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คําปรารภ 
จากนโยบายเชิงรุก 2550 ในมิติ-การผลิตขอมูลสถิติโดยการสํารวจและสํามะโน

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ใหความสําคญักับ 
1. ความถูกตอง สมบูรณ ของขอมูลสถิติที่ตรงประเด็นสําหรับผูใชขอมูลและเปนที่
 ยอมรับในทุกภาคสวน  การสํารวจและสํามะโนของสํานักงานฯ จึงจําเปน ตองเกิด
 จากความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนกลไกในการขับเคลื่อนงานสนาม 
 เพื่อใหไดขอมูลอยางรวดเร็ว 
3. พัฒนาการวิเคราะหตอยอดโดยใชสถิติขั้นสูงมาเปนเครื่องมือ เพื่อใหเกิดมุมมองที่
 หลากหลายมากขึ้น  
4. เรงรัดนําเสนอและเผยแพรรายงานผล เพื่อใหไดขอมูลสถิติที่สะทอนภาพที่เปน
 ปจจุบันมากที่สุด  
5. ใหความสําคัญกับผูใหขอมูล ผูตอบแบบสอบถาม และผูมีสวนรวมดําเนินงาน 
 เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณคาของการตอบหรือใหขอมูล โดยการสงรายงานผล
 การสํารวจกลับไปยังบุคคลกลุมดังกลาว 
6. การสงผลผลิตที่ได ใหถึงมือผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหการกําหนด
 นโยบายสนับสนุน สงเสริม และแกปญหาในมิติตางๆเปนไปอยางถูกตอง 
 ตรงประเด็น 

 จากนโยบายขางตน  สํานักงานสถิติแหงชาติจึงไดปรับรูปแบบการดําเนินการ
สํารวจโดยใชโครงการสํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย เปนตนแบบ โดย
ดําเนินการดังนี้ 
1. เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม บริษัท
 ไปรษณียไทย จํากัด บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. ทีโอที สํานักงานสงเสริม
 และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งเปนหนวยงาน
 ภาครัฐและสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยจากภาคเอกชน รวม
 เปนพันธมิตรในการดําเนินการ 
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2. ใชวิธีการสํารวจขอมูลผานทางอินเตอรเน็ต นอกเหนือจากวิธีอ่ืนที่ใชกัน ไดแก 
 การตอบแบบสอบถามผานทางไปรษณีย ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และวิธีการ
 สัมภาษณ 
3. ใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติ คือ  Need Gap Analysis , Factor Analysis และ 
 Multiple Regression Analysis เพื่อศึกษา วิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จในการ
 ประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และความพึงพอใจในบริการของภาครัฐ 
4. นําเสนอและเผยแพรผลสูสาธารณะทางเว็บไซตไดภายใน 2 สัปดาห หลังจาก
 สิ้นสุดงานสนาม  
5. จัดพิมพเอกสารสรุปผลฉบับยอ (Pocket Book) เพื่อนําเสนอรายงานที่สําคัญ
 เพิ ่มเต ิมจากรายงานผลการสํารวจซึ ่งม ีรายละเอ ียดสําหรับการใช ในหมู
 นักวิชาการ/นักวิจัย เปนสวนใหญ ทั้งนี้ เพื ่อเผยแพรแกผู ใช และประชาชน 
 ตลอดจนสื่อมวลชน และผูเขารวมงานสัมมนา  สสช  เชิงรุก  ตอน : Thailand 
 e-Commerce Forum 2007  และแจกจายสงใหแกผูใหความรวมมือในการตอบ
 แบบสอบถามทั้งหมด 
6. สงผลการสํารวจใหหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมการพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย อันไดแก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื ่อสาร กรมพัฒนาธุรกิจการคา สํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
 ขนาดยอม เพื่อใชประโยชนโดยตรง 
7. จัดสัมมนารวมกับกลุมพันธมิตรเพื่อเผยแพรผลสํารวจ นําเสนอองคความรูและ
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและประชาชน
 ทั่วไป รวมกวา 600 คน 

 ทั้งนี้  การดําเนินการดังกลาวนับเปนนวัตกรรมในการผลิตขอมูลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ  ซึ่งจะใชเปนตนแบบในการพัฒนางานสถิติในเชิงรุกใหกาวหนายิ่งขึ้น
ตอไป       

     
                                                                           

 (นางธนนุช   ตรีทิพยบุตร) 

   เลขาธิการสถิติแหงชาติ 
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คํานํา 
 

 จากนโยบายเชิงรุกของสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อสนองความ
ตองการขอมูลสถิติแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน อยางครบถวน และรุก
ตรงประเด็น ประกอบกับประเทศไทยยังมีศักยภาพของการขยายผลธุรกิจ
การคาในทิศทางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อขยับฐานะเขาสูการแขงขันใน
เวทีโลกหากภาครัฐเรงรัดสงเสริม สนับสนุนตลอดจนจัดหาและใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหเหมาะสมเพียงพอ ขอมูลสถิติเสมือนเปน        
เข็มทิศชี้ทางเดิน จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพื่อการจัดทําแผนสงเสริมการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยและนั่นจึงเปนที่มาของโครงการสํารวจสถานภาพ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรวมกับพันธมิตรขึ้น 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ทําการสํารวจครั้งนี้ เพื่อตอบสนองความ
ตองการใชขอมูลดังกลาว  โดยเนนการดําเนินการในรูปแบบใหม  คือ               
การสรางเครือขายความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยที่ได         
เขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติไดเปดโอกาสให
หนวยงานตาง ๆ  เขามารวมประชุมหารือ กําหนดความตองการใชขอมูล        
การออกแบบสอบถาม การสนับสนุนกรอบตัวอยางในการสํารวจ และ
แนวทางการนําขอมูลไปใชประโยชน  รวมทั้ง การประชาสัมพันธไปยัง
ผูประกอบการที่อยูในคุมรวมของการสํารวจ 

 การสํารวจครั้งนี้ ไดใชเทคโนโลยีการสํารวจผานออนไลน ซึ่งจะ
เปนตนแบบสําหรับการสํารวจขอมูลเรื่องอื่น ๆ จากกลุมผูที่มีการใช IT จาก
ผูประกอบการ สําหรับสํานักงานสถิติแหงชาติเอง และหนวยงานอื่นๆ ตอไป
ในอนาคตดวย 
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ผลที่ไดจากการสํารวจครั้งนี้  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ  การประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน และ
ขอเสนอแนะในการเพิ่มขีดความสามารถการประกอบธุรกิจสําหรับ
ผูประกอบการ รวมทั้ง ขอเสนอแนะตอภาครัฐในการสงเสริมการพัฒนา
ธุรกิจ ซึ่งขอมูลเหลานี้ จะทําใหภาครัฐสามารถจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่
เหมาะสม  รวมทั้ ง  มาตรการสนับสนุนการดํา เนินงานดานพาณิชย
อิ เล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูประกอบการและประชาชนผูรับบริการตอไป 

สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําเอกสารนี้ เพื่อรายงานผลที่ไดจาก
การสํารวจและผลการวิเคราะหที่สําคัญ สนับสนุนขอมูลใหคณะอนุกรรมการ
นโยบายและสงเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใชเปนแนวทางใน
การจัดทําแผน และมาตรการตางๆ ในการสงเสริมและพัฒนาการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเกิดประโยชนสูงสุด และทํา
ใหธุรกิจดานนี้เจริญกาวหนายิ่งขึ้น  ซึ่งขอมูลในเลมนี้จะมีรายละเอียดเพิ่ม
มากขึ้นกวา “สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทย พ.ศ. 2550” ที่แจกจายใหแกผูเขารวมสัมมนา สสช เชิงรุก 
ตอน : “Thailand e-Commerce Forum 2007” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 

ในโอกาสนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ  ขอขอบคุณผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสนับสนุนการสํารวจ
ครั้งนี้ โดยเฉพาะผูประกอบการที่ไดใหความรวมมือกรอกแบบสอบถามอยาง
ครบถวนภายในเวลาที่กําหนด สํานักงานสถิติแหงชาติ หวังวาทานจะไดใช
ประโยชนจากการสํารวจนี้ และคงรักษาไวซึ่งความมั่นคงในความเปน
เครือขายพันธมิตรสนับสนุนงานของสํานักงานสถิติแหงชาติเชนนี้ตอไป 
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บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 
 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย

อิ เล็กทรอนิกส ของประเทศไทย  พ .ศ .2550  นี้ขึ้นเปนครั้งแรก  โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของธุรกิจที่มีการขาย

สินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทํา  จํานวน

คนทํางาน  มูลคาขาย  คาใชจาย  การจัดสงสินคา  การชําระเงิน  รวมทั้งปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจดานนี้ ในมุมมองของผูประกอบการ    

ซึ่งภาครัฐตองเขาไปสนับสนุน  และทิศทางการปรับตัวที่สําคัญ ๆ ของภาค

ธุรกิจ เพ่ือใหมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือน

สิงหาคม 2550 โดยวิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย/ทาง e-mail  รวมทั้ง

นําแบบสอบถามขึ้น Website ใหผูประกอบธุรกิจ e-Commerce (ซึ่งมีอยู

ทั้งหมดไมนอยกวา 30,000 ราย)  เขามาตอบ  โดยมีแบบสอบถามที่สมบูรณ

และสามารถนํามาประมวลผลได ทั้งสิ้น ประมาณ 1,539 แบบ จากจํานวน

ผูประกอบการทั้งหมด ประมาณ 39,500 ราย 
   

 ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังนี้ 

1.  ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ   ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยสวนใหญ 

เปนธุรกิจขนาดเล็ก มีคนทํางานไมเกิน 5 คน ถึงรอยละ 73.6 และเปนธุรกิจ

ประเภท B2C ถึงรอยละ 85.3 
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หากแยกตามกลุมอุตสาหกรรมที่ทํา พบวา อยูในกลุมอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ รอยละ 
18.6 รองลงมา คือ กลุมแฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งมี
อยูประมาณรอยละ 18.0 

หากแยกตามประเภทอุตสาหกรรมของธุรกิจ B2B พบวา อุตสาหกรรมที่
ทํากันมาก  5  อันดับแรก  คือ  สิ่งทอ/เสื้อผา   รถยนต   อาหาร  เครื่องใชไฟฟา   
และคอมพิวเตอร 

สวนอุตสาหกรรมที่มีมากในธุรกิจ B2C คือ สิ่งทอ/เสื้อผา  การทองเที่ยว/
จองตั๋ว  คอมพิวเตอร  น้ําหอม/เครื่องสําอาง  และเครื่องใชไฟฟา 

ธุรกิจสวนใหญขายผานอิเล็กทรอนิกสมาไมนานนัก คือนอยกวา 1 ป 
ถึงรอยละ 40.4   เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce โดยเฉลี่ย 
พบวา โดยภาพรวมธุรกิจ e-Commerce ดําเนินการมาประมาณ 2.5 ป  และ
ผูประกอบการ  B2G  มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยสูงสุด คือ ประมาณ 5 ป  สวนใน
กลุมอุตสาหกรรม พบวา กลุมทองเที่ยว/โรงแรม/รีสอรท มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
สูงสุด ประมาณ 3.5 ป 
 

2.  ผลการประกอบการ 
 ในป 2549 ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผานอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้น
ประมาณ 305,159 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปนมูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง
โดยการ e-Auction ของภาครัฐ จํานวน 176,683 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
57.9 ของยอดขายทั้งหมด) 

สวนที่เปนยอดขายของผูประกอบการ B2B มีประมาณ 79,726 ลานบาท 
(รอยละ 26.1)  สวนที่เหลือ 47,501 ลานบาท เปนยอดขายของผูประกอบการ 
B2C 
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 หากพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ และกลุมอุตสาหกรรม พบวา 

มูลคาขายในกลุมผูประกอบการ B2B เกิดจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต และ

ผลิตภัณฑ มากที่สดุ ประมาณ 19,669 ลานบาท คดิเปนรอยละ 24.7 ของมูลคา

ขายในกลุม B2B ทั้งหมด  สวนมลูคาขายในกลุมผูประกอบการ B2G เกิดจาก

ธุรกิจบริการ (เชน ประชาสัมพันธ การศึกษา ประกันภัย เปนตน) มากที่สุด 

ประมาณ 775 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.0 ของยอดขายในกลุมนี้   สําหรบักลุม

ผูประกอบการ B2C เกิดจากแฟชั่น เครือ่งแตงกาย อญัมณี และเครื่องประดับ 

มากที่สดุ ประมาณ 7,543 ลานบาท คดิเปนรอยละ 15.9 ของมลูคาขายในกลุมนี ้

หากพิจารณาถึงตลาดของธุรกิจ e-Commerce  โดยไมรวมยอดขายผาน 

e-Auction ของภาครัฐ  พบวา  รอยละ 29.2 ของยอดขาย เปนการขายไปยัง

ตลาดตางประเทศ 

ในสวนของคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด ในป 2549 นั้น พบวา ประมาณครึ่งหนึ่ง

ของธุรกิจทั้งหมด (รอยละ 50.8) มีคาใชจายดังกลาวไมเกิน 200,000 บาท  

สวนธุรกิจที่มีคาใชจายประเภทนี้มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป มีอยูรอยละ 0.6 

โดยเฉลี่ย คาใชจาย ICT เพื่อการพัฒนาระบบ e-Commerce ของธุรกิจ

โดยเฉพาะนั้น คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 31.3 ของคาใชจาย ICT ทั้งหมด  

โดยภาพรวมคาใชจายในป 2549  สําหรับการพัฒนาดาน ICT ของระบบ 

e-Commerce คิดเปนมูลคาประมาณ  2,143.76 ลานบาท   โดยเฉลี่ยธุรกิจ

ประเภท B2B 1 ราย   จะมีคาใชจายดังกลาวประมาณ  48,600 บาท  ในขณะที่ 

ธุรกิจ B2C มีคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 34,300 บาท  
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3. วิธีการดําเนินธุรกิจ 
ประมาณรอยละ 64.5 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด  มีการประชา- 

สัมพันธและสงเสริมการตลาดผานการออนไลน ในจํานวนนี้เปนธุรกิจที่ทํา
ทั้งออนไลนและออฟไลน ประมาณรอยละ 31.6  วิธีการประชาสัมพันธแบบ
ออนไลนที่ใชกันมากที่สุด คือ การโฆษณาผานเว็บบอรดตามเว็บไซตตาง ๆ  
(รอยละ 58.0) ทางอีเมล (รอยละ 48.8) และทาง Search Engine (รอยละ 45.4) 

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญรอยละ 68.4 มีเว็บไซตเปนของตนเอง 
โดยเฉลี่ยในป 2550 จะมีจํานวน 1.60 เว็บไซตตอราย เพิ่มขึ้นจากป 2549 ซึ่งมี 
1.38 เว็บไซต  โดยสวนใหญจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต
มากที่สุด (รอยละ 67.8)  สวนที่จางพัฒนา มีเพียงรอยละ 13.9 

มากกวาครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce  (รอยละ 52.4) มีบริการการ
ยืนยันตัวบุคคลที่หนาเว็บไซต สวนการรับรองความนาเชื่อถือของเว็บไซต
นั้น ธุรกิจรอยละ 58.1 มีการจัดทํานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
รองลงมาคือ มีการใช TRUSTe รอยละ 25.9 

