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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบ

ธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงพรรณนา 
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมาก ด้วยเป็นการ
ซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอ้ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น 
ทำให้สามารถซ้ือสินค้าและชำระเงินได้จากทุกท่ีผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวได้อย่างสะดวก  

แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ มีความเสี่ยงต่อการ 
ถูกหลอกลวง เช่น สินค้าที่ไม่ตรงตามที่ได้โฆษณาไว้ หรือส่งสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ มีความชำรุดเสียหาย 
สร้างความเสียหายต่อผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
แต่ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งฉบับ ซึ่งรายละเอียดการบังคับใช้ต่างกัน และการที่ผู้บริโภคจะไป
ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ขายในกรณีได้รับความเสียหายนั้น จะเป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเป็นการไม่
คุ้มค่า จึงไม่อาจระงับหรือยับยั้งการกระทำความผิดที่ยังคงมีและมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทย 
มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์  แต่เป็นในลักษณะที่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่าง
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สมบูรณ์ เนื่องจากไม่ใช่กฎหมายที่ใช้สำหรับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยตรง  อีกทั้งมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ อาทิเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติขายตรงและ
การตลาดแบบตรง ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรับแก้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวนี้โดยการบัญญัติ กฎหมายมาใช้
บังคับโดยตรง จะทำให้สามารถบังคับใช้ได้โดยตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สร้างความยุติธรรมให้กับ
ผู้บริโภค และที่สำคัญผู้ใช้กฎหมายสามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็วกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

   
บทนำ 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจการซื้อขาย
สินค้า จากการมีหน้าร้านก็เริ่มทยอยเปลี่ยนเป็นการเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งองค์กรขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก ซึ่งสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าและเจ้าของธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจ
โดยการซื้อผ่านเครือข่ายออนไลน์ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือ
คุณภาพต่ำกว่าที่โฆษณาขายไว้ทางออนไลน์ ได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ตรงกับความต้องการ รวมไป
ถึงการโฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค โดยไม่ได้รับสินค้า ในทางกฎหมายอาญานั้นถือว่าเป็นความผิด
ฐานฉ้อโกง ซึ่งเป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีภาระหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาแก่
ผู้กระทำการฉ้อโกง 
 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องทำการจด
ทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ก่อนที่จะเริ่มประกอบการ เพ่ือการ
ตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบการในกรณีที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม 
มีการกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน คือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน อีกทั้งกำหนดให้มีการจดทะเบียน
พาณิชย์  แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันร้านค้าที่มีการขายผ่านเครือข่ายออนไลน์ก็มีการประกอบธุรกิจฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แสดงให้เห็นได้ว่าแม้มีกฎหมายก็ไม่สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษา
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากฎหมายต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับปัญหา

การซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553 อ้างในจิราภรณ์ 
ศรีนาค, 2556) ความหมายและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือสื่อสังคมออนไลน์เป็น
สื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม ทั้งนี้ Social media อาจจะอยู่ในรูปของเนื้อหา รูปภาพ เสียง
หรือวิดีโอ ซึ่งสอดคล้องกับ (กานดา รุณนะพงศา, 2557) ที่ว่าโซเซียล “Social” หมายถึง การแบ่งปันใน
สังคม ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันเนื้อหา รสนิยม ความเห็น หรือการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกันเป็น
กลุ่ม) ส่วนมีเดีย “Media” หมายถึง สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร ในปัจจุบันการแพร่กระจายของ
สื่อก็ทำได้ง่ายขึ้น โดยเกิดจากการแบ่งปันเนื้อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้ นอกจากนี้สื่อสังคม
ออนไลน์ยังเป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็นแบบ
การสนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลาย ๆ คน (many-to-many) เมื่อมีสภาพของการเป็นสื่อสังคม 
สิ่งสำคัญคือ การสนทนาที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นการร่วมกลุ่มพูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน มีการวิพากษ์ 
วิจารณ์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา แม้กระทั่งตัวผู้ผลิต
เนื้อหาเอง เพราะผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรูปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งเข้า
ไปแก้ไขเนื้อหานั้นได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังเป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหาและ
กระจายไปยัง ผู้รับสารคนอ่ืน ๆ ได้อย่างเสรี หากใครผลิตเนื้อหาที่ โดนใจก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพล 
(Influencer) ยิ่งหากเป็นในทางการตลาดก็สามารถโน้มนำผู้ติดตามในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการได้
โดยง่าย สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถแบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ได้ดังนี้ (สุภาวรรณ์ 
นวลนิล, 2557: ออนไลน์)  
 1) บล็อก เป็นการลดรูปจากคำว่า Weblog เป็นระบบจัดการเนื้อหารูปแบบหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้ใช้
สามารถเขียนบทความหรือที่เรียกว่า “โพสต์ ” แล้วทำการเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากในการที่จะต้องมา
นั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมทำเว็บไซต์ การเรียงเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาที่มาใหม่สุดมาก่อน 
จากนั้นจะลดหลั่นลำดับของเวลา (Chronological Order) สำหรับการมีบล็อกขึ้นมาเพ่ือเปิดโอกาสให้ใคร 
ๆ ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรีไม่มีขีดจำกัดเรื่อง
เทคนิคในอดีตอีกต่อไป ทำให้เกิดบล็อกขึ้นมาจำนวนมาก เพ่ือเป็นช่องทางที่สำคัญคือให้เพ่ือน ๆ เข้ามา
แสดงความคิดเห็นได ้ 
 2) Twitter และ Microblog อ่ืน ๆ เป็นรูปแบบหนึ่งของบล็อกที่จำกัดตัวอักษรของการโพสต์แต่
ละครั้งที่ 140 ตัวอักษร โดยแรกเริ่มผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้ใช้งานเขียนเรื่องราว ว่าคุณกำลังทำ
อะไรอยู่ในขณะนี้ แต่ Twitter ก็ถูกนำไปใช้ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อเพ่ิมยอดขาย สร้าง
แบรนด์ หรือเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ได้
ด้วย และเป็นที่นิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนทำให้ Twitter เพ่ิมฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถบอกได้ว่าตอนนี้
กำลังทำอะไรกันอยู่ นั่นคือการนำ Microblog เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยนั้นเอง  



     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่12 
The 12th Hatyai National and International Conference 

648 

 

 3) Social Network จากชื่อสามารถแปลได้ว่าเครือข่ายที่ เชื่อมโยงบุคคลหลาย ๆ คนจน
กลายเป็นสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้จะเริ่มต้นสร้างตัวตนในส่วนของ “Profile” ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) 
รูป (Photo) การจดบันทึก (Note) หรือการใส่วิดีโอ (Video) และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ Social Network ยัง
มีเครื่องมือสำคัญในการสร้างจำนวนเพ่ือนให้มากขึ้นคือในส่วนของ Invite Friend และ Find Friend 
รวมถึงการสร้างเพ่ือนจากเพ่ือนของเพ่ือนอีกด้วย อาจจะอยู่ในรูปแบบเกมหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ 
สามารถรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Group ขึ้นได ้ 
 4) Media Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้สามารถอัปโหลดรูปหรือวีดีโอเพ่ือแบ่งปันให้กับ
ครอบครัว เพื่อน ๆ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทุ่มทุนในการสร้างหนังโฆษณาท่ีมี
ต้นทุนสูง อาจจะใช้แค่กล้องดิจิตอลราคาถูกถ่ายทอดความคิดเป็นรูปแบบวิดีโอนำ ขึ้นเว็บไซต์ประเภท 
Media Sharing อย่าง Youtube หรืออาจจะถ่ายรูปแล้วนำขึ้นสู่เว็บไซต์อย่าง Flickr  
 5) Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต์ที่ เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใน
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้สั่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและทำการโหวตได้เป็นเสมือนมหาชน  ช่วย
กลั่นกรองว่าบทความหรือเนื้อหาใดเป็นที่น่าสนใจที่สุด ในส่วนของ Social Bookmarking นั้น เปิดโอกาส
ให้สามารถทำ Bookmark เนื้อหาหรือเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ โดยไม่ขึ้นอยู่กับเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องใด
เครื่องหนึ่ง แต่สามารถทำผ่านออนไลน์และเนื้อหาที่ทำ Bookmark ไว้นั้น สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอ่ืน 
ๆ ได้ด้วย  
 6) Online Forum ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นสถานที่ที่ให้คนเข้ามา
พูดคุยในหัวข้อที่สนใจอาจเป็นเรื่องเพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ การลงทุน  และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย ได้ทำการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงข้อมูลข่าวสารตลอดจนแนะนำสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
เว็บไซต์ประเภทฟอร์มอาจเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ
เว็บไซต์เนื้อหาต่าง ๆ  

สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่าน
เครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง (พิชิต 
วิจิตรบุญยรักษ์, 2554) ซึ่งสามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์เป็นประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กันบ่อย ๆ คือ บล็อก 
(Blogging) ทวิตเตอร์และไมโคบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์(Media Sharing)  

The Social Media Advisory Group (2012: Online อ้างใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2555: ออนไลน์) 
Social Media หมายถึงเครื่องมือหรือรูปแบบจากเว็บ 2.0 ที่นำมาใช้ในเชิงบูรณาการของเนื้อหาในการ
ถ่ายทอดจากการเขียนและการส่งผ่านข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บเพจและสื่อประเภทดังกล่าวสามารถ
นำมาใช้ในการเรียนการสอนของครูได้หลากหลายรูปแบบ เช่น discussion, forum, blogs, wikis และ 
3d virtual worlds เป็นต้น  
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการ
ตอบสนองทางสังคมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ ซึ่งมีการแบ่งปัน
เนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์(Social Network) เป็นตัวสื่อสารกับคนในกลุ่ม
สังคมออนไลน์ (Social Community) ทั่วโลก 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี  
 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คำว่า สารสนเทศหรือสารนิเทศ เป็นคำศัพท์บัญญัติของคำ
ว่า “Information” ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้คำได้ทั้งสองคำในวงการคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและ
ธุรกิจนิยมใช้คำว่า “สารสนเทศ” ซึ่งมีความหมายกว้าง ๆ ว่า ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ ที่มีการบันทึก
อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือนำมาเผยแพร่และใช้งานต่าง ๆ ทุกสาขา ส่วนคำว่า “เทคโนโลยี 
สารสนเทศ” หรือ Information Technology ที่ มักเรียกว่า ไอที  (IT) นั้น  เน้นถึงการจัดการใน
กระบวนการดำเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การวิเคราะห์ 
การจัดเก็บ การจัดการและการเผยแพร่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความถูกต้อง ความแม่นยำและความ
รวดเร็วทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  2548 : 10) 
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ต่างกันดังนี้  (วาสนา สุขกระสานติ, 2541, น.
79) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการโดยจะรวมถึง  
 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากแล้วจะหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องใช้
สำนักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้น  เพ่ือใช้ใน
งานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ และใช้เทคโนโลยีระดับสูง   

2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวมจัดเก็บประมวลผล
และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ต่อไป จากที่กล่าวมา
สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนำเอาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบการสื่อสารมา
ใช้ในการประมวลผลข้อมูลจนได้สารสนเทศมาใช้งานหรือมา เผยแพร่สู่ผู้อื่นโดยผ่านระบบเครือข่าย  

(ช่วงโชติ  พันธุเวช, 2542 ) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการนำเอา
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลมาทำการประมวลผลและการสืบค้นหาแล้วเรียกใช้งานข้อมูลที่
ผ่านการประมวลผลแล้ว มีสื่อและอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ โดยผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

(วิทวัส วรินทรเวช, 2545) ได้สรุปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งปวงเพ่ือตัดทำสารสนเทศไว้ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นหลัก และรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ โดยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการและจัดเก็บข้อมูล ส่วนการสื่อสารโทรคมนาคม
ใช้เป็นสื่อในการจัดส่งข้อมูลเผยแพร่และเสียงออกไปเพ่ือสื่อสารกัน ตลอดจนถึงแนวความคิด ระบบ วิธี 
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เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการสื่อสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผลค้นคืนและเผยแพร่ข้อ
สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคม รวมทั้งการประยุกต์ใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้นในงานสารสนเทศและงานบริการด้านอื่น ๆ  

(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2546) ได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information System) ว่า
หมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบต่างๆ (ข้อมูล การประมวลผล การ  เชื่อมโยงเครือข่าย) เพ่ือนำเข้า 
(Input) สู่รูปแบบใดๆ แล้วนำมาผ่านกระบวนการบางอย่าง (Process) ที่อาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อเรียบ
เรียงเปลี่ยนแปลงและจัดเก็บเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) คือ สารสนเทศที่สามารถใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจได้ (สุกิจจา พงษ์สุวรรณ, 2547) ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่าหมายถึง เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา การจัดเก็บประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง งานประยุกต์ที่สำคัญอย่าง
หนึ่งคือ การสร้างระบบสารสนเทศแบบต่าง ๆ ที่มีการนำเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ
การสื่อสารโทรคมนาคมไปใช้ในหน่วยงานหรือธุรกิจต่าง ๆ มุ่งไปที่การคิดค้นอย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึง
การจัดทำรายงาน ตลอดจนการจัดทำผลลัพธ์ของข้อมูลให้สามารถค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2547) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญสอง
สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เรา
สามารถจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  ส่วนเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม ช่วยให้เราสามารถส่งผลลัพธ์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวก  

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดกระทำข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระเบียบแบบแผน อันนำมาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการ
นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและ
การตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นวิจัยแบบผสมผสานวิธี (types of mixed method 
research) ชนิดดำเนินการไปพร้อมกัน กำหนดการวิจัยเชิงคุณภาพเด่นนำการวิจัยเชิงปริมาณ มีการตั้ง
คำถามการวิจัยหลักเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative approach) และเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลจึง 
ศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณ (quantitative approach) ควบคู่ไปด้วย รายละเอียดดังนี้ 
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 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผู้วิจัยทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีการดำเนินการศึกษา 2 วิธี คือ   
  1.1  วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั่วไปจากหนังสือ เอกสารวิชาการต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ ตัวบทกฎหมาย และสืบค้นข้อมูล
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้อง แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 1.2  วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ท่ี
ได้สร้างขึ้นไว้ล่วงหน้า คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) มีลักษณะคำถามแบบ
ปิดและปลายเปิด สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับปัญหาการซื้อสินค้าผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและ
การตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม จำนวน 400 ฉบับ ได้กลับคืน 100 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            การเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
            n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
           X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
           S.D. แทน ความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สำหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามใช้ตามวิธีการของลิเคิร์ต  (Likert Scale)  
แบ่งระดับในการวัดออกเป็น 5 ระดับโดยกำหนดค่าระดับ ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
การนำเสนอผลการวิเคราะห ์
 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเสนอเป็น 3 ตอน ตามลำดับดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ จำนวน 100 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 

สภาพทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
-      ชาย 
-      หญิง 

 
42 
58 

 
42.00 
58.00 

อายุ 
-      ต่ำกว่า 20 ป ี
-      20-30 ป ี
-      31-40 ป ี
-      41-50 ป ี
-      50 ปีขึ้นไป 

 
32 
36 
16 
11 
5 

 
32.00 
36.00 
16.00 
11.00 
5.00 

ระดับการศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ 

 
47 
43 
10 

 
47.00 
43.00 
10.00 

อาชีพ 
-      พนักงานบริษัท 
-      นักเรียน/นักศึกษา 
-      ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
-      รับราชการ 
-      อ่ืน ๆ  

 
31 
31 
30 
5 
3 

 
31.00 
31.00 
30.00 
5.00 
3.00 

สถานภาพ 
-     โสด 
-      แต่งงาน 
-      หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

 
61 
28 
11 

 
61.00 
28.00 
11.00 

 ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต/วัน 
-      6-12 ชัว่โมง/วัน 
-      3-5 ชั่วโมง/วัน  
-      มากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน 
-      นาน ๆ ครั้ง 

