบ้ริการช าระเงินออนไลน์ของเวบ็ไซต ์B2B ชั้นน าของโลกอยา่ง Alibaba 

นอกจากน้ี ยงัมี Apple Pay จากผูผ้ลิตมือถือชั้นน าของโลก ส่วนในบา้นเรา 

ท่ีคุน้หนา้คุน้ตาก็คือ Paysbay, Pay Solution, 2C2P เป็นตน้  

 ค าถามต่อมาก็คือ เราจะเลือกใช้ผู ้ให้บริการเจ้าไหนดี ลอง

พิจารณาจากประเด็นเหล่าน้ีนะครับ 

 



 ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 

 เราท าธุรกิจท่ีเนน้ไดก้ าไร ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการเจา้ไหนคิดค่าบริการ

ไม่สูง ก็เลือกใชร้ายนั้นครับ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนใหเ้ราไดร้ะดบัหน่ึง โดยท่ี

ค่าบริการจะคิดตาม Transection ครับ เฉล่ียอยู่ท่ี 3% – 5% เช่น ลูกคา้ซ้ือ

ของเรา 1,000 บาท เราก็จะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 30 – 50 บาท ทั้งน้ี จะ

มากหรือน้อยก็ ข้ึนอยู่กับ มูลค่า Transection ของเรา ยิ่งถ้าเรามีมูลค่า 

Transection สูง เคา้ก็คิดค่าบริการท่ีต ่าลงครับ ดงันั้น พยายามขายของและ

ใหลู้กคา้ช าระเงินออนไลน์นะครับ ค่าธรรมเนียมจะไดล้ดลงไปอีก 

 
ตวัอยา่งค่าธรรมเนียมของผูใ้หบ้ริการ e-Payment 

 

ความน่าเช่ือถือ 

 ค่าธรรมเนียมถูกๆ ก็อยา่เพ่ิงด่วนตดัสินใจนะครับ ขอให้พิจารณา

เร่ืองความน่าเช่ือถือของตวัผูใ้ห้บริการดว้ย โดยขอให้เลือกใชร้ายท่ีไดรั้บ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจแบบน้ีจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับ โดย

สามารถดูรายช่ือผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บอนุญาตไดท่ี้  
http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/ListOfEmoney/Page

s/eMoneyProvider.aspx 



  
 

 ระบบความปลอดภัย 

 อีกประเด็นท่ีส าคญัมากคือเร่ืองความปลอดภยัของระบบของผู ้

ใหบ้ริการครับ ท่ีอยา่งนอ้ยๆ ตอ้งมี SSL Contention ท่ีจะท าใหก้ารช าระเงิน

ออนไลน์ของลูกคา้ของเรามีความปลอดภยัมากท่ีสุด 

ปกติการเขา้ถึงเวบ็ไซตใ์ดๆ นั้นมาตรฐานจะมี URL ท่ีเป็น HTTP 

(Hypertext Transmission Protocol) แต่หากว่าก าลังเข้าสู่โหมด (Mode) 

รักษาความปลอดภัยของ SSL URL จะเปล่ียนเป็น HTTPS (Hyper Text 

Transmission Protocol, Secure) ส่วนอีกแห่งหน่ึงก็คือท่ี Title Bar ดา้นล่าง 

ในระบบ SSL จะมีรูปแม่กุญแจสีเหลืองปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือ ส าหรับ 

Internet Explorer ส่ ว น  Netscape Communicator จ ะ เป็ น รู ป กุ ญ แ จ ท่ี

สมบูรณ์ (ไม่แตกหกั) สีเหลืองปรากฏอยูท่ี่ดา้นขวามือ 

    



 
ตวัอยา่งเวบ็ https://www.scbeasy.com ท่ีแสดงวา่อยูบ่นเวบ็ไซตท่ี์ใชร้ะบบ SSL 

และมี Certificate ท่ีแสดงตวัตนของเวบ็ไซต ์ 

 

 มาถึงบรรทดัน้ี คิดวา่ทุกท่านคงเห็นความส าคญั และประโยชน์

ของระบบ e-Payment กันแล้วนะครับ ถ้าเช่นนั้ นก็อย่ารอช้าอยู่เลย น า

หลกัการเลือกผูใ้ห้บริการท่ีผมแนะน าไป และติดตั้งระบบ e-Payment ลง

บนเวบ็ไซต์ทันที แลว้ท่านจะรู้ว่าการปิดการขายภายในเส้ียวนาทีโดยไม่

ตอ้งงอ้พนกังานขาย ความรู้สึกมนัเป็นแบบไหน…ขอเป็นก าลงัใจใหก้บัทุก

ท่านครับ 
 

 