สําหรับระบบการชําระเงินคาสินคา/บริการนั้น รอยละ 28.3 ของธุรกิจ
ทั้งหมดเปดใหชําระไดทั้งแบบออนไลนและออฟไลน และที่เปนออนไลน
อยางเดียวมีรอยละ 6.7  โดยสวนใหญนิยมชําระผาน e-Banking/ATM 
(รอยละ 41.4)  ชําระผานบัตรเครดิต (รอยละ 34.5)  และที่ชําระผานผู
ใหบริการกลาง เชน  Paysbuy ,  Thai e-pay มีรอยละ31.0 

ธุรกิจ e-Commerce ที่ใชวิธีการจัดสงสินคาเอง  มีเพียงรอยละ 28.0 
สวนที่ใชวิธีการ Outsource ใหผูอื่นดําเนินการจัดสง  มีรอยละ 30.5  ที่เหลือ
อีกรอยละ 34.2 ใชทั้งสองวิธี 
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สําหรับระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคาของธุรกิจ e-Commerce 
สวนใหญ (รอยละ 44.2) สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน  และอีกรอยละ 20.3 สงได
ภายใน 1 วัน 

สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา
เปนปญหา/อุปสรรคมากที่สุดคือปญหาเกี่ยวกับราคาคาขนสงที่คอนขางสูง 
(รอยละ 58.6)  รองลงมาคือ ความลาชาของการจัดสง (รอยละ 41.2)  ปญหา
เรื่องคุณภาพการจัดสง (รอยละ 28.6)   และการรับประกันการสงมอบสินคา 
(รอยละ 25.1)  

4. ความคดิเหน็ 
ประมาณรอยละ 69.7 เห็นวา พฤติกรรมของลูกคาที่เปนอุปสรรคมาก

ที่สุด คือ ลูกคากลัวการฉอโกง  รองลงมา คือ ปญหาจากการที่ลูกคาเห็นวา 
การสั่งซื้อทางออนไลน ซึ่งลูกคาไมมีความมั่นใจ  เนื่องจาก ไมเห็นสินคา
กอนสั่งซื้อสั่งจอง (รอยละ 57.0)  และกลัวไดรับสินคาไมตรงตามที่โฆษณา
ไว (รอยละ 56.1) 

มากกวา 1 ใน 3 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด (รอยละ 34.9)  ตอบวา 
มียอดขายในป 2549 ดีขึ้นจากป 2548 และคาดวาในป 2550 จะมียอดขายที่ดี
ขึ้นกวาป 2549 ถึงรอยละ 54.8 ของผูประกอบธุรกิจประเภทนี้ทั้งหมด   

ประมาณ 1 ใน 4  (รอยละ 26.2)  ของธุรกิจ e-Commerce มีความ
ตองการรับบุคลากรดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและที่เกี่ยวของ คือ ดาน
การตลาด และดานโลจิสติกส เพิ่มใน 1-2 ปขางหนา  โดยผูประกอบการ B2B 
ที่มีความตองการดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.9 ในขณะที่ผูประกอบการ 
B2C มีรอยละ 24.5 
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สําหรับจํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่มนั้น มีทั้งสิ้นประมาณ 36,600 คน  
โดยเฉลี่ยเฉพาะธุรกิจที่ตองการเพิ่มนั้น  ตองการรับบุคลากรเพิ่มประมาณ 3.8 
คน/แหง 

5.  สรุปผลการวิเคราะหเชิงลกึ 
1.  บทสรุปสําหรับความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกลุม

ผูประกอบการ 
ผลของการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปเปนประเด็นตางๆ เรียงลําดับ
ความสําคัญโดยแบงเปนการสรุปในภาพรวมตามประเภทผูประกอบการ 3 
กลุม ไดแก B2B B2C และ B2G  และประเภทอุตสาหกรรม 7 กลุม 

สรุปในภาพรวม 
ในภาพรวมสามารถสรุปโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาค
ธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) การพัฒนาการตลาด สินคา/บริการ และการเขาถึงการ
สนับสนุนจากรัฐ  (2) พัฒนาการบริหารจัดการทีมงานและ Website  (3) การ
เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค  (4) 
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปญหาและการแขงขันกับตางประเทศ  (5) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัท และLogistics  (6) ปจจัยอื่นๆ อาทิ 
ความรูดานกฎหมาย และแหลงเงินทุน  (7) ตนทุนเสริมสรางความหลากหลาย
ของสินคา/บริการ  และ (8) ความสามารถในเรื่องการควบคุมราคาสินคาและ
ตนทุน 
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 สรุปตามประเภทของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 กลุม    
กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2B สามารถสรุป 8 ปจจัยที่มี

อิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) การ
พัฒนาการตลาด สินคา/บริการ และการเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐ  (2) การ
เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค  (3) 
ความสามารถในเรื่องการควบคุมราคาสินคาและตนทุน  (4) ความหลากหลาย
ของสินคาและบริการ  (5) ความสามารถในการจัดการปญหาและแขงขันกับ
ตางประเทศ  (6) ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของบริษัท และ Logistics  (7) 
การบริหารจัดการ ทีมงานและ Website  และ (8) ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดาน
กฎหมายและแหลงเงินทุน  

กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2C สามารถสรุป 8 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) การ
พัฒนาการตลาด สินคา/บริการ และการเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐ (2) 
พัฒนาการบริหารจัดการทีมงานและ Website  (3) เสริมสรางความนาเชื่อถือ
ในสินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค  (4) ความสามารถจัดการปญหา
และแขงขันตางประเทศ  (5) ระบบการบริหารจัดการ และ Logistics  (6) ปจจัย
อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมายและแหลงเงินทุน  (7) ความหลากหลายของ
สินคาและบริการ และ (8) ราคาสินคาและตนทุน 

กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2G พบวา มีเพียง 4 ปจจัยจาก 8 
ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจตางๆ 
ไดดังนี้ (1) พัฒนาการบริหารจัดการทีมงานและ Website  (2) การพัฒนาการ 
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ตลาด สินคา/บริการ และการเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐ (3) ปจจัยอื่นๆ อาทิ 
ความรูดานกฎหมาย และ แหลงเงินทุน  และ (4) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของบริษัท และ Logistics  

 สรุปตามประเภทอุตสาหกรรม 7 กลุม 
กลุมอุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ

อินเตอรเน็ต สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสและ
ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) การตลาด สินคา/บริการ และ
การสนับสนุนจากรัฐ  (2) ความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจ
ของผูบริโภค  และ(3) การบริหารจัดการ ทีมงาน และWebsite  (4) ความสามารถ
จัดการปญหาและแขงขันตางประเทศ  (5) ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย
และแหลงเงินทุน  (6) ความหลากหลายของสินคาและบริการ  (7) ระบบการ
บริหารจัดการ และ Logistics  และ (8) ราคาสินคาและตนทุน 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทแฟชั่น เครื่องแตงกาย และ เครื่องประดับ 
สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาค
ธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) การบริหารจัดการ ทีมงานและ Website (2) การตลาด 
สินคา/บริการ และการสนับสนุนจากรัฐ  (3) ระบบการบริหารจัดการ และ 
Logistics  (4) ความหลากหลายของสินคาและบริการ  (5) ความนาเชื่อถือใน
สินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค  (6) ความสามารถจัดการปญหา
และแขงขันตางประเทศ   (7) ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมายและแหลง
เงินทุน และ (8) ราคาสินคาและตนทุน   
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กลุมอุตสาหกรรมประเภททองเที่ยว สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) 
ความสามารถจัดการปญหาและแขงขันตางประเทศ  (2) การตลาด สินคา/บรกิาร 
และการสนับสนุนจากรัฐ  (3) ความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจ
ของผูบริโภค  (4) การบริหารจัดการ ทีมงานและ Website  (5) ราคาสินคาและ
ตนทุน  (6) ความหลากหลายของสินคาและบริการ  (7) ปจจัยอื่นๆ อาทิความรู
ดานกฎหมายและแหลงเงินทุน  และ (8) ระบบการบริหารจัดการ และ 
Logistics  

กลุมอุตสาหกรรมประเภทยานยนต สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) ปจจัย
อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมายและแหลงเงินทุน (2) การบริหารจัดการ  
ทีมงานและ Website และ  (3) การตลาด สินคา/บริการ และการสนับสนุน
จากรัฐ  (4) ความสามารถจัดการปญหาและแขงขันตางประเทศ (5) ความ
นาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ ความเขาใจของผูบริโภค (6) ความหลากหลาย
ของสินคาและบริการ  (7) ระบบการบริหารจัดการ และ Logistics และ (8) 
ราคาสินคาและตนทุน 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพ เครื่องใชสํานักงาน สามารถสรุป

จาก 7 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจตางๆ 

ไดดังนี้ (1) ราคาสินคาและตนทุน (2) ระบบการบริหารจัดการ และ Logistics  
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(3) ความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ ความเขาใจของผูบริโภค  (4) ความ 
สามารถจัดการปญหาและแขงขันตางประเทศ  (5) การตลาด สินคา/บริการ 
และการสนับสนุนจากรัฐ  (6) ความหลากหลายของสินคาและบริการ และ 
(7) การบริหารจัดการ ทีมงานและ Website 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทสินคาและอื่นๆ สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่
มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) ความ
นาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค  (2) การบริหารจัดการ 
ทีมงาน และWebsite  และ (3) ปจจยัอื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมายและแหลง
เงินทุน  (4) ความหลากหลายของสินคาและบริการ  (5) ความสามารถจัดการ
ปญหาและแขงขันตางประเทศ  (6) ราคาสินคาและตนทุน  (7) การตลาด 
สินคา/บริการ และการสนับสนุนจากรัฐ  และ(8) ระบบการบริหารจัดการ 
และ Logistics 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ การศึกษา 
สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาค
ธุรกิจตางๆ ไดดังนี้ (1) การตลาด สินคา/บริการ และการสนับสนุนจากรัฐ  
(2) ความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค  (3) การ
บริหารจัดการ ทีมงาน และ Website  (4) ความสามารถจัดการปญหาและ
แขงขันตางประเทศ  (5) ระบบการบริหารจัดการ และ Logistics  (6) ปจจัย
อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมายและแหลงเงินทุน  (7) ความหลากหลายของ
สินคาและบริการ  และ (8) ราคาสินคาและตนทุน  
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2.  บทสรุปสําหรบัความพึงพอใจของกลุมผูประกอบการพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส 
และขอเสนอแนะตอภาครัฐ 

สวนผลของการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปเปนประเด็นตางๆ เรียงลําดับ
ความสําคัญโดยแบงเปนในภาพรวมและตามประเภทผูประกอบการ 3 กลุม 
ไดแก B2B B2C และ B2G และประเภทกลุมอุตสาหกรรม 7 กลุม 

สรุปในภาพรวม 
ในภาพรวมสามารถสรุปเปนลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ ไดดังนี้ 
(1) สงเสริมใหมีนโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (2) การใหบริการที่
ปรึกษาและขอกฎหมาย  (3) การจัดใหมีการสงเสริมคุมครองและบริการ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกผูประกอบการ  (4) จัดการ
ฝกอบรมและเสริมสรางมาตรการสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (5) รักษา
มาตรฐานระบบโครงสรางพื้นฐาน  และ (6) รักษามาตรฐานระบบอื่นๆ อาทิ 
EDI, Web Service 

สรุปตามประเภทของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 กลุม   
กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2B สามารถสรุปจาก 6 ปจจัยที่มี

อิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ ไดดังนี้ (1) การ
ใหบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย  (2) จัดการฝกอบรมและเสริมสราง
มาตรการสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  (3) สงเสริมใหมีนโยบายและมาตรการ
ความปลอดภัย  (4) นโยบายและมาตรการความปลอดภัย   (5) ระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน  และ (6) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service 
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กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2C สามารถสรุปจาก 6 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ ไดดังนี้ (1) สงเสริมให
มีนโยบายและมาตรการความปลอดภัย (2) การจัดใหมีการสงเสริมคุมครอง
และบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกผูประกอบการ 
(3) การใหบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย  (4) การจัดการฝกอบรมและ
มาตรการสงเสริม  (5) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  และ (6) ระบบอื่นๆ อาทิ 
EDI, Web Service  

กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2G พบวามีเพียงปจจัยเดียวจาก 6 
ปจจัยที่มีความสําคัญตอความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะ
ตอภาครัฐ ไดแก (1) การสงเสริมใหมีนโยบายและมาตรการความปลอดภัย 

สรุปตามประเภทอุตสาหกรรม 7 กลุม   
กลุมอุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ

อินเตอรเน็ต สามารถสรุปจาก 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะ
ตอภาครัฐตางๆ ไดดังนี้ (1) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย  (2) นโยบาย
และมาตรการความปลอดภัย  (3) การสงเสริม คุมครอง และบริการขอมูล
ขาวสาร  (4) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service  (5) การจัดการฝกอบรมและ
มาตรการสงเสริม  และ (6) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  

กลุมอุตสาหกรรมประเภทแฟชั่น เครื่องแตงกาย และเครื่องประดับ 
สามารถสรุปจาก 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ  
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ไดดังนี ้ (1) นโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (2) ระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน  (3) การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  (4) ระบบอื่นๆ อาทิ 
EDI, Web Service  (5) การสงเสริม คุมครองและบริการขอมูลขาวสาร และ 
(6) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย  

กลุมอุตสาหกรรมประเภททองเที่ยว สามารถสรุปจาก 6  ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ ไดดังนี้ (1) การบรกิารที่
ปรึกษาและขอกฎหมาย  (2) นโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (3) การ
จัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  (4) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  (5) ระบบ
อื่นๆ อาทิ EDI, Web service  และ (6) การสงเสริม คุมครองและบริการขอมูล
ขาวสาร 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทยานยนต สามารถสรุปจาก 6  ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ ไดดังนี้ (1) การสงเสริม  
คุมครองและบริการขอมูลขาวสาร  (2) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย 
(3) นโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (4) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  (5) 
การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  และ (6) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, 
Web Service  

กลุมอุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพ เครื่องใชสํานักงาน สามารถสรุปจาก 
5 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ ไดดังนี้ (1) 
ระบบโครงสรางพื้นฐาน  (2) การสงเสริมคุมครองและบริการขอมูลขาวสาร  
(3) การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  (4) นโยบายและมาตรการความ 
ปลอดภัย  และ (5) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย  
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กลุมอุตสาหกรรมประเภทสินคาและอื่นๆ สามารถสรุปจาก 6  ปจจัยที่
มีอิทธิพลโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ ไดดังนี้ (1) นโยบาย
และมาตรการความปลอดภัย  (2) การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม 
(3) การสงเสริมคุมครองและบริการขอมูลขาวสาร  (4) การบริการที่ปรึกษา
และขอกฎหมาย  (5) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  และ (6) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, 
Web service  

กลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ การศึกษา 
สามารถสรุปจาก 6  ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐตางๆ ได
ดังนี้ (1) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย  (2) นโยบายและมาตรการ
ความปลอดภัย   (3) การสงเสริมคุมครองและบริการขอมูลขาวสาร  (4) ระบบ
โครงสรางพื้นฐาน  (5) การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  และ (6) 
ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web service  

3. บทสรุปเพิ่มเติมจากการศึกษาแบบเชิงคุณภาพในกลุมสมาคมผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนกิสไทย  