 
63 
22 
11 
4 

 
63.00 
22.00 
11.00 
4.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.00 และเพศชายร้อยละ 42.00 มีประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 36.00) รองลงมามีอายุต่ำกว่า 20 ปี ระหว่าง 31-40  
ระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ  32.00 16.00 และ 11.00 ตามลำดับ) ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 47.00 รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 43.00  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ ส่วนใหญ่มีอาชีพ เป็น
พนักงานบริษัท (ร้อยละ 31.00) รองลงมาเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และค้าขายหรือประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ 31.00 และ 30.00 ตามลำดับ) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 61.00) รองลงมาสมรส 
และหย่าร้าง หม้าย แยกกันอยู่ (ร้อยละ 28.00 และ 11.00 ตามลำดับ) เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต/วัน 
ระหว่าง 6-12 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 63.00) รองลงมาระหว่าง 3-5 ชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า 12 ชั่วโมง
ต่อวัน ร้อยละ 22.00 และ 11.00 ตามลำดับ) ส่วนสถานที่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อสินค้าผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ คือ บ้าน (ร้อยละ 54.00) รองลงมาสถานศึกษา (จำนวน 21 คน และสถานที่ให้ใช้
บริการอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 21.00 และ 15.00 ตามลำดับ) 
 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ข้อที่ ความคิดเห็น X  S.D. ระดับ 
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
1. โทรศัพท์มือถือ 4.75 0.37 มากที่สุด 
2. คอมพิวเตอร์ / แล็ปท็อป 4.50 0.61 มาก 
3. แท็บเล็ต 3.93 0.72 มาก 
4. นาฬิกา 4.00 0.71 มาก 
5. ยานพาหนะ (เช่น รถยนต์, เครื่องบิน,รถไฟ) 3.90 0.70 มาก 

 

 

สภาพทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
สถานที่ในการใช้อินเทอร์เน็ต 
-      บ้าน 
-      สถานศึกษา  
-      สถานที่ให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
-      อ่ืน ๆ  

 
54 
21 
15 
2 

 
54.00 
21.00 
15.00 
2.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ข้อที่ ความคิดเห็น X  S.D. ระดับ 
ด้านช่องทางการสั่งซ้ือสินค้า 
1. ไลน์ (Line) 4.48 0.60 มาก 
2. เฟซบุ๊ก (Facebook) 4.54 0.57 มากที่สุด 
3. เฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ (Facebook 

messenger) 
4.50 0.57 มาก 

4. อินสตาแกรม (Instagram) 4.20 0.69 มาก 
5. Shopee 4.12 0.64 มาก 

ด้านเหตุผลในการตัดสินใจสั่งซ้ือ 

1. ได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินค้าและ
ราคาทำให้มีอิสระในการตัดสินใจซื้อ 

4.04 0.57 มาก 

2. ได้รับข้อมูลคำแนะนำมากกว่าการซื้อหน้าร้าน 
(มีรีวิว) 

4.04 0.64 มาก 

3. มีความสะดวก 3.94 0.61 มาก 
4. ซื้อสินคา้ได้หลากหลาย 4.00 0.55 มาก 

ข้อที่ ความคิดเห็น X  S.D. ระดับ 
5. มีความง่ายต่อการติดตามข้อมูลการจัดส่ง 3.89 0.56 มาก 

ด้านประเภทสินค้าที่สั่งซ้ือมากที่สุด 
1. เครื่องสำอาง 4.00 0.69 มาก 
2. เสื้อผ้า 3.92 0.69 มาก 
3. เครื่องประดับต่าง ๆ  

(เช่น กระเป๋า, ต่างหู, สร้อยคอ, นาฬิกา) 
3.87 0.72 มาก 

4. รองเท้า 3.77 0.63 มาก 
5. อุปกรณ์อ่ืน ๆ (เช่น โทรศัพท์, เครื่องครัว, กีฬา

, จัดสวน, ของใช้อื่นๆ) 
3.79 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ข้อที่ ความคิดเห็น X  S.D. ระดับ 
ด้านประเภทบริการที่สั่งซ้ือมากที่สุด 
1. ตั๋วโดยสาร (เครื่องบิน, รถบัส, รถไฟ, แท็กซ่ี) 3.93 0.70 ปานกลาง 
2. ที่พัก 3.90 0.61 มาก 
3. การท่องเที่ยว 3.75 0.79 มาก 
4. ร้านอาหาร 1.41 1.74 น้อยที่สุด 
5. คลินิก / สถาบันเสริมความงาม 1.81 1.87 น้อย 

ด้านประสบการณ์ที่ได้รับจากการสั่งซ้ือ 
1. มีความล่าช้าในการจัดส่ง 3.66 0.71 มาก 
2. สินค้ามีความชำรุดบกพร่องเสียหาย 3.69 0.69 มาก 
3. ได้รับสินค้นไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ (ไม่ตรง,ไม่ครบ, 

เกิน ) 
3.75 0.68 มาก 

4. สินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง 3.76 0.76 มาก 
5. ไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ 3.74 0.72 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ ส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ต คือโทรศัพท์มือถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมา
คือคอมพิวเตอร์/ แล็ปท็อป  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.5 นาฬิกาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 แท็บ
เล็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และใช้ยานพาหนะ (เช่น รถยนต์,เครื่องบิน,รถไฟ) ในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตลำดับท้ายสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 
 ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.54 รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก แมสเซนเจอร์ (Facebook messenger) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 ไลน์ 
(Line) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 อินสตาแกรม (Instagram) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 และใช้  
Shopee เป็นช่องทางในการสั่งซื้อลำดับท้ายสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลในการตัดสินใจสั่งซื้อ คือ ได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้า
และราคาทำให้มีอิสระในการตัดสินใจซื้อ และได้รับข้อมูลคำแนะนำมากกว่าการซื้อหน้าร้าน (มีรีวิว) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 รองลงมาคือ ซื้อสินค้าได้หลากหลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.00 มีความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 และมีความง่ายต่อการติดตามข้อมูลการจัดส่ง เป็น
เหตุผลในการตัดสินใจสั่งซื้อลำดับท้ายสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 
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 สินค้าที่สั่งซื้อมากที่สุด คือ เครื่องสำอาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ  
เสื้อผ้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 เครื่องประดับต่าง ๆ (เช่น กระเป๋า, ต่างหู, สร้อยคอ, นาฬิกา) 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87  อุปกรณ์อ่ืน ๆ (เช่น โทรศัพท์, เครื่องครัว, กีฬา, จัดสวน, ของใช้อ่ืน ๆ) 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และรองเท้า เป็นประเภทสินค้าที่สั่งซื้อลำดับท้ายสุด อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.77 
 บริการที่สั่งซื้อมากที่สุด คือ ตั๋วโดยสาร (เครื่องบิน, รถบัส, รถไฟ, แท็กซี่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ ที่พัก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 การท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.75 ร้านอาหาร อยู่ ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.81 และคลินิก/สถาบันเสริมความงาม  
เป็นประเภทบริการ ที่สั่งซื้อลำดับท้ายสุด อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.41 
 ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการสั่งซื้อ คือ สินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย  3.76 รองลงมาคือ ได้รับสินค้นไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ (ไม่ตรง,ไม่ครบ, เกิน) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.75 ไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 มีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และมีความชำรุดบกพร่องเสียหาย เป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการสั่งซื้อลำดับ
ท้ายสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 
     ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
 กลุ่มตัวอย่างต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเอาผิดผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านเครือข่าย
ออนไลน์มาลงโทษให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ มีหน่วยงานเข้ามาดูแลโดยเฉพาะหากมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และหากมีปัญหาต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินคดีเพ่ือนำตัว
ผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย  
 