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุมสมาคมผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย โดยการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ โดยผลวิจัยพบวา 
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งขนาดใหญ กลาง และเล็ก เห็นวา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่
มีประสิทธิภาพที่ชวยขยายฐานลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยาง
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รวดเร็ว และใชตนทุนนอยกวา สามารถทําใหเขาถึงผูบริโภคหรือกลุมลูกคา
เปาหมายไดครอบคลุมมากขึ้น สามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดและผลกําไร
ใหแกบริษัท  

สวนปญหาและอุปสรรคไดแก  (1) สําหรับกลุมผูประกอบการแบบ 
B2C ปญหาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การขาดความเชื่อมั่นในการ
ใชงานของผูใชบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การไมมีระบบการ
ชําระเงินที่ดี  การโกงและกลัวการถูกโกงของทั้งผูประกอบการและผูบริโภค 
(2) สําหรับกลุมผูประกอบการแบบ B2B ปญหาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
คือ ความมั่นใจในระบบความปลอดภัยในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ความรูความเขาใจในขอกฎหมายและกฎเกณฑขอบังคับที่เกี่ยวของ  การขาด
ขอมูลสําหรับการตัดสินใจในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การขาดบุคลากร
ทางดานไอทีที่มีมุมมองทางการตลาดหรือธุรกิจ ตลอดจนขาดความรูทางดาน
บริหารจัดการ  (3) สําหรับกลุมผูประกอบการแบบ B2G ปญหาการใช
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การขาดความรูความเขาใจในขอกฎหมายและ
กฎเกณฑขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 สําหรับขอเสนอแนะแกภาครัฐ ไดแก  
1)   ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองการใหรัฐออกกฎหมาย

หรือมาตรการรองรับที่เปนรูปธรรมกวาที่เปนอยูและมีการบังคับใชกฎหมาย
ที่รวดเร็วและเฉียบขาดกับผูกระทําผิดในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

2)  สรางระบบ e-Commerce ที่มีความปลอดภัยสูงใหลูกคารวมทั้ง
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่น  

3)   มีหนวยงานหรือองคกรของภาครัฐคอยใหคําปรึกษา ติดตามแกไข
ปญหา แบบ One-stop service  
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4)   สรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภคในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยการ

ทําโฆษณาประชาสัมพันธ และ จัดทําอยางตอเนื่อง 

5)   สรางภาพพจนที่ดีใหเเกระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 

รวมไปถึงระบบสารสนเทศ  เชน มีระบบความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ 

6)   ดูแลระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหมีความยุติธรรม กลาวคือ การ

ตั้งราคามาตรฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐาน การดูแลสนับสนุนธุรกิจทุกขนาด

อยางเทาเทียมกัน  

7)   สรางความตระหนักของบุคคล และองคกร หรือ ธุรกิจในการใช

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และใหมีการเตรียมขอมูลที่จําเปนไวบริการ 

8)   ควรจะมีนโยบาย และการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนรองรับบริษัท

หรือองคกรที่ใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)  

9)   สรางเสริมมาตรการที่สนับสนุนการแขงขันทางการคาใน

ภาคเอกชน  เชน มาตรการสงเสริมทางภาษี  มาตรการสงเสริมการลงทุน และ 

จัดหาแหลงเงินทุน  เปนตน 

10)  สนับสนุนผูประกอบการรายยอยในเรื่องคาใชจายสําหรับการ

จัดสงสินคาใหสามารถแขงขันกับรายใหญได 

11)  เสริมสรางมาตรฐานของระบบความปลอดภัยเชน CA, Digital 

Signature เปนตน  และ มาตรการสงเสริมการใชระบบความปลอดภัยในกลุม

ผูประกอบการ 

12)  จัดการอบรม เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทั้งในกลุมผูประกอบการ และ ประชาชน 
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                                     สารบัญแผนภูมิ 
แผนภูมิ 1    รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม

ประเภทผูประกอบการ  
แผนภูมิ 2   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม

ขนาดของธุรกิจ  
แผนภูมิ 3   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม

ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce  
แผนภูมิ 4   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม

ลักษณะการขายสินคาและบรกิาร  
แผนภูมิ 5   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม

สินคาและบริการที่ขายผานพาณิชยอเิล็กทรอนิกส    
เปนสินคา/บริการ OTOP  

แผนภูมิ 6   มูลคาพาณิชยอเิล็กทรอนิกสป 2549  จาํแนกตาม
ประเภทผูประกอบการ  

แผนภูมิ 7   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม
คาใชจายดาน ICT ในป 2549  

แผนภูมิ 8   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตาม
วิธีการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธธุรกิจ  

แผนภูมิ 9   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการ
มีเว็บไซตเปนของตนเอง  

แผนภูมิ 10   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตาม
การใหบรกิารสวนหนาของเวบ็ไซต (Front End)  
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                                  สารบญัแผนภูมิ (ตอ) 
แผนภูมิ 11  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตาม 

การไดรับการรับรองความนาเชื่อถือ  
แผนภูมิ 12  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตาม 

รูปแบบและวิธีการชําระคาสนิคา/บริการของลูกคา  
แผนภูมิ 13  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตาม

ระบบการจัดสง  
แผนภูมิ 14  แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม

ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสาํเร็จ
ในดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

แผนภูมิ 15  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis)  สําหรับภาพรวมของความสําเร็จของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส   

แผนภูมิ 16  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุม
อุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และอนิเตอรเน็ต  

แผนภูม1ิ7  แสดงผลการวเิคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทแฟชั่นเครื่องแตงกายและ
เครือ่งประดับ  

แผนภูมิ 18  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในกลุมอุตสาหกรรมประเภททองเทีย่ว  

 



รายงานผลที่สําคัญ  การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                  สารบญัแผนภูมิ (ตอ) 
แผนภูมิ 19  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 

Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทยานยนต  

แผนภูมิ 20  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพ และเครื่องใช
สํานักงาน  

แผนภูมิ 21 แสดงผลการวเิคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนกิส
ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจสินคาและอื่นๆ  

แผนภูมิ 22  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ (ประชาสัมพันธ 
การศึกษา ประกนัภยั ฯลฯ)  

แผนภูมิ 23  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนกิส
สําหรับประเภทผูประกอบการ B2B  

แผนภูมิ 24  แสดงผลการวเิคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple 
Regression  Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับประเภทผูประกอบการ B2C  

แผนภูมิ 25  แสดงผลการวเิคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple 
Regression  Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสําหรับประเภทผูประกอบการ B2G  

 



รายงานผลที่สําคัญ  การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                 สารบัญแผนภูมิ (ตอ) 
แผนภูมิ 26  แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม
 ของความพึงพอใจในบริการของรฐัและความสาํคญัของ
 ปจจัยในดานพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  
แผนภูมิ 27  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 

Analysis) สําหรับภาพรวมของความพึงพอใจในการ
บริการของรฐัสําหรบัพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

แผนภูมิ 28 แสดงผลการวเิคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis)  ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสาํหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในกลุมอุตสาหกรรมประเภท
 คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเตอรเน็ต  
แผนภูมิ 29  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 

Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐ
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในกลุมอุตสาหกรรม
ประเภทแฟชั่น เครือ่งแตงกาย และเครือ่งประดับ  

แผนภูมิ 30  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis)  ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐ
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในกลุมอุตสาหกรรม
ประเภททองเทีย่ว  

แผนภูมิ 31  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐ
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในกลุมอุตสาหกรรม
ประเภทยานยนต  

  

 



รายงานผลที่สําคัญ  การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สารบัญแผนภูมิ (ตอ) 
แผนภูมิ 32  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 

Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐ
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในกลุมอุตสาหกรรม
ประเภทสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน  

แผนภูมิ 33  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสาํหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมอุตสาหกรรมประเภท
สินคาและอื่นๆ  

แผนภูมิ 34  แสดงผลการวเิคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรฐัสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจ
บริการ (ประชาสัมพันธ การศึกษา ประกันภยั ฯลฯ)   

แผนภูมิ 35  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสาํหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมประเภทผูประกอบการ 
B2B  

แผนภูมิ 36  แสดงผลการวเิคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรฐัสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมประเภทผูประกอบการ 
B2C  

แผนภูมิ 37  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสาํหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมประเภทผูประกอบการ 
B2G  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                       สารบัญตาราง 
ตาราง 1  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามกลุม

และประเภทอุตสาหกรรม  และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 2  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม

ประเภทอตุสาหกรรมที่ทํามากที่สุด 5 อนัดับแรก  
ตาราง 3  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามขนาด

ของธุรกิจ  และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 4  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามขนาด

ของธุรกิจ  และกลุมอุตสาหกรรม  
ตาราง 5 ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce โดยเฉลี่ย  จําแนกตาม

ประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 6 ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce โดยเฉลี่ย จําแนกตาม

กลุมอุตสาหกรรม  
ตาราง 7  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม

ลักษณะการขายสินคา/บริการ และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 8  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม

ลักษณะการขายสินคา/บริการ และกลุมอุตสาหกรรม  
ตาราง 9  มูลคาพาณชิยอเิล็กทรอนิกส ป 2549  จาํแนกตามประเภท

ผูประกอบการ  
ตาราง 10 มูลคาพาณชิยอเิล็กทรอนิกส ป 2549  จาํแนกตามประเภท

ผูประกอบการ  และกลุมอุตสาหกรรม  
ตาราง 11 มูลคาพาณชิยอเิล็กทรอนิกส ป 2549  จาํแนกตามตลาดที่
 ขายสินคา  

 
 

 



รายงานผลที่สําคัญ  การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                  สารบญัตาราง (ตอ) 
ตาราง 12 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามการ    
 สั่งซื้อสินคา/บริการของลูกคา ในป 2549  และประเภท
 ผูประกอบการ  
ตาราง 13 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามการ
 จัดพนักงานดูแลกลุมลูกคา e-Commerce โดยเฉพาะ และ
 ประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 14 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามการ
 จัดพนักงานดูแลกลุมลูกคา e-Commerce โดยเฉพาะ และ
 กลุมอุตสาหกรรม  
ตาราง 15 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 คาใชจายดาน ICT ในป 2549  และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 16  คาใชจายดาน ICT ป 2549 เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 17  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ลักษณะการสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ  
 และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 18  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 19  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนกิส  จําแนกตามการมี
 เว็บไซตเปนของตนเอง  และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 20  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 การพัฒนาเว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ  

 
 

 



รายงานผลที่สําคัญ  การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                   สารบญัตาราง (ตอ) 
ตาราง 21  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 การใหบริการสวนหนาของเวบ็ไซต (Front End)  และ
 ประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 22  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 การรับรองความนาเชื่อถือ  และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 23  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 การใชใบรับรองอิเล็กทรอนกิส (CA)  และประเภท
 ผูประกอบการ  
ตาราง 24  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 รูปแบบและวิธีการชําระคาสินคา/บริการของลูกคา  
  และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 25  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 ระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคา  และประเภท
 ผูประกอบการ  
ตาราง 26  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 อุปสรรคในการจัดสงสินคา  และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 27  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 พฤติกรรมของลูกคาที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจ e-Commerce  
 และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 28 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของยอดขายผานอิเล็กทรอนิกส  
 และประเภทผูประกอบการ  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                   สารบญัตาราง (ตอ) 
ตาราง 29 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของยอดขายผานอิเล็กทรอนิกส  
 และกลุมอุตสาหกรรม  
ตาราง 30  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส ที่มีแผนการรับ
 บุคลากรเพิ่ม  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ    
ตาราง 31  คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม)  ของปจจัยในดานความสําเร็จ
 และความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  
ตาราง 32  สรุปผลการวิเคราะห Need Gap Analysis ของความสําคัญของ
 ปจจัยที่มีอทิธิพลตอความสําเร็จในดานพาณชิยอเิล็กทรอนิกส 
 โดยจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม และประเภทผูประกอบการ  
ตาราง 33  สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวิธีการ
 วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธ ีPCA และ 
 วิธีหมุนแกนแบบ Varimax  
ตาราง 34  สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคา
 สัมประสิทธิ์สูงสุด ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย  (Factor 
 Analysis) โดยวิธ ีPCA และ วิธีหมุนแกนแบบ Varimax  
ตาราง 35  คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพงึพอใจและ
 ความสําคญัของผูประกอบการที่มีตอการบริการของรัฐ  
 ในดานพาณิชยอเิล็กทรอนกิส  
ตาราง 36  สรุปผลการวเิคราะห Need Gap Analysis ของความพงึพอใจ

ในการบรกิารของรฐั  และความสําคญัของปจจัยในดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยจาํแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
และประเภทผูประกอบการ  

ตาราง 37  สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวิธีการ
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี PCA และ วิธี
หมุนแกนแบบ  Varimax  
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                                   สารบญัตาราง (ตอ) 
ตาราง 38  สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคา

สัมประสิทธิ์สูงสุด ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor 
Analysis) โดยวิธ ีPCA  และ วธิีหมุนแกนแบบ Varimax  

ตาราง 39  สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยวธิีการวเิคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) โดยจาํแนกตามกลุมอุตสาหกรรม  

ตาราง 40  สรุปผลการวิเคราะห เพ่ือการจัดลําดับและน้ําหนักความ 
สําคัญของปจจัยที่มีตอความสาํเร็จในการประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการวเิคราะหถดถอยเชิงเสน 
(Multiple Regression Analysis) โดยจําแนกตามประเภท
ผูประกอบการ  

ตาราง 41  สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจดัลําดับและน้ําหนักความ 
สําคัญของปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของ
รัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการวิเคราะห
ถดถอยเชิงเสน (Multiple  Regression Analysis) โดย
จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม  

ตาราง 42  สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจดัลําดับและน้ําหนักความ 
สําคัญของปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของ
รัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนกิสโดยวิธกีารวเิคราะห
ถดถอยเชงิเสน (Multiple  Regression Analysis) โดย
จําแนกตามประเภทผูประกอบการ  
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บทนํา 
 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ.  2550  นี้ขึ้นเปนครั้งแรก  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหทราบสถานการณตางๆ  เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทํา จํานวนคนทํางาน 

การตลาด   คาใชจ าย  มูลคาการขาย   การจัดสงสินคา  การชําระเงิน                 

ความตองการบุคลากร  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสํ า เร็ จของธุรกิจ                    

e-Commerce  ซึ่งจะเปนประโยชนตอภาครัฐ ในการนําไปใชเปนเครื่องมือใน

การวางแผน   การติดตามประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ             

เพ่ือการพัฒนาและสงเสริมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหเจริญเติบโตและ

พัฒนาไดอยางยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็สามารถใชประโยชนในการ

ตัดสินใจเขามาทําธุรกิจประเภทนี้ หรือขยายตลาดและฐานลูกคาใหเหมาะสม 

ตรงเปาหมายมากขึ้น  สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูประกอบการ ระหวางวันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2550 โดยการสง

แบบสอบถาม  ทางไปรษณียและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ใหแก

ผูประกอบการที่มีที่อยูหรือมี e-mail address สําหรับติดตอ  เพ่ือขอความ

รวมมือในการกรอกแบบสอบถามและสงกลับมายังสํานักงานสถิติแหงชาติ 

รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,700 ราย ในจํานวนนี้เปนผูประกอบการ ซึ่งไดจดทะเบียน 
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ไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย จํานวน 3,246 ราย และ

เป นสถานประกอบการที่ เปนตัวอยางในการสํารวจการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ. 2549  ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  และแจงวา

มีการขายสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ต จํานวน 1,465 ราย 

 นอกจากนัน้ ยงัไดพัฒนาแบบสอบถามอเิล็กทรอนกิสเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูประกอบการ โดยเฉพาะที่เปนสมาชิกของตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (ซึ่งมอียูไมนอยกวา 30,000 ราย)  แตไมทราบทีอ่ยูที่สามารถติดตอ

ทางไปรษณียหรอื e-mail ไดโดยตรง จงึไดจัดทาํแบบสอบถามขึน้อินเทอรเน็ต 

เพื่อใหผูประกอบการไดเขามาตอบแบบสอบถามดวย โดยติด banner ไวที่ Web site 

ของสํานักงานสถิติแหงชาต ิและ Web site ตาง ๆ ที่นาสนใจ และเชญิชวนให

ผูประกอบการกลุมนีเ้ขามาตอบแบบสอบถามได 
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ตอนที่ 1  สรุปผลการสํารวจ 
 

1. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
1.1  ประเภทผูประกอบการ 

จากการสํารวจ พบวา ธรุกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 
85.3) เปนผูประกอบการประเภท B2C  รองลงมาคอื B2B รอยละ 14.4 สวน
ผูประกอบการ B2G ที่ไมนับรวมการรับงานจดัซื้อจัดจางจากภาครฐั โดยการ 
e-Auction นั้น จะมีเพียงรอยละ 0.3 เทานั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1   รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามประเภท 
                   ผูประกอบการ 

ธุรกิจขายใหกบัธุรกิจ  
(B2B) 

85.3 % 
14.4 % 

ธุรกิจขายใหกบัผูบริโภค 
(B2C) 

ธุรกิจขายใหกบัภาครัฐ (B2G) 
0.3% 
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1.2 ประเภทอตุสาหกรรม 
ในภาพรวม ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญอยูในกลุมอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 18.6 ของธุรกิจ
ทั้งหมด  รองลงมาเปนอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับ  
ซ่ึงมีอยูใกลเคียงกัน คือ รอยละ 18.0  บริการประชาสัมพันธโฆษณา การศึกษา                    
การเปนนายหนา/ตัวแทน  รอยละ 9.4    อุตสาหกรรมการทองเที่ยว โรงแรมและรีสอรท             
รอยละ 7.6    อุตสาหกรรมยานยนตและผลิตภัณฑ  รอยละ 6.0   ส่ิงพิมพ/เครื่องใช
สํานักงาน  รอยละ 4.8 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ 
B2B และ B2G สวนใหญจะอยูในกลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ตเชนเดียวกัน   สวนผูประกอบการ B2C 
จะอยูในกลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับมากที่สุด 

ตาราง 1  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส  จําแนกตามกลุมและประเภท 
อุตสาหกรรม  และประเภทผูประกอบการ 

กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รวม B2B B2C B2G  

รวมทุกกลุม 100.0 100.0 100.0 100.0 

 คอมพิวเตอร อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสฯ 18.6 23.7 17.5 58.7 
 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
  ที่เกี่ยวของ 5.4 4.6 5.5 4.4 
 เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 4.8 4.7 4.8 - 

 บริการออกแบบเว็บไซต 2.6 3.7 2.4 10.2 

 Software System 1.7 3.0 1.4 31.9 

 Solution Provider/System Integrator 1.0 3.0 0.7 4.4 
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กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รวม B2B B2C B2G  

 สินคาดิจิตอล  0.7 0.1 0.8 - 
 บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.7 1.5 0.5 - 
 อุปกรณสื่อสาร  0.7 0.4 0.7 - 
 ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 0.6 1.5 0.5 4.4 
 บริการดาน Security และความมั่นคงของ

  ระบบสารสนเทศ 0.4 1.2 0.2 3.4 
 แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี ฯ 18.0 11.0 19.3 - 

 สิ่งทอ หัตถกรรม เสือ้ผา และเครื่องหนัง 9.1 7.4 9.4 - 
 น้ําหอม เครื่องสําอาง และอุปกรณฯ 4.6 1.4 5.2 - 
 อัญมณี และเครื่องประดับ 4.3 2.2 4.7 - 

 ธุรกิจบริการ  9.4 5.5 10.1 14.6 
 บริการวิชาชีพ (บัญชี  กฎหมาย ฯลฯ) 2.1 1.4 2.2 - 
 บริการประชาสัมพันธ โฆษณา 2.1 1.3 2.3 - 
 ธุรกิจประกันภัย นายหนาและตัวแทน 1.5 1.4 1.6 4.4 
ขนสง คลังสินคา คมนาคม และบริการ
การขนสง 1.5 0.8 1.6 10.2 

 การศึกษา และบริการที่เกี่ยวของ 0.9 0.2 1.0 - 
 ยา บริการทางการแพทย และสุขภาพ 0.7 0.2 0.8 - 
การชาํระเงนิ การเปนตัวกลางทาง
การเงิน 0.6 0.2 0.6 - 

 ทองเท่ียว โรงแรม รีสอรท 7.6 3.6 8.3 - 
 ทองเที่ยว จองตั๋วเดินทาง/ที่พัก 6.1 2.9 6.7 - 
 โรงแรม/รสีอรท/เกสตเฮาส 1.5 0.7 1.6 - 

 ยานยนต และผลิตภัณฑ 6.0 7.5 5.7 - 
 รถยนต เครื่องยนต และอะไหลชิ้นสวน 4.8 4.9 4.7 - 
 ผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 1.2 2.6 1.0 - 
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กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รวม B2B B2C B2G 

 สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 4.8 8.1 4.2 - 
 การพิมพ/หนังสือ และสิ่งพิมพ 2.9 4.2 2.7 - 
 เครื่องใชสํานักงานและเครื่องเขียน 1.2 3.2 0.9 - 
 ผลิตภัณฑกระดาษ 0.7 0.7 0.6 - 

 สินคา และอื่น ๆ 35.6 40.6 34.9 26.7 
 อาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม 4.2 4.9 4.1 - 
 กอสราง 2.8 2.0 3.0 - 
 เกษตรกรรมและประมง 1.7 1.7 1.7 - 
 ของสะสม พระเครื่อง 1.7 0.1 1.9 - 
 เฟอรนิเจอร  ของตกแตงบาน 1.5 0.8 1.7 - 
 บริการดานอสังหาริมทรัพย 1.4 - 1.6 - 
 กีฬาและอุปกรณการกีฬา 0.9 2.6 0.7 - 
 เพลง ภาพยนตร 0.8 0.2 0.9 - 
 ของที่เกี่ยวกับเด็ก  (ตุกตา ของเลน) 0.6 0.8 0.5 - 
 โลหะ และที่เกี่ยวของ 0.5 1.8 0.3 - 
 ดอกไม หรีด 0.5 0.1 0.5 - 
 เซรามิค เครื่องเคลือบดินเผา 0.4 0.9 0.4 - 
 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร หรือเคมีภัณฑ 0.1 0.3 0.1 - 
 อื่น ๆ 18.5 24.4 17.5 26.7 

 

หากพิจารณาในรายละเอียดแยกตามประเภทอุตสาหกรรมยอย  พบวา 
ผูประกอบการ B2B และ B2C จะอยูในอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ 
หัตถกรรม เสื้อผาและเครื่องหนัง มากที่สุด (รอยละ 7.4 และ 9.4 ตามลําดับ)  
สวนผูประกอบการ B2G จะเปนธุรกิจที่เกี่ยวกับ Software System มากที่สุด 
(รอยละ 31.9) 
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ตาราง 2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามประเภท
 อุตสาหกรรมที่ทํามากที่สุด 5 อนัดับแรก 

อันดับ รวม B2B B2C B2G 
อันดับ 1 สิ่งทอ 

หัตถกรรม 
เสื้อผา และ
เครื่องหนัง 
(9.1 %) 

สิ่งทอ 
หัตถกรรม 
เสื้อผา และ
เครื่องหนัง 
(7.4 %) 

สิ่งทอ 
หัตถกรรม 
เสื้อผา และ
เครื่องหนัง 
(9.4 %) 

Software 
System 
 
 
(31.9 %) 

อันดับ 2 การทองเทีย่ว 
จองตั๋วเดนิทาง/
ที่พัก 
(6.1 %) 

รถยนต 
เครื่องยนตฯ 
 
(4.9 %) 

การทองเทีย่ว 
จองตั๋วเดนิทาง/ 
ที่พัก 
(6.7 %) 

ขนสง 
คลังสินคา 
คมนาคม 
(10.2 %) 

อันดับ 3 คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ 
(5.4 %) 

อาหาร อาหาร
แปรรูป และ
เครื่องดื่ม 
 
(4.9 %) 

คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ 
(5.5 %) 

บริการออกแบบ
เว็บไซต/บริการ
ใหเชาพื้นที่
เว็บไซต 
(10.2 %) 

อันดับ 4 เครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิส 
 
(4.8 %) 

เครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิส 
 
(4.7 %) 

น้ําหอม 
เครื่องสําอางและ
อุปกรณเสริม
ความงาม 
(5.2 %) 

คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ 
(4.4 %) 

อันดับ 5 รถยนต 
เครื่องยนตฯ 
 
 
(4.8%) 

คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ 
(4.6 %)  

เครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิส 
 
(4.8 %) 

ตลาดกลาง
พาณิชย
อิเล็กทรอนกิส 
 
(4.4 %) 
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1.3 ขนาดของธุรกิจ 

 หากจําแนกธุรกิจตามขนาด โดยใชจํานวนคนทํางานเต็มเวลา

เปนเกณฑ  พบวา ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สวนใหญ เกือบ 3 ใน 4            

(รอยละ 73.6) เปนธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางานเพียง 1 – 5 คน) ขนาดกลาง  

(6 – 50 คน) มีอยูรอยละ 20.7   สวนธุรกิจขนาดใหญ (มีคนทํางานมากกวา  

50 คน)  มีเพียงรอยละ 5.7 เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ 

B2C และ B2B  สวนใหญ เปนธุรกิจขนาดเลก็ (มคีนทาํงานเพียง 1 – 5 คน)   

คิดเปนรอยละ 77.3  และรอยละ 51.8  ตามลําดับ   สวนผูประกอบการ B2G  

ที่มีขนาดใหญมีสัดสวนสูงกวา B2B  และ B2C  คือ  มีถึงรอยละ 19.0  

(ตาราง 3)   หากพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา ในทุกกลุมอุตสาหกรรม 

สวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก  มคีนทํางานเพียง 1 -5 คน  (ตาราง 4) 

ขนาดกลาง  (6 -50 คน) 

ขนาดใหญ (มากกวา 50 คน) 

ขนาดเล็ก  (1 – 5 คน) 
73.6 % 20.7% 

5.7 % 

แผนภูมิ 2   รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามขนาดของธุรกิจ 
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ตาราง 3 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามขนาดของธุรกิจ  
และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ ขนาดของธุรกิจ  
(จํานวนคนทํางาน) 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 – 5 คน 73.6 51.8 77.3 36.9 
6 – 15 คน 14.2 24.2 12.5 35.3 
16 – 50 คน 6.5 11.2 5.7 8.8 
51 – 100 คน 1.3 3.0 1.0 - 
101 – 200 คน 2.3 3.3 2.2 - 
มากกวา 200 คน 2.1 6.5 1.3 19.0 

ตาราง 4 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามขนาดของธุรกิจ  
และกลุมอตุสาหกรรม  

กลุมอุตสาหกรรม 
ขนาด 

ของธุรกิจ  
(จํานวนคนทํางาน) 

รวม 
  คอมพิวเตอร 

 อุปกรณ
 อิเล็กทรอ- 
นิกส และ
อินเทอรเน็ต 

 แฟช่ัน เครื่อง 
แตงกาย อัญ
มณี และ
เครื่องประดับ 

ทองเที่ยว 
โรงแรม 
รีสอรท 

ยานยนต 
และ

ผลิตภัณฑ 

สิ่งพิมพ 
และ

เครื่องใช
สํานักงาน 

ธุรกิจ
บริการ 

สินคา 
และอื่นๆ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 – 5 คน 73.6 74.1 85.0 65.1 66.3 77.0 71.6 70.6 

6 – 15 คน 14.2 17.9 8.5 18.3 20.0 15.5 5.3 15.7 

16 – 50 คน 6.5 5.1 3.7 10.5 3.8 3.5 13.6 6.8 

51 – 100 คน 1.3 0.9 0.3 2.7 2.4 3.0 0.9 1.3 

101 – 200 คน 2.3 1.1 1.6 1.8 1.8 0.5 1.0 4.1 

มากกวา 200 คน 2.1 0.9 0.9 1.6 5.7 0.5 7.6 1.5 
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1.4 ระยะเวลาที่ทําธรุกิจ 
 สวนใหญของธุรกิจ e-Commerce คือ ประมาณรอยละ 40.4           

เพิ่งเริ่มดําเนินการมาไมถึง 1 ป  สวนที่ดําเนินกิจการมามากกวา 5 ป มีเพียง
รอยละ 12.2 เทานั้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หากพิจารณาจากระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce โดยเฉลี่ย 
พบวา โดยรวมธุรกิจ e- Commerce ดําเนินการมาเฉลี่ย 2.5 ป    เมื่อแยกตาม
ประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการประเภท B2G มีระยะเวลาโดยเฉลีย่
สูงที่สุด คือ ประมาณ 5 ป  (ตาราง5)   หากแยกตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา 
กลุมทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท  มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประมาณ 
3.5 ป (ตาราง6) 

ตาราง  5  ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce โดยเฉลี่ย  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
รวม B2B B2C B2G ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ 

 e-Commerce โดยเฉลี่ย (ป) 
2.5 3.2 2.4 5.0 

แผนภูมิ 3   รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามระยะเวลาที่ทํา
ธุรกิจ e-Commerce 

40.4 % 
20.7 % 

6.0 % 6.2 % 

26.7 % 

นอยกวา 1 ป    1 – 2 ป     3 – 5 ป    6 – 8 ป    มากกวา 8 ป    
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ตาราง  6  ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce โดยเฉลี่ย จําแนกตามกลุมอตุสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 

รวม 
  คอมพิวเตอร 

 อุปกรณ
 อิเล็กทรอ- 
นิกส และ
อินเทอรเน็ต 

 แฟช่ัน เครื่อง 
แตงกาย อัญ
มณี และ
เครื่องประดับ 

ทองเที่ยว 
โรงแรม 
รีสอรท 

ยานยนต 
และ

ผลิตภัณฑ 

สิ่งพิมพ 
และ

เครื่องใช
สํานักงาน 

ธุรกิจ
บริการ 

สินคา 
และอื่นๆ 

ระยะเวลา
ที่ทําธุรกิจ 

 e-Commerce 
โดยเฉลี่ย (ป) 

2.5 3.1 1.7 3.5 2.8 2.4 2.2 2.4 

1.5 ลกัษณะการขายสินคาและบริการ 

ประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด (รอยละ 50.8)  

ขายผานอิเล็กทรอนิกส โดยมีหนารานดวย  สวนที่ขายผานอิเล็กทรอนิกส

อยางเดียว มีรอยละ 41.8   อีกรอยละ 7.4 จะขายผานอิเล็กทรอนิกสผสมผสาน

กับการขายในลักษณะอื่น  เชน  สงพนักงานออกไปขายตรง หรือฝากขาย  

เปนตน (แผนภูมิ 4) 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 4   รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามลักษณะการขาย
สินคาและบริการ 