4.2 ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ 

การวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการตลาดแบบตรง
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จาก 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวน และท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย รายละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 ความคิดเห็นของพนักงานอัยการที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิด
ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์   
 พนักงานอัยการมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจ
การตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงเป็น
สัญญาทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบางกรณีอาจเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมาย
อาญา และในเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค การซื้อ
ขายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกกว่าตามตลาดทั่วไป 
ประหยัดเวลา และง่ายต่อการเลือกซื้อ ประชาชนจึงมีความนิยม กรณีผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เช่น ไม่ได้รับสินค้น สินค้าไม่มีคุณภาพ สินค้า
ไม่ตรงกับคำโฆษณา เป็นต้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้บริโภคจะต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่ง
โดยปกติแล้วกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันให้ความคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือให้ความคุ้มครองผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละฉบับมีผลบังคับ
แตกต่างกันไป ตามลักษณะของการกระทำความผิด กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการซื้อขายสินค้าผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบันสามารถบังคับใช้ได้กับการขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ก็จริง แต่ก็
ยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากตัวกฎหมาย แต่เกิดจากตัวผู้บังคับใช้กฎหมายขาด
ความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับตัวผู้บริโภคก็ไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่าย
ออนไลน์เช่นกัน หากมีการบัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จะทำให้ลดปัญหาในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์เป็นจำนวน
มาก หากมีกฎหมายเฉพาะเข้ามาควบคุม ในการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์จะทำให้กฎหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว การซื้อขายออนไลน์ 
ในปัจจุบันให้ความสะดวกสบายมากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วกฎหมายก็เป็นเพียงปลายเหตุ หากมีการเข้ามา
ควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ให้ขายสินค้าไปโดยสุจริต และบริโภคก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการ
เลือกซื้อสินค้าปัญหาต่าง ๆ คงลดลง 
 จากการสัมภาษณ์พนักงานอัยการ พบว่าส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการมีการบัญญัติกฎหมาย
เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะในปัจจุบันนั้นมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งฉบับ แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งการที่
จะมีการบัญญัติกฎหมายการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ขึ้นมาเฉพาะนั้น ก็เพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
ประโยชน์ทั้งของตัวผู้ประกอบธุรกิจและตัวผู้บริโภคเอง ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยกับสิ่งที่พนักงานอัยการให้
คำแนะนำ ว่าหากมีการเข้ามาควบคุมดูแลผู้ประกอบการให้ขายสินค้าโดยสุจริต 
 4.2.2 ความคิดเห็นของพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับ
ผิดของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 พนักงานสอบสวนทุกท่านพอมีความรู้บ้าง ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีกฎหมายคุ้มครอง
และเอาผิดกับผู้ขายมากมาย เช่น กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติว่า
ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งการขายในปัจจุบันนั้น ยังไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้แน่ชัดเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งโดยปกติแล้วการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนั้นทำได้ยากลำบากมาก 
การสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ให้ความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา เป็นที่นิยม และผู้บริโภค
ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
ไม่ได้รับสินค้า สินค้าไม่มีคุณภาพ สินค้าไม่ตรงกับคำโฆษณา เป็นต้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้บริโภคจะ
ได้รับความคุ้มครอง มีกฎหมายบังคับใช้หลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้แต่ยังคงไม่มีประสิทธิภาพ การ
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นำกฎหมายมาบังคับใช้ในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ เป็นเพราะมีร้านค้ามากมายที่ไม่ได้เปิด
ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มีความยากในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เห็นด้วยอย่างมาก
หากมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือใช้บังคับกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการเฉพาะ เพราะ
จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายง่ายขึ้น รวมถึงควรให้ความเป็นธรรมต่อผู้ซื้อและผู้ขายได้ง่ายขึ้น ควบคุมผู้
ซื้อและผู้ขายให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 จากการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวน ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการบัญญัติกฎหมายเป็นการ
เฉพาะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อ
สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มีมากข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายร้าน จึงทำให้มี
ผู้ไม่ประสงค์ดีเห็นช่องทางในการหาเงินจากการขายสินค้าแต่ไม่ได้มีการส่งสินค้าตามจริง โดยหากมีการมา
ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้หมด เพราะผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายมีมาก และการ
ดำเนินคดีตามกฎหมายก็อยากที่จะนำกฎหมายมาบังคับได้จริงทุกกรณี  ซึ่งเห็นด้วยหากท่ีจะมีการบัญญัติ
กฎหมายการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ขึ้นมาเฉพาะ รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการ
ติดตามตัวผู้ไม่ประสงค์ดีมาลงโทษ ทั้งนี้ก็เพ่ือคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ทั้งของผู้บริโภคและร้านค้าอ่ืน ๆ
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นด้วยกับพนักงานสอบสวน หากมีการจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะ
เข้ามาดูแลประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

4.2.3 ความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
 ความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทุกท่านมีความรู้บ้างแต่ไม่ละเอียดมากนัก เพราะ
ในปัจจุบันความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจทางผ่านทางออนไลน์ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะมาบั งคับใช้ 
ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายจากการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงอาจทำได้แค่ร้องทุกข์ไว้
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น ผู้บริโภคมีความนิยมซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริโภคที่
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เช่น ไม่ได้รับสินค้น 
สินค้าไม่มีคุณภาพ สินค้าไม่ตรงกับคำโฆษณา เป็นต้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ผู้บริโภคจะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอาญา เป็นต้น กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการซื้อขาย
สินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะมาคุ้มครองความเสียหายดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม  เห็นด้วยหากมีการบัญญัติกฎหมาย
เพ่ือใช้บังคับกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการเฉพาะ เพราะในปัจจุบันมีผู้ได้รับความ
เสียหายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ิมขึ้น ซึ่งหากมีการบัญญัติกฎหมายเป็นการ
เฉพาะขึ้นมาจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับความคุ้มครอง อีกทั้งยังช่วยลดการทำผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงผ่านเครือข่ายสังคมผ่านออนไลน์ 
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 จากการสัมภาษณ์ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีบัญญัติกฎหมายเป็น
การเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะในปัจจุบันนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าหนึ่งฉบับ แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งการที่จะมีการ
บัญญัติกฎหมายการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ขึ้นมาเฉพาะนั้น ก็เพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
ประโยชน์ทั้งของตัวผู้ประกอบธุรกิจและตัวผู้บริโภคเอง  
  