ขายผานอิเล็กทรอนิกสอยางเดียว 

ขายผานอิเล็กทรอนิกส 
และมีหนาราน 

อ่ืน ๆ 

50.8 % 
7.4 % 

41.8 % 
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  หากพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ 

B2B และ B2C สวนใหญ ขายผานอเิล็กทรอนกิส โดยมีหนารานดวย  (รอยละ 

54.0  และรอยละ 50.3 ตามลาํดับ)   สาํหรับผูประกอบการ B2G สวนใหญ ขาย

ผานอิเล็กทรอนิกสอยางเดียว  (รอยละ 65.5)  (ตาราง 7)    

ตาราง 7 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามลกัษณะการขาย
 สินคา/บริการ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
ลักษณะการขายสินคา/บริการ รวม 

B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 41.8 36.0 42.7 65.5 

ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 และหนาราน 50.8 54.0 50.3 34.5 

อื่น ๆ 7.4 10.0 7.0  - 

 และเมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่

สวนใหญขายผานอิเล็กทรอนกิส โดยมหีนารานดวย ไดแก ทองเที่ยว โรงแรม 

รีสอรท   ยานยนตและผลิตภณัฑ   คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนกิส และ

อินเทอรเน็ต    และสินคาและอื่นๆ (ตาราง 8) 
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ตาราง 8  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามลกัษณะการขาย 
            สินคา/บริการ  และกลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 

ลักษณะการขาย
สินคา/บริการ 

รวม 

  คอมพิวเตอร 
 อุปกรณ
 อิเล็กทรอ- 
นิกส และ
อินเทอรเน็ต 

 แฟช่ัน เครื่อง 
แตงกาย อัญ
มณี และ
เครื่องประดับ 

ทองเที่ยว 
โรงแรม 
รีสอรท 

ยานยนต 
และ

ผลิตภัณฑ 

สิ่งพิมพ 
และ

เครื่องใช
สํานักงาน 

ธุรกิจ
บริการ 

สินคา 
และอื่นๆ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ขายผานพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส
 อยางเดียว 41.8 43.5 55.2 21.9 31.4 46.3 53.2 36.5 
ขายผานพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส 
 และมีหนาราน 50.8 49.8 43.2 71.5 57.2 45.7 37.2 54.0 

อื่น ๆ 7.4 6.7 1.6 6.6 11.4 8.0 9.6 9.5 

นอกจากนั้น ในการสํารวจนี้ ยังพบวา ธุรกิจ e-Commerce มีการ
ขายผลิตภัณฑชุมชนดวย ประมาณรอยละ 9.4  ของธุรกิจทั้งหมด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 5   รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามสินคาและบริการ
ที่ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนสินคา/บริการ OTOP 

ไมเปนสินคา  OTOP 
          90.6 %           9.4 % 

เปนสินคา OTOP 
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2.  ผลการประกอบการ 
2.1  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

ในภาพรวม ธุรกิจ e-Commerce  มียอดขายผานอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2549  ทั้งสิ้น ประมาณ 305,159 ลานบาท  ในจํานวนนี้เปนมูลคาขายที่

เกิดจากการประมูลการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ(e-Auction) ซึ่งเปนขอมูลที่ได

จากกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น 176,683 ลานบาท  หรือคิดเปน รอยละ57.9

ของมูลคาพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสทั้งหมด   ขณะที่มูลคาขายซึ่งเกิดจาก

ผูประกอบการ B2B มีประมาณ 79,726 ลานบาท  และ B2C มีประมาณ 

47,501  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26.1 และรอยละ 15.6  ตามลําดับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        

หมายเหตุ :  1/ รวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลของภาครัฐ ผาน e-Auction                            
  จํานวน  176,683 ลานบาท 

 

 

รวมขอมูลจาก
กรมบัญชีกลาง 1/ 

ไมรวมขอมูลจาก
กรมบัญชีกลาง 

แผนภูมิ 6  มูลคาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส ป 2549  จําแนกตามประเภท 
                  ผูประกอบการ 

B2G  
58.3 % 

B2B 
26.1 % 

B2C 
15.6 % 

305,159 
ลานบาท 

B2B 62.0 % 

B2C 37.0 % 

128,476 
ลานบาท 

B2G  
1.0 % 
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ตาราง  9  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิสป 2549   จําแนกตามประเภท
 ผูประกอบการ 

การขาย    มลูคา  (ลานบาท)   รอยละ 

มูลคาขายรวม 305,159 100.0 

B2B 79,726 26.1 

B2C 47,501 15.6 

B2G 177,932 58.3 

(กรมบัญชีกลาง) (176,683) (57.9) 

(การสํารวจ)      (1,249) (0.4) 

 

 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ และกลุมอุตสาหกรรม 

พบวา มลูคาขายในกลุม ผูประกอบการ B2B เกิดจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต 

และผลิตภัณฑ มากที่สุด ประมาณ 19,669 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.7 ของ

มูลคาขายในกลุม B2B ทั้งหมด   สวนมูลคาขายในกลุมผูประกอบการ B2G เกิด

จากธรุกิจบริการ (เชน ประชาสัมพันธ การศึกษา ประกนัภัย เปนตน) มากที่สุด 

ประมาณ 775 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.0 ของยอดขายในกลุมนี้    สาํหรับ

กลุมผูประกอบการ B2C เกิดจากแฟชัน่ เครื่องแตงกาย อญัมณ ีและเครือ่งประดับ

มากที่สดุ ประมาณ 7,543 ลานบาท คดิเปนรอยละ 15.9 ของมลูคาขายในกลุมนี ้
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ตาราง 10  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป 2549   จําแนกตามประเภท
 ผูประกอบการ  และกลุมอุตสาหกรรม 

ประเภทผูประกอบการ / กลุมอุตสาหกรรม 
มูลคา  

(ลานบาท) 
รอยละ 

B2B 79,726 100.0 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 19,669 24.7 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 7,907 9.9 
• ธุรกิจบริการ 4,547 5.7 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 3,641 4.5 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 1,332 1.7 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 1,173 1.5 
• สินคา และอื่น ๆ 41,457 52.0 

B2C 47,501 100.0 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 7,543 15.9 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 6,306 13.3 
• ธุรกิจบริการ 4,731 9.9 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 4,684 9.9 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 2,139 4.5 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 538 1.1 
• สินคา และอื่น ๆ 21,560 45.4 

B2G 1/ 1,249 100.0 
• ธุรกิจบริการ 775 62.0 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 204 16.3 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 50 4.0 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 42 3.4 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 37 3.0 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 1 0.1 
• สินคา และอื่น ๆ 140 11.2 

หมายเหต ุ:  1/  ไมรวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูล การจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) 
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สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที่ไมรวม e-Auction ของ

ภาครัฐ) จะเปนตลาดในประเทศเกือบ 3 ใน 4 ของมูลคาขายทั้งหมด  สวนที่

ขายไปยังตลาดตางประเทศมีประมาณรอยละ 29.2   

ตาราง 11  มูลคาพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส ป 2549   จําแนกตามตลาดที่ขายสนิคา 

ตลาดที่ขายสินคา/บริการ    มลูคา  (ลานบาท)   รอยละ 

ตลาดที่ขาย 1/ 127,071 100.0 

ในประเทศ 89,927 70.8 

ตางประเทศ 37,144 29.2 
หมายเหตุ :  1/  ไมรวม B2G   

2.2  การสั่งซื้อสินคา 

สําหรับการสั่งซื้อสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ต ในป 2549  

(รอยละ 35.7) ของธุรกิจประเภทนี้  มีการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 1 – 5 ครั้งตอเดือน   

สวนธุรกิจที่มีการสั่งซื้อมากกวา 100 ครั้งตอเดือนมีประมาณรอยละ 4.0  ของ

ธุรกิจทั้งหมด  หากพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ 

B2B และ B2C  สวนใหญ มีการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 1 – 5 ครั้งตอเดือน  (รอยละ 32.3  

และรอยละ 36.4  ตามลําดับ)   สวนผูประกอบการ B2G  สวนใหญ มีการสั่งซื้อ

โดยเฉลี่ย 6 – 10 ครั้งตอเดือน (รอยละ 62.0) 
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ตาราง 12 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามการสั่งซือ้สินคา/
 บริการของลูกคา ในป 2549   และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การสั่งซื้อสนิคา/บริการของลูกคา
ในป 2549 เฉลี่ย (คร้ังตอเดือน)  

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไมมีการสัง่ซื้อเลย 33.1 29.3 33.7 4.4 

1 – 5 ครั้ง 35.7 32.3 36.4 10.2 

6 – 10 ครั้ง 12.0 11.6 11.9 62.0 

11 – 50 ครัง้ 11.6 19.3 10.3 14.6 

51 – 100 ครั้ง 3.6 2.3 3.9 - 

101 – 500 ครั้ง 2.8 3.7 2.6 8.8 

มากกวา 500 ครั้งขึ้นไป 1.2 1.5 1.2 - 

เกือบรอยละ  40  ของธุรกิจไดจัดพนักงานไวดูแลลูกค า                
e-Commerce โดยเฉพาะ   เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา 
ผูประกอบการ B2B  มากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 55.0) ไดจัดพนักงานไว
ดูแลลูกคา e-Commerce โดยเฉพาะ   สวนผูประกอบการ B2G  และ B2C  
สวนใหญไมมีพนักงานดูแลลูกคา e-Commerce โดยเฉพาะ (รอยละ 84.4    
และรอยละ 63.3   ตามลําดับ)  (ตาราง 13)   

เมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา สวนใหญในทุกกลุม
อุตสาหกรรมไมมีพนักงานดูแลลูกคา e-Commerce โดยเฉพาะ  โดยกลุมแฟชั่น 
เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ มีสัดสวนสูงสุด (รอยละ 70.3)   
(ตาราง 14) 
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ตาราง 13 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามการจัดพนักงาน
 ดูแลกลุมลกูคา e-Commerce โดยเฉพาะ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การจัดพนักงานดูแลกลุมลูกคา 
 e-Commerce โดยเฉพาะ 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไมมี 60.7 45.0 63.3 84.4 

มี 39.3 55.0 36.7 15.6 

 

ตาราง 14  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามการจัดพนักงาน
 ดูแลกลุมลกูคา e-Commerce โดยเฉพาะ  และกลุมอตุสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม การจัด
พนักงานดูแล
กลุมลูกคา 

 e-Commerce 
โดยเฉพาะ 

รวม 
  คอมพิวเตอร 

 อุปกรณ
 อิเล็กทรอ- 
นิกส และ
อินเทอรเน็ต 

 แฟช่ัน เครื่อง 
แตงกาย อัญ
มณี และ
เครื่องประดับ 

ทองเที่ยว 
โรงแรม 
รีสอรท 

ยานยนต 
และ

ผลิตภัณฑ 

สิ่งพิมพ 
และ

เครื่องใช
สํานักงาน 

ธุรกิจ
บริการ 

สินคา 
และอื่นๆ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไมมี 60.7 60.6 70.3 50.1 60.8 51.3 65.3 58.1 

มี 39.3 39.4 29.7 49.9 39.2 48.7 34.7 41.9 
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2.3  คาใชจายดาน ICT 

ประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด (รอยละ 50.8) 
มีคาใชจายสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) 
ทั้งหมด (ซึ่งหมายรวมถึง คาใชจายสําหรับฮารดแวร ซอฟตแวร บริการ
ออกแบบ วางระบบ ติดตั้งและเครือขาย  โดยไมรวมบุคลากร) เฉพาะในป 
2549 เปนเงินไมเกิน 200,000 บาท  สวนธุรกิจที่มีคาใชจายประเภทนี้มากกวา 
10 ลานบาทขึ้นไป มีอยูรอยละ 0.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2B  
และB2C สวนใหญ (รอยละ 52.0  และรอยละ 50.6 ตามลําดับ)  มีคาใชจายสําหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งหมด เฉพาะในป 2549 เปนเงิน
ไมเกิน 200,000 บาท    สวนผูประกอบการ B2G ประมาณรอยละ 35.3 มีคาใชจาย
สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งหมด เฉพาะในป 2549 
เปนเงิน  200,000 – 500,000 บาท 

แผนภูม ิ7 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามคาใชจายดาน  ICT 
 ในป 2549 

10 20 30 40 50 60 
รอยละ 

คาใชจาย (บาท) 

5,000,001 – 10,000,000 
มากกวา 10,000,000 

500,001 – 1,000,000 
1,000,001 – 2,000,000 
2,000,001 – 5,000,000 

200,000 – 500,000 
นอยกวา 200,000 

ไมมีคาใชจาย 
0 

40.6 
50.8 

3.6 
2.0 

1.1 
0.6 
0.3 
0.6 
0.4 ไมระบ ุ
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ตาราง 15 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามคาใชจายดาน 
 ICT  ในป 2549  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
คาใชจายดาน ICT  ในป 2549 รวม 

B2B B2C B2G 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไมมี 40.6 32.3 42.0 34.5 
นอยกวา 200,000 บาท 50.8 52.0 50.6 11.2 
200,000 – 500,000 บาท 3.6 6.3 3.0 35.3 
500,001 – 1,000,000 บาท 2.0 1.7 2.0 4.4 
1,000,001 – 2,000,000 บาท 1.1 3.0 0.8 10.2 
2,000,001 – 5,000,000 บาท 0.6 0.9 0.6 - 
5,000,001 – 10,000,000 บาท 0.3 1.7 0.1 4.4 
มากกวา 10,000,000 บาทขึ้นไป 0.6 1.4 0.5 - 
ไมระบุ 0.4 0.7 0.4 - 

-  คาใชจายดาน ICT เฉพาะระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

หากพิจารณาคาใชจาย ICT เฉพาะเพื่อพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเทานั้น พบวา โดยเฉลี่ยธุรกิจ e-Commerce จะมีสัดสวน
คาใชจายในการนี้ประมาณรอยละ 31.3 ของคาใชจายสําหรับ ICT ทั้งหมด 

โดยในป 2549 ธุรกิจ e-Commerce มีคาใชจายดาน ICT ในการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมประมาณ 2,144 ลานบาท  โดยที่
ผูประกอบการ B2B และ B2C มีคาใชจายโดยรวมไมแตกตางกันมากนัก
แตหากเฉลี่ยคาใชจายตอแหง ผูประกอบการ B2B จะมีคาใชจายเฉลี่ย
ประมาณ 48,600 บาท  เทียบกับผูประกอบการ B2C จะมีคาใชจายเฉลี่ย 
34,300 บาทตอแหง (ตาราง 16) 
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ตาราง  16   คาใชจายดาน ICT ป 2549 เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  
 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

คาใชจาย จํานวน 

อัตรารอยละเฉลี่ยของคาใชจายดาน ICT เพือ่ระบบ 
   e-Ccommerce  ตอคาใชจาย ICT ท้ังหมด 31.3 
 

คาใชจายในรอบป 2549 ดาน ICT เพื่อพัฒนาระบบ 
   e-Ccommerce   

 

 มูลคารวม (ลานบาท) 2,143.76 
B2B 974.88 
B2C 988.34 
B2G 180.54 

 มูลคาเฉลี่ยตอธุรกิจ (บาท)  
B2B 48,600 
B2C 34,300  
B2G 10,600 

 
3. วิธกีารดําเนินธุรกิจ 
 3.1  การใชเทคโนโลยี 
 1)  การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธธุรกจิ  

เกือบ 1 ใน 3 (รอยละ32.9) ของธุรกิจ e-Commerce ใชวิธีการ
สงเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ โดยวิธีออนไลนอยางเดียว  สวนวิธี
ออฟไลน มีเพียงรอยละ 3.9  สวนที่ใชทั้งสองวิธีมีประมาณ  รอยละ 31.6  
(แผนภูมิ 8) 
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สําหรับรูปแบบการประชาสัมพันธทางออนไลน  สวนใหญ

ที ่นิยมใชมากที ่สุด  คือ  การโฆษณาผานเว็บบอรดตามเว็บไซตตาง  ๆ 

(รอยละ 58.0)  รองลงมาเปนการโฆษณาทางอีเมลและทาง Search Engine  

(รอยละ 48.8 และ 45.4 ตามลําดับ)  สวนออฟไลน จะอยูในรูปแบบปาย

โฆษณา Bill board มากที่สุด (รอยละ 49.8)  (ตาราง 17) 

 เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2B 

และ B2C  ประมาณ 1 ใน 3  ทีใ่ชวิธีการสงเสริมการตลาด และประชาสมัพันธ

โดยวิธีออนไลนอยางเดียว   สวนผูประกอบการ B2G   มีประมาณครึ่งหนึ่ง 

(รอยละ 50.9)  ที่ใชออนไลนอยางเดียว  (ตาราง 17) 

 

 

แผนภูมิ 8   รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามวิธีการสงเสริม
การตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ 

ไมระบุ  0.6 % 
31.6 % 

32.9 % 

31.0 % 

ใชวิธี 
ออนไลน 

ไมม ี
การประชาสัมพันธ 

ใชทั้งวิธีออนไลนและออฟไลน 

ใชวิธีออฟไลน  3.9 % 
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ตาราง  17  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามลักษณะการ
 สงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ  และประเภท
 ผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การสงเสริมการตลาดและ 
การประชาสัมพันธธุรกิจ 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ใชวิธีออนไลน 32.9 30.8 33.2 50.9 

ใชวิธีออฟไลน 3.9 7.7 3.2 10.2 

ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 31.6 31.1 31.8 8.8 

ไมมีการสงเสริมการตลาดฯ 31.0 29.3 31.3 30.1 

ไมระบุ 0.6 1.1 0.5 - 

วิธีออนไลนที่ใช  1/     

โฆษณาผานเว็บบอรดตามเว็บไซต  58.0 46.1 60.0 18.8 

โฆษณาทางอีเมล 48.8 51.1 48.5 31.8 

โฆษณาทาง Search Engine 45.4 39.8 46.4 26.1 
โฆษณาผานแบนเนอร บนเว็บไซต 25.4 20.5 26.2 13.1 

ระบบการแจงขาวสาร 15.7 20.7 14.7 77.8 
การตลาดผานนายหนาหรือ

 ตัวแทนประชาสัมพันธ 10.6 14.9 9.8 14.8 
โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ 3.0 1.1 3.3 5.7 

อ่ืนๆ  6.6 9.5 6.1 -  

วิธีออฟไลนที่ใช  1/     

ปาย โปสเตอร Billboard 49.8 27.7 54.0 -  

สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร นสพ. 45.8 65.1 42.0 100.0 

สื่อวิทยุ โทรทัศน 34.8 22.4 37.2 -  

อ่ืนๆ  14.5 13.8 14.6 23.2 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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 2) วัตถุประสงคการใชเว็บไซต 

สวนใหญของธ ุรก ิจ  e-Commerce จะใช เว ็บไซต เพิ ่ม

ชองทางการตลาด (รอยละ 75.6)  รองลงมาคือ เพื่อการประชาสัมพันธ

สินคาและบริการ(รอยละ 73.3) และเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริโภค 

(รอยละ 63.0) 

สําหรับวัตถุประสงคการใชเว็บไซตในแตละประเภท

ผูประกอบการ  พบวา ทั้งผูประกอบการ  B2B  และ  B2C  ตางก็มีวัตถุประสงค

ไมแตกตางกันมากนัก 

ตาราง  18  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามวัตถุประสงค
 ของการใชเว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  วัตถุประสงค 
ของการใชเว็บไซต 1/ รวม 

B2B B2C B2G 
เพิ่มชองทางการตลาด 75.6 76.0 75.5 82.0 
อํานวยความสะดวกใหกับ

 ผูบริโภค 63.0 61.5 63.2 85.4 
ตามกระแสนิยมและความทันสมัย 29.7 30.2 29.8  - 
ประชาสัมพันธสินคาและบริการ 73.3 80.4 72.1 95.6 
ลดตนทุนการบริหารจัดการ 45.3 49.0 44.6 46.5 
อ่ืนๆ 5.8 2.4 6.4 - 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 3) การมีเว็บไซตและการพัฒนาเว็บไซต 
ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 68.4) มีเว็บไซต

เปนของตนเอง  สวนที่ยังไมมีเว็บไซต แตมีแผนที่จะจัดทําเว็บไซต  มีอยู
ประมาณรอยละ 23.8  สวนที่ไมมีและยังไมมีแผนการจัดทําเลย มีประมาณ
รอยละ 7.8 เทานั้น 

ธุรกิจที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง โดยเฉลี่ยในป 2550 จะมี
ธุรกิจละ 1.60 เว็บไซต  เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่มีประมาณธุรกิจละ 1.38
เว็บไซต 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 ธุรกิจที่มีเว็บไซตอยูแลว มีการพัฒนาเว็บไซตโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป (รอยละ 67.8) มากกวาวิธีอื่น ไดแก การมีทีมพัฒนาเอง 
(รอยละ 31.3)  สวนธุรกิจที่แจงวามีการจางหนวยงานอื่นมาพัฒนาให มีรอยละ 
13.9  (ตาราง 20) 

แผนภูม ิ9 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการมีเว็บไซต  
 เปนของตนเอง 

จํานวนเว็บไซต 
(เฉลี่ยเฉพาะธุรกิจที่มี) 

ป 2549 ป 2550 

1.38 1.60 

ไมมี และไมมแีผน

ไมมี 
แตมีแผนจดัทาํ 

มี    
68.4 % 

23.8 % 

7.8 % 
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ตาราง  19  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนกิส  จําแนกตามการมีเว็บไซต
 เปนของตนเอง และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
การมีเว็บไซตเปนของตนเอง รวม 

B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
มี 68.4 72.0 67.7 100.0 

ไมมี แตมีแผนในการจัดทํา 23.8 20.8 24.3  - 

ไมมี และไมมีแผนในการจัดทํา 7.8 7.2 8.0  - 

จํานวนเว็บไซตที่มี  (เฉลี่ยเฉพาะธุรกิจที่มี)    

พ.ศ. 2549  (เว็บไซต) 1.38 1.43 1.37 1.19 

พ.ศ. 2550  (เว็บไซต) 1.60 1.75 1.57 2.36 

 

ตาราง  20  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการพัฒนา
 เว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
การพัฒนาเว็บไซต 1/ รวม 

B2B B2C B2G 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 67.8 57.7 69.7 30.1 

มีทีมพัฒนาเอง 31.3 38.5 29.9 54.3 

จางบริษัทอื่นพัฒนาให 13.9 19.2 12.9 19.0 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง 
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3.2  การใหบริการสวนหนาของเว็บไซต 

รอยละ 45.4 ของธุรกิจ e-Commerce รายงานวา มีบริการสวน
หนาเว็บไซต  โดยเฉพาะการใหบริการยืนยันตัวบุคคล เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นแกผูรับบริการ ซึ่งมีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 52.4)  รองลงมาคือ     
การมีเครื่องหมาย/สัญลักษณแสดงความนาเชื่อถือ (รอยละ 48.7) และการ
รับประกันความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการ (รอยละ 40.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หากพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ พบวา รอยละ 47.6 
ของผูประกอบการ B2C รายงานวา มีบริการสวนหนาเว็บไซต (Front End)   
โดยเฉพาะการใหบริการยืนยันตัวบุคคล  เ พ่ือให เกิดความเชื ่อมั ่นแก
ผู ร ับบริการ  และการมีเครื ่องหมาย/สัญลักษณแสดงความนาเชื ่อถือ มี
สัดสวนมากที่สุดเทากัน (รอยละ 49.6)     รองลงมา คือ  ระบบการใหประกัน
การชําระเงิน และการรับประกันความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการ 
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน  (รอยละ 39.7 และ รอยละ 39.1 ตามลําดับ)    สวน
ผูประกอบการ B2B และ B2G  สวนใหญรายงานวาไมมีบริการสวนหนาของ
เวบ็ไซต (Front End)   

แผนภูม ิ10  รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการใหบริการสวนหนา 
                    ของเว็บไซต (Front End) 

มี 45.4 % 
ไมมี 38.7 % 

15.9 % 
ไมทราบ 
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ตาราง  21  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการใหบริการ
 สวนหนาของเว็บไซต (Front End)  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การใหบริการสวนหนาของเว็บไซต 
(Front End)  1/ 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
มี 45.4 34.4 47.6 11.2 

ไมมี 38.7 47.3 37.1 53.3 

ไมทราบ 15.9 18.3 15.3 35.5 

 การใหบริการสวนหนาของเว็บไซต  2/    
การยืนยนัตวับุคคล 52.4 73.4 49.6 60.7 

การมีเครื่องหมาย/สัญลักษณ
 แสดงความนาเชื่อถือ (Credit 
 Check) ของผูใหบริการ 48.7 41.7 49.6 60.7 

การรับประกันความพึงพอใจ 
 การซื้อสินคาและบริการ 40.0 46.2 39.1 69.7 

ระบบการใหประกันการชําระเงิน 38.4 29.0 39.7  - 

การประกันภัยความเสียหาย 
 ของสินคา 22.3 23.5 22.1 39.3 
การออกใบรับรองคุณภาพสินคา 
 และบริการ 

14.1 27.5 12.4 -  

ระบบการใหคะแนนผูขายสินคา 13.3 12.8 13.4  - 

อื่นๆ 2.2 0.3 2.5 -  

หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง 
 2/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ  และถามเฉพาะที่มีการใหบริการสวนหนาของเว็บไซต 
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3.3 การรับรองความนาเชือ่ถอื 

สํ าหรับการบริการ เพื่ อสร า งความน า เชื่ อถื อนั้ น  ธุ รกิ จ                    
e-Commerce รอยละ 58.1 มีการจัดทํานโยบายดานการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล (Privacy Policy/Statement) สวนการใช TRUSTe และ Better Web          
มีประมาณรอยละ  25.9 และ  14.6  ตามลําดับ   สวนการใชใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส มีรอยละ 18.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภูมิ 11  รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการไดรับการรับรอง 
                    ความนาเชื่อถือ   

การจัดทํา Privacy Policy/Statement 
หรือใช Trust Mark เพื่อรับรองขอมูลสวนบุคคล  1/ 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) 

ไมทราบ 34.1 % 

ไมมี 47.6 % 

มี 18.3 % 

การใช Better Web 

อ่ืน ๆ 

การใช TRUSTe 

จัดทํา Privacy Policy/Statement 

60 50 302010
0

15.9 

13.4 

14.6 

25.9 

58.1 

รอยละ 

การใช BBB online 
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เมื่อพิจารณาการมีบริการเพื่อสรางความนาเชื่อถือแยกตาม
ประเภทผูประกอบการ  B2B  B2C และ B2G  มีการจัดทํานโยบายดาน
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy/Statement) สูงที่สุดเชนเดียวกัน 
(รอยละ 76.5  รอยละ 54.2  และรอยละ 39.3  ตามลําดับ) (ตาราง 22)  สําหรับ
การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA)  ผูประกอบการทุกประเภทมีการใช
ใกลเคียงกัน คือ B2B รอยละ 19.2   B2C  รอยละ 18.2   และ  B2G  รอยละ 20.4  
(ตาราง 23)   

ตาราง  22  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการรบัรอง
 ความนาเชื่อถือ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การรับรองความนาเชื่อถือ 1/ รวม 
B2B B2C B2G 

จัดทํา Privacy Policy/Statement 58.1 76.5 54.2 39.3 
การใช TRUSTe 25.9 4.8 30.4 -  
การใช Better Web 14.6 20.9 13.2 30.3 
การใช BBB online 13.4 15.7 12.9 30.3 
อ่ืนๆ 15.9 7.6 17.6 30.3 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง 

ตาราง  23  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการใชใบรับรอง
 อิเลก็ทรอนิกส (CA)  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(CA)  ในการทํา e-Commerce 1/ รวม 

B2B B2C B2G 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
มีการใช 18.3 19.2 18.2 20.4 
ไมมีการใช 47.6 51.6 46.9 44.1 
ไมทราบ 34.1 29.2 34.9 35.5 

หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

3.4  รูปแบบการชําระเงิน  

ธุรกิจ e-Commerce ที่มีบริการการชําระคาสินคา/บริการของลูกคา 
ในรูปแบบออฟไลนอยางเดียว มีถึงรอยละ 63.7  สวนที่ชําระแบบออนไลน
อยางเดียวมีประมาณ รอยละ 6.7   และที่เปดใหชําระทั้งแบบออนไลนและ
ออฟไลน มีประมาณรอยละ 28.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนบริการการชําระเงินแบบออฟไลนท่ีธุรกิจสวนใหญใชกัน

มากที่สุด คือ การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (รอยละ 79.9)  รองลงมาคือ การ
ใหชําระกับพนักงานโดยตรง  (รอยละ 50.1)  ในขณะที่ การชําระแบบ
ออนไลนที่ธุรกิจสวนใหญเปดใหบริการมากที่สุด คือ การชําระเงินผานระบบ 
e-Banking/ATM (รอยละ 41.4)  รองลงมาเปนการชําระเงินผานบัตรเครดิต 
(รอยละ 34.5)  สวนรูปแบบและวิธีการชําระคาสินคา/บริการในแตละประเภท
ผูประกอบการ พบวา ทั้งผูประกอบการ B2B  B2G  และ B2C  ตางก็มี
รูปแบบและวิธีการไมแตกตางกันมากนัก  (ตาราง 24) 
 

แผนภูมิ 12  รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามรูปแบบและวิธีการ  
  ชําระคาสินคา/บริการของลูกคา 

ไมระบุ 1.3 % 
ทั้งออนไลนและออฟไลน 

ออฟไลน 
63.7 % 

28.3 % 

6.7 % 
ออนไลน 
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ตาราง 24 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามรูปแบบและ
 วิธีการชําระคาสินคา/บริการของลูกคา  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  รูปแบบและวิธีการ 
ชําระคาสินคา/บริการ 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ใชวิธีออฟไลน 63.7 68.1 62.9 91.2 
ใชวิธีออนไลน 6.7 6.3 6.7 -  
ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 28.3 22.0 29.4 4.4 
ไมระบุ 1.3 3.6 1.0 4.4 
วิธีออฟไลนที่ใช  1/     
โอนเงินผานบัญชีธนาคาร 79.9 80.5 79.8 72.1 

ชําระกับพนักงานโดยตรง 50.1 45.7 50.9 46.1 

โอนเงินทางไปรษณีย 12.7 17.1 12.0 3.6 

ผานตัวกลางการเงิน 5.2 6.7 5.0 - 

อ่ืนๆ 6.0 7.2 5.7 27.9 

วิธีออนไลนที่ใช  1/     
ชําระเงินผานระบบ e-Banking/ATM 41.4 43.6 41.2 -  

ชําระเงินผานบัตรเครดิต 34.5 27.4 35.5 -  

ชําระเงินผานผูใหบริการ 31.0 42.2 29.5 -  

ชําระเงินผานระบบ Mobile Payment 3.7 4.6 3.6 -  

ชําระทาง EDI 2.9 13.8 1.5 -  

อ่ืนๆ  14.6 5.3 15.8 100.0 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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3.5  การจดัสงสินคา 