4.3 วิเคราะห์ปัญหาความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
ทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและวัตถุนิยม ค่านิยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในสังคม โดยพบว่าการซื้อขายแบบออนไลน์มีแนวโน้มการขยายตัวรวดเร็วแบบก้าวกระโดดมากขึ้น 
คนไทยนิยมซื้อของออนไลน์เพ่ิมขึ้นเพราะตอบโจทย์ทางด้านการอำนวยความสะดวก คนไทยชอบความ
ง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน ไม่ชอบความยุ่งยาก จึงส่งผลให้การค้าขายออนไลน์เป็นที่นิยมมาก อีกทั้ง
ผู้บริโภคมีสิทธิในการเลือกในการซื้อ การหาข้อมูลสินค้ า บริการอ่ืน ๆ จากสื่อออนไลน์ แล้วนำมา
เปรียบเทียบสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินค้ามากข้ึน การติดตามแบรนด์ที่มีราคา
สูงเริ่มลดลง เนื่องจากมีผู้ผลิตรายใหม่เกิดขึ้นมากมายพร้อมทั้งสินค้าที่คุณภาพดีพอ ๆ กับสินค้าแบรนด์แต่
ราคาถูกกว่า เหตุผลนี้จึงทำให้ผู้บริโภคพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเจอสิ่งที่ดีกว่า จากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณในการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์พบว่า การได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้า
และราคาทำให้มีอิสระในการตัดสินใจซื้อ  และการได้รับข้อมูลคำแนะนำมากกว่าการซื้อหน้าร้าน (มีรีวิว) 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย  4.04 รองลงมาคือ ซื้อสินค้าได้หลากหลายและมีความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.00 จะเห็นได้ว่าผู้ซื้อต้องการความเป็นอิสระในการเลือกซื้อสินค้า พฤติกรรมการซื้อ
สินค้าจึงเปลี่ยนจากการซื้อหน้าร้านเป็นการสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งใช้เวลาสั่งซื้อไม่นานก็
สามารถได้สินค้าส่งตรงถึงหน้าบ้าน จึงเป็นที่ชื่นชอบและนิยมการซื้อขายในลักษณะนี้มากขึ้น ส่งผลต่อ
ร้านค้าใหญ่ ๆ หลายร้านมียอดซื้อขายลดลง จนทำให้ร้านค้าใหญ่ ๆ ต้องสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าออกมาซื้อ
ของด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นโดยการเพ่ิมโปรโมชั่น มีของแถม หรือสิทธิพิเศษอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของสังคมและกระตุ้นเศรษฐกิจของร้านค้าไปในตัว แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับการซื้อ
ออนไลน์ นอกจากนี้ผลจากการตอบแบบสอบถาม สินค้าที่นิยมซื้อผ่านเครือข่ายอนนไลน์มากที่สุดคือ 
เครื่องสำอาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือเสื้อผ้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เครื่องประดับ เช่น กระเป๋า 
ต่างหู สร้อยคอ นาฬิกา ได้รับความนิยมลดหลั่นลงมาตามลำดับ 
  ด้วยแนวคิfที่สำคัญรองรับว่ารัฐต้องรับรองเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติ  
และรัฐนั้นต้องไม่ทำลายสิทธิพื้นฐานของบุคคลดังกล่าวนั้น แต่เสรีภาพก็อาจมีข้อจำกัดได้ในบางเรื่องตามท่ี
กฎเกณฑ์วางไว้พอสมควร และเสรีภาพของบุคคลจะถูกจำกัดลงได้  โดยความสมัครใจของบุคคลเท่านั้น 
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เจตนาของบุคคลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นอิสระ มีหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาพร้อมทั้งมี
เสรีภาพในการทำสัญญา และเมื่อสัญญาเกิดแล้วจะต้องมีความรับผิดในทางสัญญาขึ้น ซึ่งความรับผิด
ในทางสัญญา (Pacta Sunt Servanda) โดยหลักแล้วสัญญาคือ ความตกลงที่ ได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย เป็นความตกลงที่เกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายหนึ่งตกลงผูกพันกับบุคคลอีกฝ่าย
หนึ่งที่จะกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในอนาคต สัญญาจึงก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่าง
คู่สัญญาและสัญญาจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญา (Privies of Contract) เท่านั้น การซื้อสินค้าผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมนั้นจึงเป็นไปตามหลักการดังกล่าว ด้วยปัจจัยที่เข้าถึงง่ายและความสะดวก
นี้เองทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น แต่การเติบโตของ
ธุรกิจออนไลน์ก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือคุณภาพต่ำกว่าที่
โฆษณาขายไว้ทางออนไลน์ ได้สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ หรือไม่ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงการโฆษณา
เกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค  จนกลายเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เป็นจำนวนมาก พบปัญหาในหลายประเด็น เช่น ผู้บริโภคชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า
ที่สั่งซื้อ  หรือบางครั้ง ถูกยกเลิกบริการและไม่สามารถติดตามขอเงินคืนได้ เนื่องจากไม่ทราบชื่อที่แท้จริง
และที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาการโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ข้อความ
และรูปภาพในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อที่เกินความจริง  ใช้ข้อความที่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีของชาติ  และ
บางครั้ง มีการใช้รูปภาพประกอบที่ไม่เหมาะสม สินค้าที่มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนจะถูก
หลอกลวงส่วนใหญ่ คือ สินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพง เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ส่วนบริการออนไลน์
ที่มักจะโดนหลอกลวง ได้แก่ การจองตั๋วเครื่องบิน และการจองทัวร์ และแม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงเลือกที่จะขาย
สินค้าออนไลน์โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะไม่ต้องไปจดทะเบียนให้ยุ่งยากและไม่ต้องเสียค่าวางหลักประกัน 
แต่เมื่อไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดก็ยากที่จะเอาผิดและเรียกร้องค่าชดเชยต่อผู้ประกอบธุรกิจได้ หาก
กรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดคือ เมื่อมีการซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาขึ้น เช่น การไม่ได้รับ
สินค้า สินค้าที่สั่งซื้อมีความชำรุดบกพร่อง ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ หรือสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง เป็นต้น 
ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดต่อผู้ประกอบการให้ชดใช้ความเสียหายได้ ด้วยเหตุไม่ทราบชื่อที่แท้จริง
และที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการโฆษณาแม้ว่าจะมีการบังคับใช้มาแล้วหลายปี แต่ก็
ยังปรากฏว่ามีผู้ประกอบธุรกิจส่วนหนึ่งยังคงใช้ข้อความหรือภาพโฆษณาที่ขัดต่อกฎหมาย การแก้ปัญหา
ของคณะกรรมการกำกับดูแลผู้บริโภคทำได้โดยการเข้าช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือชดเชยความเสียหายในการ
เปลี่ยนสินค้าให้กับผู้บริโภค แต่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้มากนัก เนื่องจากเจ้าของเว็บไซต์ที่ขายสินค้า
ออนไลน์เหล่านี้ จะนำสินค้ามาขายแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะปิดเว็บไซต์ ปิดบัญชี Faebook 
Line หรืออ่ืน ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงไม่สามารถติดตามตัวได้ และแม้ว่าส ำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดูแลการดำเนินธุรกิจออนไลน์ขึ้นมา
โดยเฉพาะ โดยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาคเอกชน  ช่วยกัน
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สอดส่องดูแลการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค และยังเป็นการรวมศูนย์กลางใน
การบูรณาการหน่วยงานที่ดูแลสินค้าด้านออนไลน์ไว้ที่เดียว ช่วยให้การคุ้มครองและการช่วยเหลือผู้บริโภค
มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าออนไลน์ก็มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การส่งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเว็บไซต์ที่หลอกลวงผู้บริโภคไปถึงแหล่งผลิตเพ่ือดำเนินคดีทางกฎหมายก็
ดูจะไม่ทันต่อความต้องการ  
  ผู้วิจัยได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและ
การตลาดแบบตรง รวมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยกำหนดไว้จำนวน 3 กลุ่ม คือ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำให้
ทราบว่า กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีมากกว่าหนึ่งฉบับ สอดคล้องกับผล
สัมภาษณ์ของพนักงานอัยการโดยมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2451 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ปัจจุบันคือ ฉบับที่ 22 พ.ศ.2558 และกฎหมายอาญา พ.ศ.2451 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบันคือ ฉบับที่ 27 
พ.ศ.2562 ที่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ปัจจุบันคือ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนี้เป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เป็นวิธีพิจารณาความที่ใช้เฉพาะคดี
ผู้บริโภคพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงพ.ศ. 
2561 กฎกระทวงกำหนดการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น
ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560  
  การขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจประเภทการตลาดแบบตรง
กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงมีมากกว่าหนึ่งฉบับดังที่ได้กล่าวมาแล้ว กฎหมายที่มี
ความสำคัญมากที่สุดที่บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง คือ พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เป็นการบัญญัติเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์
ในการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภคมิให้ต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และเพ่ือให้มีหลักประกัน
ว่าผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงซึ่งต้องเป็นห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และหน้าที่ของผู้ประกอบ
ธุรกิจขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการวางหลักประกันตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งการ
แจ้งให้นายทะเบียนทราบเมื่อมีการย้ายสำนักงาน ต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจต่อนาย
ทะเบียน และการจัดทำเอกสารการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และกำหนดหลักเกณฑ์การโอนกิจการและ
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การเลิกประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ตลอดจนกำหนดเหตุเพิกถอนทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงให้ชัดเจน และปรับปรุงบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน สาระสำคัญของ
กฎหมายที่บังคับใช้กับการตลาดแบบตรง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1.  การจดทะเบียนการค้า ผู้ประกอบธุรกิจที่ทำการค้าขายสินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ห้าง
หุ้นส่วน บริษัท หรือบุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ให้ยื่นคำ
ขอต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขาย
ตรงหรือตลาดแบบตรงในระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่น ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบ
ตรงซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงใน
ระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน และต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 