 ธุรกิจ e-Ccommerce  ซึ่งใชวิธีการจัดสงสินคาเอง  มีเพียงรอยละ 

28.0   สวนที่ใชวิธีการ Outsource ใหผูอื่นดําเนินการจัดสงมีรอยละ 30.5 

ที่เหลืออีกรอยละ 34.2 ใชทั้งสองวิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหร ับระยะ เวลาการส งมอบส ินค าให ล ูกค าของธ ุรก ิจ           

e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 44.2) สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน    และอีก

รอยละ  20.3  สงไดภายใน 1 วัน   หากพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ 

ในเรื่องระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคา พบวา ผูประกอบการทั้ง B2B  

B2C  และ B2G  สวนใหญ สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน  (รอยละ 39.3  รอยละ 45.0  

และ รอยละ 49.9  ตามลําดับ)  (ตาราง 25) 

 

ไมระบ ุ

จัดสงเองและ 
ใชวีธี Outsource

34.2 % 
จัดสงเอง
28.0 % 

ใชวีธี 
Outsource 

30.5 % 
7.3 % 

แผนภูมิ 13  รอยละของธรุกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามระบบการจดัสง
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 สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญ

เห็นวาเปนปญหา/อุปสรรคมากที่สุดคือปญหาเกี่ยวกับราคาคาขนสงที่

คอนขางสูง (รอยละ 58.6)  รองลงมาคือ ความลาชาของการจัดสง (รอยละ 

41.2)  ปญหาเรื่องคุณภาพการจัดสง (รอยละ 28.6) และการรับประกันการสง

มอบสินคา (รอยละ 25.1) เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ ในเรื่อง

อุปสรรคในการจัดสงสินคา พบวา ผูประกอบการสวนใหญในทุกกลุมเห็นวา

ราคาคาขนสงสูงเปนปญหามากที่สุด   รองลงมา ความลาชาในการจัดสง และ

คุณภาพในการจัดสง  (ตาราง 26) 

ตาราง 25 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามระยะเวลา
 การสงมอบสินคาใหลูกคา  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  ระยะเวลาการสงมอบ 
สินคาใหลูกคา 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ภายใน 1 วัน 20.3 18.8 20.6 -  
2 – 3 วัน 44.2 39.3 45.0 49.9 
4 – 6 วัน  16.1 17.4 15.9 4.4 
7 – 14 วัน 10.8 11.7 10.6 31.1 
15 วันขึ้นไป 7.1 10.3 6.6 10.2 
ไมระบุ 1.5 2.5 1.3 4.4 
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ตาราง 26 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส  จําแนกตามอปุสรรคในการ
  จัดสงสินคา  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
อุปสรรคในการจัดสงสนิคา 1/ รวม 

B2B B2C B2G 
ราคาคาขนสงสูง 58.6 58.7 58.6 66.4 

ความลาชาในการจัดสง 41.2 44.2 40.6 63.0 

คุณภาพในการจัดสง  28.6 21.7 29.9 4.4 
การรับประกันการสงมอบ 25.1 24.1 25.4  - 

ขั้นตอนในการจัดสงยุงยาก 21.4 26.9 20.5 43.7 

อ่ืนๆ 13.0 9.1 13.7 3.4 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

4. ความคดิเหน็ 

 4.1  พฤตกิรรมของลูกคา 

ผูประกอบธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 69.7 เห็นวา 
พฤติกรรมของลูกคาที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ ลูกคากลัวการฉอโกง เชน 
ซื้อของแลวไมไดสินคา  รองลงมา คือ ปญหาจากการที่ลูกคาเห็นวา การสั่งซื้อ
ทางออนไลนนั้น ลูกคาไมมีความมั่นใจ   เนื่องจาก ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อ
สั่งจอง (รอยละ 57.0)  และกลัวไดรับสินคาไมตรงตามที่โฆษณาไว (รอยละ 
56.1) 

เมื่อพิจารณาความเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ลูกคา e-Commerce โดยทั่วไป ผูประกอบการ B2B  เห็นวา  อุปสรรคสําคัญที่มี
ตอการซื้อของทางออนไลน  คือ ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อส่ังจอง (รอยละ 58.6)   
สวนผูประกอบการ B2G  เห็นวา ลูกคาไมมีความเชื่อมั่นในการชําระเงิน (79.0) 
สวนผูประกอบการ B2C  เห็นวา ลูกคากลัวปญหาการฉอโกง (รอยละ 71.7) 
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ตาราง 27  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส จําแนกตามพฤติกรรมของ
 ลูกคาที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจ e-Commerce  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
พฤติกรรมของลูกคา 1/ รวม 

B2B B2C B2G 
กลัวปญหาการฉอโกง 69.7 58.0 71.7 48.9 
ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อหรือสั่งจอง 57.0 58.6 56.8 29.2 

กลัวไดรับสนิคาไมตรงตามที่โฆษณา 56.1 49.2 57.3 52.3 

ไมมีความเชื่อมั่นในการชําระเงิน 49.6 45.3 50.2 79.0 

กลัวการขโมยขอมูลบัตรเครดิต 42.2 43.2 42.0 45.5 
ตองการใหผูขายพูดคุยมากกวา 
 การติดตอกันทางอินเทอรเน็ต 35.7 39.5 35.1 15.6 
กลัวการขโมยขอมูลใชระบุตัวบุคคล 26.4 25.0 26.7 35.3 

กลัวผลผูกพันทางกฎหมาย 16.6 16.5 16.7 3.4 

อ่ืนๆ 5.6 7.3 5.3 3.4 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

4.2  แนวโนมและการคาดการณ 

มากกวา 1 ใน 3 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด (รอยละ 34.9)  

ตอบวา มียอดขายในป 2549 ดีขึ้นจากป 2548 และคาดวาในป 2550 จะมี

ยอดขายที่ดีขึ้นกวาป 2549 ถึงรอยละ 54.8 ของผูประกอบธุรกิจประเภทนี้

ทั้งหมด  อยางไรก็ตาม ยังมีผูประกอบการสวนหนึ่ง (รอยละ 10.5) เห็นวา 

ยอดขายในป 2550 เมื่อเทียบกับป 2549 แลว มีแนวโนมลดลง  (ตาราง 28) 
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ตาราง 28 รอยละของธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามความเหน็เกีย่วกับ
 แนวโนมของยอดขายผานอิเล็กทรอนิกส  และประเภทผูประกอบการ 

แนวโนมของยอดขายของธุรกจิพาณิชย
อิเลก็ทรอนิกสของตน รายการ 

 
 

รวม ดีข้ึน เหมือนเดิม แยลง ไมแนใจ 

ป 2549 เทียบกับ ป 2548     

 รวม 100.0 34.9 56.0 7.0 2.1 

 B2B 100.0 39.2 52.7 4.0 4.1 

 B2G 100.0 60.3 7.8 - 31.9 

 B2C 100.0 34.0 56.7 7.6 1.7 

ป 2550 เทียบกับ ป 2549     

 รวม 100.0 54.8 32.8 10.5 1.9 

 B2B 100.0 56.2 34.2 5.0 4.6 

 B2G 100.0 85.4 4.4 - 10.2 

 B2C 100.0 54.5 32.6 11.4 1.5 
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ตาราง 29 รอยละของธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามความเหน็เกีย่วกับ
 แนวโนมของยอดขายผานอิเลก็ทรอนิกส และกลุมอุตสาหกรรม 

แนวโนมของยอดขาย 
ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตน รายการ รวม 

ดีข้ึน เหมือนเดิม แยลง ไมแนใจ 

ป 2549 เทียบกับ ป2548     
 รวม 100.0 34.9 56.0 7.0 2.1 
 คอมพวิเตอร อุปกรณ 
  อิเล็กทรอนิกส ฯ  100.0 36.0 53.2 6.9 3.9 
 แฟชัน่ เครื่อง แตงกาย ฯ  100.0 28.9 61.1 9.0 1.0 
 ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 100.0 46.5 39.1 10.9 3.5 

 ยานยนต และผลิตภัณฑ 100.0 29.8 53.2 14.3 2.7 
 ส่ิงพิมพ และ 
 เครื่องใชสํานักงาน 100.0 47.7 45.6 4.2 2.5 
 ธุรกิจบริการ 100.0 30.0 64.7 3.1 2.2 

 สินคา และอ่ืนๆ 100.0 35.2 58.1 5.4 1.3 

ป 2550 เทียบกับ ป2549     

รวม 100.0 54.8 32.8 10.5 1.9 
 คอมพวิเตอร อุปกรณ 
  อิเล็กทรอนิกส ฯ  100.0 54.9 34.2 8.1 2.8 
 แฟชัน่ เครื่อง แตงกาย ฯ  100.0 45.8 35.6 17.9 0.7 

 ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 100.0 53.7 28.7 13.0 4.6 

 ยานยนต และผลิตภัณฑ 100.0 55.7 35.5 6.5 2.3 
 ส่ิงพิมพ และ 
 เครื่องใชสํานักงาน 100.0 60.6 30.1 7.5 1.8 
 ธุรกิจบริการ 100.0 46.2 42.2 9.3 2.3 

 สินคา และอ่ืนๆ 100.0 61.0 28.9 8.8 1.3 
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4.3  ความตองการบุคลากร 
  ประมาณ 1 ใน 4  (รอยละ 26.2)  ของธุรกิจ e-Commerce มี

ความตองการรับบุคลากรดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและที่เกี่ยวของ คือ ดาน

การตลาด และดานโลจิสติกส เพิ่มใน 1-2 ปขางหนา  โดยผูประกอบการ B2B 

ที่มีความตองการดังกลาว มีสัดสวนรอยละ 35.9   ในขณะที่ผูประกอบการ 

B2C มีรอยละ 24.5 

สําหรับจํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่มนั้น มีทั้งสิ้นประมาณ 

36,600 คน  โดยเฉลี่ยเฉพาะธุรกิจที่ตองการเพิ่มนั้น  ตองการรับบุคลากรเพิ่ม

ประมาณ 3.8 คน/แหง 
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ตาราง 30 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่มีแผนการรับบุคลากรเพิ่ม
 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

 
 

ประเภทผูประกอบการ 
ความตองการบุคลากร รวม 

B2B B2C B2G 

รอยละของธุรกิจที่มีแผนรับบุคลากรเพิ่ม 26.2 35.9 24.5 36.3 

จํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม     

          รวม (คน) 36,600 10,400 26,000 200 
  โดยเฉลี่ย (คน/แหง) 3.8 5.3 3.4 5.7 

จํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 คน 26.5 18.3 28.7 - 

2 คน 26.1 28.8 25.5 - 

3 คน 11.6 20.2 9.6 - 

4 คน 6.4 10.0 5.5 - 

5 คน 6.6 0.7 7.6 87.9 

6 คน 6.1 0.8 7.5 - 

7 – 9 คน 1.6 1.4 1.6 - 

10 คน 3.9 4.0 3.8 12.1  

มากกวา 10 คน 4.9 12.2 3.1 - 

ไมระบุจํานวน 6.3 3.6 7.1 - 
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ตอนที่ 2  สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการสํารวจสถานภาพ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550  ในภาพรวมและประเด็น

ที่สําคัญๆ  เพื่อใหทันกับความตองการขอมูลของผูใช  สําหรับการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาและจัดทําแผนสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศ  

เพื่อเปนการสนับสนุนวัตถุประสงคดังกลาว จึงมีความจําเปนที่ตองมีการ

วิเคราะหขอมูลขั้นสูง โดยในการวิเคราะหขอมูลขั้นสูงจะทําการวิเคราะห

และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน 2 หัวขอสําคัญ กลาวคือ จะใหขอสรุปและ

เสนอแนะตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และ ใหขอสรุปและเสนอแนะตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในการบริการของรัฐ 

ในการวิเคราะหและสรุปผลทั้ง 2 หัวขอจะทําการสรุปผลและให

ขอเสนอแนะทั้งในระดับภาพรวม การจําแนกตาม 7 ประเภทอุตสาหกรรม 

และ ตาม 3 ประเภทของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก B2B 

B2C และ B2G  

รายงานฉบับนี้ จะ เปนประโยชนตอผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของไทย และ หนวยงานของรัฐที่มีบทบาทในการผลักดันและ

สนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จากขอชี้แนะและจัดเรียงความสําคัญของ

ปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งตอความสําเร็จของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

และ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ในการบริการของรัฐ 
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โดยรายงานในสวนนี้ประกอบไปดวย 3 สวนสําคัญ จากการทํา

วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพกับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก 

1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะ

ตอภาคธุรกิจ   2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการและ 

ขอเสนอแนะตอภาครัฐ   และ 3. บทสรุป ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

 การดําเนนิการวิเคราะหใชวิธกีารทางสถิติดังนี ้
 

 1. การวิเคราะห Need Gap Analysis 

 2. การวิเคราะหปจจัย Factor Analysis 

 3. การวิเคราะหถดถอยเชิงเสน Multiple Regression Analysis 
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1. ปจจัยที่มอีิทธิพลตอความสาํเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ
ขอเสนอแนะตอภาคธุรกิจ 
 1.1 ผลการสํารวจโดยรวม 

ตาราง 31  คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม)  ของปจจัยในดานความสําเร็จและ
 ความสําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) 
ปจจัย ความสําเร็จ  

(ระดับคะแนน 1-7) 
ความสําคัญ  

(ระดับคะแนน 1-7) 

ภาพรวมของธรุกิจ  E-commerce 4.59 6.01 

(1) รูปแบบและการออกแบบ Web-site 4.59 6.26 

(2) การบริหารการจัดการของบริษัท 4.53 6.24 

(3) ความสามารถของบุคลากร/ทีมงาน 4.71 6.33 

(4) ระบบการจัดการคลังสินคา (Inventory Control) 4.44 5.67 

(5) ระบบการจัดสงสินคา (Logistics) 4.65 5.96 

(6) แผนการประชาสัมพันธและการเขาถึงลูกคา 4.34 6.26 

(7) มีความหลากหลายของสนิคาและบริการ 4.45 5.92 

(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย 4.33 5.92 

(9) ระบบ Front-Office ของบริษัท 4.17 5.48 

(A) ระบบ Back-Office ของบริษัท 4.28 5.61 

(B) คุณภาพของสินคาที่จําหนาย หรือใหบริการ 5.49 6.47 

(C) ความนาเชือ่ถือของบริษัท 5.30 6.46 

(D) การตลาด/การสงเสริมการขาย 4.60 6.24 

(E) ระบบความปลอดภัยในการซื้อ-ขาย สินคา 5.15 6.34 

(F) การบริการหลังการขาย 5.24 6.24 
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ตาราง 31   คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความสําเร็จและความ 
 สําคัญของพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (ตอ) 

คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) 
ปจจัย ความสําเร็จ  

(ระดับคะแนน 1-7) 
ความสําคัญ  

(ระดับคะแนน 1-7) 

ภาพรวมของธรุกิจ  E-commerce 4.59 6.01 

(G) ยี่หอของสินคาที่จําหนาย หรือ บริการของบริษัท 5.00 6.00 

(H) ราคาสินคาที่ไมแพงเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 5.20 6.17 