 1.1 กรณีเจ้าของเว็บไซต์ที่จดทะเบียนเว็บไซต์ไว้เพ่ือขายสินค้าของตนเองก็ดี หรือเป็นคนกลาง
ในการนำสินค้าของบุคคลอ่ืนมาขายผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ดี มีหน้าที่โดยตรงในการต้องไปจดทะเบียนต่อ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น บริษัท บุญรอด จำกัด ทำการจดทะเบียนเว็บไซต์
ชื่อ www.shopdd.com โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำสินค้าของบุคคลจำนวน สองร้อยรายการมา
ขายให้แก่บุคคลทั่วไป กรณี เช่นนี้บริษัท บุญรอด จำกัด  มีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนต่อสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนจึงจะทำการค้าขายได้ ส่วนบุคคลที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่เป็นเจ้าของสินค้าจำนวนสองร้อยรายการนั้น หากเจ้าของเวบไซต์ดังกล่าวได้จด
ทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องไปจด
ทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอีก ทั้งนี้เจ้าของเว็บไซต์จะต้องแจ้ งรายละเอียด
เกี่ยวกับชนิดหรือประเภทของสินค้า ชื่อที่อยู่ของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ วิธีการซื้อขาย เงื่อนไขต่าง ๆ ให้นาย
ทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงทราบด้วย หากมีปัญหาการผิดสัญญาก็ดี สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
หรือไม่ปลอดภัยก็ดี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ย่อมสามารถตรวจสอบและติดตามผู้ต้อง
รับผิดได้  

 1.2 กรณีบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลธรรมดา ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำ
เข้าหรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ขาย หากจดทะเบียนเว็บไซต์เพ่ือค้าขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์เป็น
ของตนเอง โดยไม่ผ่านเว็บไซต์ที่ เป็นสื่อกลางดังที่กล่าวมาในข้อ 1.1 นั้น บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคล
ธรรมดา ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะต้องเป็นผู้มีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง ตัวอย่างเช่น  บริษัท รวยล้นฟ้า จำกัด เป็นผู้ผลิต
สินค้าอาหารเสริมเพ่ือจำหน่าย โดยมีการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น บริษัท รวยล้นฟ้า  จำกัด 
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จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง (ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์) ก่อน จึงจะทำการจำหน่าย
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวได้  

 1.3 ธุรกิจตลาดแบบตรง ที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 นั้น หมาย
รวมถึงบุคคลที่ทำการค้าขายสินค้าผ่านสื่ออ่ืน ๆ ด้วย เช่น สื่อโทรศัพท์  โทรสาร หรือเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น บริษัท อินเตอร์บิส จำกัด เปิดสายด่วนหมายเลข 1234 เพ่ือเป็น
สื่อกลางหรือเป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายสินค้าไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือผลิตภัณฑ์ของ
บุคคลอ่ืนให้แก่ผู้บริโภค กรณีเช่นนี้บริษัท อินเตอร์บิส จำกัด มีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเช่นกัน เป็นต้น 

2. การวางหลักประกัน ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงต้อง
วางหลักประกันต่อนายทะเบียนเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวงจึงจะสามารถประกอบกิจการขายออนไลน์ได้ รายละเอียดการ
วางหลักประกันตามกฎกระทรวงการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 
2561 รายละเอียดดังนี้ 
 ข้อ 4 วงเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ยื่นคำขอรายใหม่ 
       (ก) กรณีบุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนห้าพันบาท 
       (ข) กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนสองหมื่นห้าพันบาท 
 (2) ผู้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงแล้ว 
       (ก) กรณีมีรายได้ไม่เกินยี่สิบห้าล้านบาทต่อปี ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ต้องวางหลักประกัน 
เป็นเงินจำนวนห้าพันบาท ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนสองหมื่นห้า
พันบาท 
        (ข) กรณีมีรายได้เกินยี่สิบห้าล้านบาท แต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจำนวนห้าหมื่นบาท 
        (ค) กรณีมีรายได้เกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกัน
เป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาท 
         (ง) กรณีมีรายได้เกินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี ต้องวางหลักประกันเป็นเงินจำนวนสองแสนบาท 
 ข้อ 7 การวางหลักประกันตามกฎกระทรวงนี้ ให้วางต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ตามแบบนำส่งหลักประกันที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

เหตุที่กฎหมายต้องบังคับให้ต้องจดทะเบียน ก็เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบหรือ
ติดตามผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ค้าขายได้ หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์จากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยผู้ทำ
การค้าขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดำเนินการ
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ค้าขายได้ มิใช่ดำเนินการไปก่อนแล้วจึงไปจดทะเบียนภายหลัง โดยมีการแยกบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจด
ทะเบียนเพื่อทำการค้าขายออนไลน์ผ่านเครือข่ายออนไลน์ ดังนี้  
 3. บทกำหนดโทษ สำหรับผู้กระทำการฝ่าฝืน ผู้ใดประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (ค้าขายสินค้า
ผ่านสื่อ) โดยไม่จดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน  หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ 
(มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545)  
 4. ธุรกิจที่ไม่อยู่ในข่ายต้องจดทะเบียน  บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลธรรมดา ที่เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่าย  หรือผู้ขายที่ทำการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ 
รวมทั้งสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยนั้น หากประสงค์เพียงโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านสื่อเพียงอย่าง
เดียว โดยมิได้ประสงค์หรือมุ่งที่จะทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อด้วยแล้ว ไม่มีหน้าที่ต้องไปจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่อย่างใด ธุรกิจ
ประเภทนี้มุ่งที่จะทำการตลาดในลักษณะค้าปลีกหรือค้าส่งเท่านั้น แต่การโฆษณาสินค้าหรือบริการก็
เพ่ือให้บริโภครู้จักมักคุ้นกับชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้า หรือตัวสินค้าเท่านั้น และหากผู้บริโภค
ต้องการจะซื้อสินค้าก็สามารถไปเลือกซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายทั่วไป โดยผู้บริโภคสามารถเห็นตัวสินค้า เห็น
ฉลากสินค้า เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ที่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง ซึ่งต่างจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านสื่อที่
ผู้บริโภคไม่มีโอกาสได้เห็นตัวสินค้าก่อนที่จะทำการซื้อขาย  
 นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจที่ทำการค้าขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสื่อเครือข่าย
สังคมออนไลนั้น นอกจากมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
2545 แล้ว ยังมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบ
การมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ อยู่ที่ไหน ทำธุรกิจอะไรบ้าง โดยสรุปต้อง          
จดทะเบียนทั้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยรายละเอียด
การจดทะเบียนและกรณีหากฝ่าฝืนมีโทษ ดังนี้ 
 มาตรา 33 ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบหรือต้องขึ้นทะเบียนให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวต้องแจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเริ่มประกอบ
ธุรกิจนั้น 
 มาตรา 44 ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่แจ้งหรือขึ้น
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่งหรือโดยฝ่าฝืน
คำสั่งห้ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา 33 วรรคหกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจำทั้งปรับ 
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 ส่วนกฎหมายเกี่ยวกับตัวสินค้า สินค้าบางประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาและสารเคมีบาง
ชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด รวมทั้งสุรา จำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนก่อนจึงสามารถ 
“ผลิต” “จำหน่าย”  หรือ “นำเข้า” ได้ โดยการอนุญาต หรือข้ึนทะเบียนนั้น ก็เป็นไปตามกฎระเบียบของ
แต่ละหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การแสดงรายละเอียดของ
สินค้า ต้องประกอบด้วย 
 1) ราคาของสินค้า ต้องแสดงราคาเป็นตัวเลขอารบิกให้ชัดเจนและเปิดเผย หากต้องให้ลูกค้าส่ง  
ข้อความถามราคาจะผิดกฎหมาย รวมทั้งราคาที่แสดงต้องตรงกับราคาที่จ าหน่ายจริง  

 2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ต้องแสดงให้ชัดเจนและเปิดเผย  
3) รายละเอียดสินค้า แสดงรายละเอียดประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และ รายละเอียด

อ่ืนของสินค้าให้ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดเป็นภาษาไทยและอาจมีภาษาอ่ืนร่วมด้วยก็ได้ นอกจากนี้ใน
กรณีท่ีทำผิดแล้วมีคนแจ้ง ผู้ค้าจะเสียค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท  

กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ได้
กำหนดหลักเกณฑ์ในการโฆษณาไว้ว่า การโฆษณา จะต้องไม่ใช้ข้อความ (รวมถึงภาพของสินค้า) ที่เป็นการ
ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง  
2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำ  

โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกิน ความจริงหรือไม่
ก็ตาม 

3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 
หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ  

4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน  
5) ข้อความอย่างอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบว่าสินค้าที่นำมาจำหน่าย

เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (สินค้าเถื่อน เช่น แผ่นดีวีดีภาพยนตร์และเพลงที่ทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือ
ละเมิดเครื่องหมายการค้า (สินค้าปลอม หรือ สินค้าเลียนแบบ เช่น พวกกระเป๋าแบรนด์เนม สินค้าปลอม 
น้ำหอมเกรด AAA เป็นต้น) หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนหรือไม่ เนื่องจากหากผู้ประกอบ
ธุรกิจได้จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็อาจมีโทษอาญาทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งก็ยังมีความรับ
ผิดทางแพ่งต่อเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้วย  
 เมื่อได้ศึกษาข้อมูลกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบ
ตรงพบว่า กฎหมายการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศนั้น โดย
หลักการทั่วไปไม่แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาของสินค้าที่เกิดขึ้นเกิดจากข้อบกพร่องจะ
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เกิดโดยผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค กระบวนการในการดำเนินคดีต่อผู้ประกอบธุรกิจ ภาระหน้าที่การ
พิสูจน์ข้อเท็จจริง รวมทั้งค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ในประเทศจีน การคุ้มครองผู้บริโภคนั้น มีกฎหมายอีคอมเมิร์ซ (E-commerce ) ที่ให้ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยตรง กรณีเกิดปัญหาในการซื้อขายสินค้า 
เช่น สินค้าปลอม สินค้าด้อยคุณภาพ การฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้  เนื่องจากรูปภาพสินค้าที่
แสดงในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ผ่านการแต่งรูปไม่ตรงกับสินค้าจริง  และบางร้านยังทำสถิติซื้อ
ขายปลอมเพ่ือหลอกลวงลูกค้าว่าเป็นสินค้ายอดนิยม  เมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการซื้อของออนไลน์  
ผู้บริโภคจะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายในการเรียกร้องความเป็นธรรมกลับมา  ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วย (E-
commerce ) เน้นย้ำความรับผิดชอบของแพลตฟอร์ม (E-commerce ) และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของผู้บริโภคซึ่งกำหนดว่า แพลตฟอร์ม (E-commerce ) ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของร้านค้าออนไลน์ 
หากมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจะถูกปรับ 5 หมื่นหยวนถึง 5 แสนหยวน หากเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
อย่างร้ายแรงจะถูกปรับ 5 แสนหยวนถึง 2 ล้านหยวน สำหรับผู้ประกอบการการค้า (E-commerce ) 
กฎหมายกำหนดว่า บริษัทที่เปิดร้านจำหน่ายสินค้าหรือบริการออนไลน์ หรือบุคคลธรรมดาที่จำหน่าย
สินค้าหรือบริการออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม (E-commerce ) เช่น เว็บไซต์ Taobao และ JD รวมถึง 
WeChat Business และการจำหน่ ายสินค้าผ่ านการถ่ายทอดสดออ นไลน์ต่ าง ๆ  ล้วนนับ เป็ น
ผู้ประกอบการการค้า (E-commerce ) ซึ่งกฎหมายประเทศจีนระบุให้ผู้ที่จะทำการการค้าอีคอมเมิร์ซนั้น 
จะต้องทำตามกฎหมาย เช่น การลงทะเบียนผู้ประกอบการ หากเป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้า
ประเภทอาหารออนไลน์ ควรได้รับใบอนุญาตจำหน่าย ห้ามจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีฉลากภาษาจีน และห้าม
จำหน่ายนมผงเด็กที่ไม่ได้ลงทะเบียนสูตรนมผง ในส่วนที่เกี่ยวกับคอมเมนต์ของลูกค้า ห้ามผู้ประกอบการ 
(E-commerce ) ลบคอมเมนต์ที่ไม่ดีของลูกค้าและห้ามผู้ประกอบการทำสถิติซื้อขายปลอม หากมีการ
ละเมิดกฎระเบียบดังกล่าว ผู้ประกอบการจะถูกปรับ 2 หมื่นหยวนถึง 5 แสนหยวน ในกรณีที่
ผู้ประกอบการ (E-commerce ) เก็บเงินมัดจำของลูกค้า ควรระบุวิธีและขั้นตอนในการส่งคืนเงินมัดจำ
อย่างชัดเจน หากลูกค้าขอคืนเงินมัดจำในกรณีที่ถูกต้องตามกฎการคืนเงินมัดจำ ผู้ประกอบการ  (E-
commerce ) ต้องคืนเงินมัดจำให้แก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือปกป้องสิทธิตามกฎหมายและ
ผลประโยชน์ของการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce ) หรือการซื้อสินค้าหรือการให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายข้อมูลอื่น ๆ  
 ในประเทศอังกฤษ มีกฎหมายใหม่ที่ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ ในการซื้อ
สินค้า ซึ่งให้ผู้ประกอบการต้องทำตามกฎหมาย โดยจะต้องให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ขายเช่นเดียวกับราคาของสินค้าและวิธีชำระเงิน (รวมถึงค่าจัดส่ง) และเมื่อมีการจัดส่งสินค้า
ผู้ประกอบการจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธียกเลิกคำสั่งซื้อและเสนอแบบฟอร์มการยกเลิก ข้อมูลทั้งหมดที่
ได้รับจากผู้ประกอบการควรแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้บริโภคเมื่อทำการสั่งซื้อ และผู้บริโภคมีสิทธิ์ใน
การได้รับคืนเงินเมื่อรายการไม่ตรงกับที่ให้ไว้ก่อนการซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายในระยะเวลาปิด 14 
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วัน ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวจะทำให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในส่วนของตนบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายที่ผิดสัญญาสำหรับความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อย่อมมี
สิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้าและบอกเลิกสัญญาซื้อขายตามคำพรรณนาได้รวมทั้งเรียกค่าเสียหายจาก
การผิดสัญญาดังกล่าวได้ 
 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้ว ในขั้นตอนการให้ความคุ้มครองดูแลผู้บริโภค ไม่ได้มีความ
แตกต่างกันมาก ซึ่งกระบวนการในการคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
มีความคล้ายกันในการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภค หากได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ 
โดยขั้นตอนในการเอาผิดผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลนั้น หากพบว่าความ
บกพร่องนั้นเกิดโดยผู้ประกอบธุรกิจเอง ผู้ประกอบธุรกิจต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งมีความแตกต่างในหน่วยงานเฉพาะที่เข้ามาดูแล ผู้วิจัยเห็นด้วยกับวิธีปฏิบัติของ
ประเทศจีน ซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ทุกกรณี โดยมีบทบัญญัติ
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยกฎหมายของประเทศจีนนั้น สินค้าที่ขาย
หรือบริการที่ได้จากผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในข้อกำหนดการปฏิบัติสำหรับการปกป้องความปลอดภัย
ส่วนบุคคลและทรัพย์สิน ผู้ประกอบการจะต้องไม่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องห้าม ซึ่งหากใครที่ทำการ
ละเมิดตามกฎหมายจะได้รับการลงโทษตามกฎหมาย และการกระทำผิดกฎหมายนั้นจะถูกบันทึกไว้ในไฟล์
เครดิตของตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหากในกรณีที่พนักงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและการจัดการตามกฎหมายเพิกเฉยต่อหน้าที่ ใช้อำนาจในทางที่
ผิด  ใช้ความประพฤติส่วนตัว เพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปิดเผยขายหรือขายข้อมูลส่วน
บุคคล และความลับทางธุรกิจ จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  โดยตามกฎหมายดังกล่าวหากผู้ใดฝ่าฝืน
บทบัญญัติของกฎหมายและกระทำการฝ่าฝืนการบริหารความปลอดภัยสาธารณะจะต้องถูกลงโทษด้วย
บทลงโทษการบริหารความมั่นคงสาธารณะตามกฎหมาย หากการละเมิดนั้นก่อให้เกิดอาชญากรรม
ผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางอาญา ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าประเทศไทยควรมีการบัญญัติ
กฎหมายเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เหมือนประเทศจีน จะทำให้ง่าย
และสะดวกต่อการบังคับใช้หากมีข้อพิพาทเก่ียวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์เกิดข้ึน 
 นอกจากนี้ในปัจจุบันประเทศจีนมีการเปิดศาลอินเทอร์เน็ต ใช้วิธีการไต่สวนผ่านโลกดิจิตอลเพ่ือ
ช่วยเหลือในการรับมือการเพ่ิมขึ้นของคดีความเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยจะใช้การ
พิจารณาคดีผ่านระบบ วิดีโอ-แชต โจทก์และจำเลยไม่ต้องเดินทางไปพบผู้พิพากษาด้วยตัวเอง ศาล
อินเทอร์เน็ตเมืองหังโจว เปิดการไต่สวนคดีแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม2562 โดยพิจารณาคดีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ระหว่างนักเขียนในโลกออนไลน์กับบริษัทผู้ให้บริการเว็บไซต์ โดยที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
ในเมืองหังโจวและกรุงปักกิ่ง เข้าร่วมการพิจารณาคดีผ่านคอมพิวเตอร์ของตัวเอง และผู้พิพากษาใช้เวลา
ในการไต่สวนประมาณ 20 นาที  
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 อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอ้ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในลักษณะของ
การติดต่อสื่อสารผ่านทางคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ ทำให้ผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้า
และชำระเงินได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ได้อย่าง
สะดวก จากนั้นสินค้าที่สั่งซื้อก็จะถูกจัดส่งมาถึงบ้านอย่างรวดเร็ว ซึ่งในอดีตอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่จะ
ได้รับสินค้า แต่ขณะนี้การซื้อสินค้าสามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่วันโดยการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ให้ความสะดวกสบาย รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และยังมีร้านค้าให้เลือกซื้อได้หลากหลาย โดยมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป ทำให้ผู้บริโภค
สนใจบริโภคสินค้าทางออนไลน์มากกว่าเดินซื้อสินค้าตามร้านทั่วไป  

แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ มีความเสี่ยงต่อการถูก
หลอกลวง เพราะผู้ประกอบการบางรายไม่แสดงรูปภาพสินค้า หรือนำภาพถ่ายสินค้าที่ไม่ตรงกับของจริง
มาแสดงแทน เพ่ือเป็นการจูงใจผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคตกลงซื้อสินค้าก็จะต้องโอนเงินเต็มจำนวน หรือเงิน
มัดจำผ่านธนาคารก่อนแล้วจากนั้นถึงจะจัดส่งสินค้าไปให้ผ่านทางการขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ บริการ Kerry 
แต่เมื่อผู้บริโภคโอนเงินให้แล้วก็ปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือบางรายอาจจะส่งสินค้าที่ไม่ตรงตามที่ได้โฆษณา
ไว้ หรือส่งสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ มีความชำรุดเสียหาย สร้างความเจ็บปวดใจต่อผู้บริโภค กรณีตัวอย่างที่เคย
เป็นข่าว เช่น กรณีโพสต์ขายกล้องดิจิทัล หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่านเว็บไซต์ โดยผู้เสียหายได้โอนเงินค่ามัด
จำหลายหมื่นบาทเพ่ือเป็นเงินประกัน และคนร้ายได้ส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ผู้ซื้อได้ดูเพ่ือความ
น่าเชื่อถือ แต่พบภายหลังว่าเป็นสำเนาบัตรประชาชนที่ทำปลอมขึ้นมา และตัวคนร้ายได้หลบหนีไปแล้ว 
หรือกรณีที่ไทยฮอตไลน์เคยรับแจ้ง คือ กรณีสั่งซื้อกระเป๋าจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งโดยทำการโอนเงินค่า
กระเป๋าไปแล้ว แม้ได้รับสินค้า แต่พบว่ากระเป๋านั้นมีตำหนิ ผู้ซื้อต้องการที่จะคืนสินค้าตามที่ทางเว็บไซต์
ได้ลงไว้ว่าไม่พอใจยินดีคืนเงิน แต่ปรากฏว่าผู้ขายได้ย้ายเว็บไซต์หนีไปแล้ว ซึ่งยากต่อการติดตามนำตัวมา
ดำเนินคดี แม้ว่าผู้บริโภคอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ การซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ก็เป็นที่นิยม แม้
ไม่ทราบภาวะการตลาด และความจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างถูกต้อง  ก็ยัง
เลือกที่จะซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

ในปัจจุบันมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสำหรับการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ คือ พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง แต่ก็มีกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเป็น
กรณีที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งฉบับ ซึ่งรายละเอียดการบังคับใช้ต่างกัน และการที่ผู้บริโภคจะไป
ฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ขายในกรณีได้รับความเสียหายนั้น ก็เป็นการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเป็นการไม่
คุ้มค่า จึงไม่อาจระงับหรือยับยั้งการกระทำความผิดที่ยังคงมีและมีมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์
พนักงานอัยการผู้มีอำนาจในการดำเนินคดีตามกฎหมายแทนผู้บริโภค มีความเห็นด้วยหากมีการบัญญัติ
กฎหมายการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการเฉพาะขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการบังคับคดีหากมี
ปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตมากขึ้น ผู้คนต่างให้ความ
สนใจกับการใช้บริการออนไลน์ เพราะให้ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา มีให้เลือกใช้บริการหลากหลาย 
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โดยเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความนิยมสูง เพราะราคาถูกกว่าตามท้องตลาด
ทั่วไป ง่ายต่อการสั่งซื้อ โดยผู้บริโภคบางคนอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ หรือไม่ มี
ความชำนาญในการสั่งซื้อ จึงเป็นปัญหาที่สำคัญ เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถูกฉ้อโกง 
สินค้าไม่ตรงกับที่ได้โฆษณา หรือสินค้าได้รับความชำรุดบกพร่อง แต่ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่สามารถ
นำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยในปัจจุบันมีกฎหมายมากกว่าหนึ่งฉบับทำให้อยากต่อการ
นำมาบังคับใช้ หากมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ขึ้นเป็นการ
เฉพาะจะได้ง่ายต่อการนำมาบังคับใช้เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน  
 ในส่วนของพนักงานสอบสวนผู้มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ หรือลงบันทึกประจำวัน ซึ่งเป็นผู้ มีส่วน
เกีย่วข้องในการช่วยดำเนินคดี หากมีปัญหาเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคหรือผู้ขายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ จาก
การที่ได้สัมภาษณ์พนักงานสอบสวน ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะด้วยในปัจจุบันผู้คนหันมาบริโภคสินค้าผ่าน
เครือข่ายออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้มาร้องทุกข์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หลายคดี ซึ่งบางคดีก็สามารถช่วยเหลือติดตามคดี จนได้รับการชดเชยต่างๆตามกฎหมาย แต่ก็ไม่
สามารถช่วยเหลือได้หมดทุกกรณี เพราะในแต่ละวันมีคดีมากมาย ซึ่งยากต่อการจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สมบรูณ์ทุกกรณี พนักงานสอบสวนเห็นด้วยหากมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา โดยติดตามเกี่ยวกับปัญหา
การซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานตำรวจและคุ้มครองผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และพนักงานสอบสวนเห็นด้วยหากมีการบัญญัติกฎหมายการ
ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยในปัจจุบันกฎหมายที่ทำมาบังคับใช้ส่วน
ใหญ่จะเป็นประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมานี้ ล้วนเป็นปัญหาที่มีช่องว่างของกฎหมาย 
ประเทศไทยมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์แต่เป็นในลักษณะที่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้
อย่างสมบูรณ์ ไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้ และหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผู้ใช้กฎหมายกลุ่มแรกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาจเกิดความ
สับสนในการนำมาบังคับใช้ ด้วยความหลากหลายของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งกฎหมายดังที่กล่าวมานี้ก็ยังไม่สามารถ
บังคับใช้ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรับแก้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวนี้
แบบองค์รวม เพ่ือให้สามารถนำมาปรับใช้และทำให้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้หมดสิ้น  
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