(I) ความรูความเขาใจตลาด/ผูบริโภค 4.80 6.14 

(J) ตนทุนราคาสินคาที่ต่ําเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 4.79 6.15 

(K) จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน 4.40 5.32 

(L) ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ที่เกี่ยวของ 4.19 5.80 

(M) การรับประกันสินคาและบริการ 5.11 6.10 

(N) พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ ของลูกคา 4.67 6.04 

(O) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 4.13 5.92 

(P) ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 4.30 5.95 

(Q) การสนับสนุนจากภาครัฐ (การเขาถึงการสนับสนุน) 3.56 5.85 

(R) ความเหมาะสมของสินคาและบริการดวยระบบ  
 e-Commerce  4.55 5.98 

(S) ความสามารถดานภาษา 4.51 5.96 

(T) ความสามารถในการจัดการปญหา อาทิ การสงสินคาคืน 
 เรียกเก็บเงิน 4.63 5.97 

(U) ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 3.84 5.67 

(V) ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 4.42 6.06 

 
 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 1.2 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 

คํานิยาม  

จุดเดน  คอื  ปจจัยที่มีคะแนนเฉลีย่ของความสําเร็จมากกวาคะแนนเฉลีย่รวม
 ที่คํานวณจากทุกปจจยัความสําเร็จ และดานปจจัยทีม่ีคะแนนเฉลี่ย
 ของความสําคญัมากกวาคะแนน เฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัย
 ความสําคญั 

 

(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยท่ีทําไดดีและมีความสําคัญมาก” ทั้งนี้
 เพื่อใหเขาใจงายและสาระสําคญัยังครบถวน) 

 

จุดดอย  คอื  ปจจัยที่มีคะแนนเฉลีย่ของความสําเร็จนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวม
 ที่คํานวณจากทุกปจจยัความสําเร็จ แตดานปจจัยทีม่ีคะแนนเฉลี่ย
 ของความสําคญัมากกวาคะแนนเฉลีย่รวมที่คํานวณจากทุกปจจัย
 ความสาํคญั 

 

(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยท่ีอยูในกลุมจดุดอย (ตองเรงปรับปรุง)”) 
 

รักษาไว คือ ปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ยของความสาํเร็จมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวม
 ที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําเร็จ แต  ดานปจจัยที่มีคะแนนเฉลี่ย
 ของความสําคญันอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมที่คาํนวณจากทุกปจจัย
 ความสาํคญั 
 

(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยท่ีทําไดดีแตยังมีความสําคัญรอง”) 
 

สําคัญระดับรอง คอื ปจจัยที่มีคะแนนเฉลีย่ของความสําเร็จนอยกวาคะแนน  
 เฉลี่ยรวมที่คํานวณจากทุกปจจัยความสําเร็จ และดานปจจัย
 ที่มีคะแนนเฉลี่ยของความสาํคัญนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวม
 ที่คํานวณจากทุกปจจัยความสาํคัญ 
 

(ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะเรียกวา “ปจจัยท่ีควรปรับปรุง”) 
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แผนภูมิ 14 แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม
 ของความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในดาน
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

เมือ่นาํผลการประเมนิของผูประกอบการมาวเิคราะหดวย Need Gap 
Analysis พอสรุปไดวาความสาํเรจ็ของผูประกอบการพาณชิยอเิล็กทรอนกิสใน
ภาพรวมของทุกกลุมอุตสาหกรรม และทกุประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีดังนี ้

ปจจัยท่ีเปนจุดเดน (ปจจัยที่ทาํไดดีและมคีวามสาํคญัมาก) 10 ปจจัย 
ไดแก  

(3)  ความสามารถของบคุลากร/ทมีงาน 
(B)  คุณภาพของสินคาทีจ่ําหนาย หรือใหบรกิาร 
(C)  ความนาเชือ่ถือของบริษัท 
(E)  ระบบความปลอดภยัในการซือ้-ขาย สินคา 
(F)  การบริการหลังการขาย 
(H)  ราคาสินคาที่ไมแพงเมื่อเทยีบกับคูแขงขนั 
(I)  ความรูความเขาใจตลาด/ผูบรโิภค 
(J)  ตนทุนราคาสินคาทีต่่ําเมือ่เทียบกับคูแขงขัน 
(M)  การรับประกันสินคาและบริการ 
(N)  พฤติกรรมการซื้อสินคาและบรกิาร ของลกูคา 
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ปจจัยในกลุมรักษาไว (ปจจัยที่ทําไดดีแตยังมีความสาํคัญรอง) 3 
ปจจัยไดแก  
 (5)  ระบบการจัดสงสินคา (Logistics) 
 (G)  ยี่หอของสินคาที่จําหนาย หรือ บริการของบริษทั 
 (T)  ความสามารถในการจัดการปญหา อาทิ การสงสินคาคืน 
เรียกเก็บเงนิ 

ปจจัยท่ีเปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  5 ปจจัยไดแก  
(1)  รูปแบบและการออกแบบ Website 
(2) การบริหารการจัดการของบรษิัท 
(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา 
(D)  การตลาด/การสงเสรมิการขาย 
(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่ควรปรับปรุง) 13 ปจจัยไดแก  
(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control) 
(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 
(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย 
(9) ระบบ Front-Office ของบริษัท 
(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท 
(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน 
(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ 
(O) การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 
(Q)  การเขาถงึการสนับสนุน 
(R)  ความเหมาะสมของสินคาและบริการดวยระบบ e-Commerce 
(S)  ความสามารถดานภาษา 
(U)  ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 
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ตาราง 32 สรุปผลการวิเคราะห Need Gap Analysis ของความสําคัญของ
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในดานพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  
 โดยจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม และประเภทผูประกอบการ 

 
 

 
 

 เมื่อนาํผลการประเมินตนเองของผูประกอบการดวยการวิเคราะห 
Need Gap Analysis พอสรุปผลการประเมินไดวา ผูประกอบการพาณิชย
อิเลก็ทรอนิกสของไทยมีประสทิธิภาพในภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางด ี 4.59 
จากคะแนนเตม็ 7 โดยปจจัยทีเ่ปนจุดเดน ไดแก (3) ความสามารถของบุคลากร/ 
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ทีมงาน (B) คุณภาพของสินคาที่จําหนาย หรอืใหบริการ (C) ความนาเชื่อถือ
ของบริษัท (E) ระบบความปลอดภัยในการซื้อ-ขาย สินคา (F) การบริการหลงั
การขาย (H) ราคาสนิคาที่ไมแพงเมื่อเทียบกับคูแขงขัน (I) ความรูความเขาใจ
ตลาด/ผูบรโิภค (J) ตนทุนราคาสินคาที่ต่าํเมือ่เทียบกับคูแขงขัน (M) การรบั 
ประกันสินคาและบริการ และ (N) พฤติกรรมการซือ้สินคาและบริการของลูกคา 
ดูเพิ่มเติมไดจาก 10 ปจจัยที่อยูในกลุมปจจัยเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมี
ความสาํคัญมาก)    

 ปจจัยที่อยูในกลุมรักษาไวไดแก (5) ระบบการจัดสงสินคา (Logistics) 
(G) ยี่หอของสินคาทีจ่ําหนาย หรือ บริการของบรษิัท และ (T) ความสามารถ
ในการจัดการปญหา อาท ิการสงสินคาคนื เรียกเกบ็เงินระบบจัดสงสินคา เมื่อ
พิจารณาประกอบกับแผนภูมิ 14 ผูประกอบการเหน็วาปจจัยในกลุมนีม้ีความ 
สําคัญเปนรอง ที่เปนเชนนี้เพราะการทําธุรกรรมสวนใหญในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของไทยอยูในกลุม B2C และ ตลาดสวนใหญอยูภายในประเทศ มากกวาตลาด
ตางประเทศ เลยยังไมคอยใหความสําคญักับปจจัยดังกลาว 

 สวนปจจัยที่อยูในกลุมดอย  (ตองเรงปรับปรุง)  ที่มคีวามสําคญั ไดแก 
(1) รูปแบบและการออกแบบ Web-site (2) การบรหิารการจัดการของบริษัท (6) 
แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถงึลูกคา (D) การตลาด/การสงเสริมการขาย 
และ (V) ความเชื่อมัน่ของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce ในหลายอุตสาหกรรม 
อาทิ คอมพิวเตอร ทองเที่ยว สิ่งพิมพ บริการ สินคาและอื่นๆ ตลอดจน 
ประเภท B2C (จากตาราง 32)  

 สําหรับปจจัยที่เหลืออีก 13 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัยที่
ควรปรบัปรุง) อาท ิ (U) ความสามารถแขงขันตางประเทศ (S) ความสามารถ
ทางภาษา (O) เงินทนุและการเขาถึงแหลงเงนิทุน (9) ระบบ Front-Office ของ
บริษทั และ (A) ระบบสารสนเทศของบรษิัททัง้ front และ back office เปนตน  
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ทั้งนีอ้าจเนื่องจากผูประกอบสวนใหญยงัเปนองคกรขนาดเล็ก กอตัง้มาไมนาน 

และ มีทุนจดทะเบียนไมมาก จึงยังไมมีความพรอมในการแขงขันกับตางประเทศ 

ประกอบกบัเรือ่งของทุนและการเขาถงึแหลงทนุที่ยงัไมมีประสิทธิภาพ โดยกลุม 

B2G มีปญหาในเรือ่งนี้มากกวากลุม B2B และ B2C 

ในการวเิคราะหเปรยีบเทยีบตนเองโดยวิธ ีNeed Gap Analysis จะให

ภาพของปจจัยที่เปน จุดออน จุดแข็ง แตในการศึกษาครั้งนี้ ไมตองการให

เพียงแตปจจัยที่เปนจุดออน จดุแข็งแกผูประกอบการ เทานั้น แตยังตองการให

ขอเสนอแนะตอการจัดลําดับและใหน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการไทย 

ทั้งนี้เพื่อจะเปนประโยชนในการนาํขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบัต ิ

จากวตัถุประสงคการใหขอเสนอแนะตอการจัดลาํดับและใหน้ําหนัก

ความสาํคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชย

อิเลก็ทรอนิกสของผูประกอบการไทยซึ่งการวเิคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple 

Regression Analysis) จะเปนเครือ่งมอืที่จะใชในการวเิคราะหดังกลาว แตเนื่องจาก

มีปจจัยที่มีมากถึง 31 ปจจัยที่คาดวาจะมีอทิธิพลตอความสําเร็จในการประกอบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะทําใหการตีความและการทาํความเขาใจจะทําได

คอนขางยุงยาก ดงันัน้จะทําการจัดกลุมปจจัยทั้ง 31 ปจจัย เปนหมวดปจจัยใหม

ขึ้นมากอน ทัง้นี้เพือ่ใหสอดคลองกับความหมายของปจจัย งายตอความเขาใจ

และสะดวกตอการนาํไปใชในการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน ซึ่งในขั้นตอนนี้

การวเิคราะหปจจัย (Factor Analysis) จะถูกนํามาใชเพ่ือจัดหมวดปจจัยใหม

ดังกลาว กอนที่จะนําไปวิเคราะหถดถอยเชิงเสนในลําดับตอมา 
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 1.3 ผลการจัดหมวดปจจัยใหมโดยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

 ผลการสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสาํเร็จพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนในการนํา
ขอเสนอแนะไปใชในทางปฏบิัติจริง พอสรุปไดดงันี ้

ตาราง 33  สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวธิีการวิเคราะห
 ปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธ ีPCA และ วิธหีมนุแกนแบบ 
 Varimax 

Total Variance Explained 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Component 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % Total 

% of 
Variance 

Cumulative % 

1 15.93 51.38 51.38 5.54 17.86 17.86 
2 1.82 5.88 57.26 3.44 11.10 28.96 
3 1.36 4.37 61.64 3.14 10.13 39.08 
4 0.97 3.12 64.76 3.08 9.94 49.03 
5 0.92 2.95 67.71 2.48 8.00 57.02 
6 0.81 2.61 70.32 2.24 7.24 64.26 
7 0.70 2.26 72.58 1.77 5.71 69.97 
8 0.65 2.10 74.68 1.46 4.71 74.68 

หมายเหตุ  - PCA คือวิธีการจัดกลุมปจจัย (Factoring) แบบ Principle Components Analysis ซึ่งเปนหนึ่งวิธีการที่นิยม 
  ที่สุดในการจัดกลุมปจจัย โดยใชวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax 
 - Varimax คือวิธีที่นิยมที่สุดในการจัดกลุมปจจัย (Factoring) สามารถแยกกลุมปจจัย (Factor) โดยการหาคา  
  ความแปรปรวนที่มากที่สุด (Maximizing variance) ของตัวแปร ในแตละกลุมปจจัย (Factor) 

  ผลจากวเิคราะหพบวาจํานวนหมวดปจจัยใหมที่เหมาะสมอยูที ่ 8 
หมวดปจจัยใหม รายละเอียดแสดงในตาราง 34 
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ตาราง 34  สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์
 สูงสุด ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี 
 PCA และ วิธีหมุนแกนแบบ Varimax 

Rotated Component Matrix (Varimax Method) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ปจจัย 

ความ
นาเชื่อถอื
ใน

สินคา/
บรกิาร 
และ 
ความ
เขาใจ
ผูบริโภค 

 การตลาด    
   สินคา/     
   บริการ    
คูคา/ลูกคา 
  และการ    
เขาถึงการ  
 สนับสนุน 
  จากรฐั 

ระบบ
ของ
บริษัท 
และ 

Logis
tics 

การบริหาร
จัดการ
ทีมงาน 
ประชา 
สัมพันธ 
และ Web-

Site 

ความสา 
มารถ
จัดการ
ปญหา 
และ
แขงขัน
ตางประเ
ทศ 

ปจจัยอื่นๆ 
อาทิความรู
ดาน

กฎหมาย
จํานวนคน 
และแหลง
เงินทุน 

ราคา
สินคา 
และ
ตนทุน 

ความ
หลาก 
หลาย
ของ
สินคา 
และ
บรกิาร 

1       0.630         
2       0.710         
3       0.755         
4       0.567         
5     0.555           
6       0.405         
7               0.746 
8     0.569           
9     0.765           
A     0.770           
B 0.763               
C 0.736               
D   0.461             
E 0.700               
F 0.795               
G 0.649               
H             0.560   
I 0.470               
J             0.814   
K           0.675     
L           0.607     
M 0.669               
N 0.537               
O          0.599     
P   0.636             
Q   0.712             
R   0.428             
S         0.656       
T         0.612       
U         0.610       
V   0.544             
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จากการวเิคราะหจะไดหมวดปจจัยใหม 8 หมวดดงันี ้

 (1) ความนาเชื่อถอืในสินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค 

 ซึ่งประกอบดวย 8 ปจจัย ไดแก (B) คุณภาพของสินคาที่จาํหนาย 
หรอืใหบรกิาร (C) ความนาเชือ่ถือของบรษิัท  (E) ระบบความปลอดภัยในการ
ซื้อขายสินคา (F) การบริการหลังการขาย (G) ยี่หอของสินคาที่จําหนาย หรอื 
บริการของบริษทั (I) ความรูความเขาใจตลาด/ผูบริโภค (M) การรับประกัน
สินคาและบริการ และ (N) พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการ ของลูกคา 

 (2) การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลกูคา และการเขาถงึการสนับสนุนจากรฐั 

 ซึ่งประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก (D) การตลาด/การสงเสริมการขาย 
(P) ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce (Q) การเขาถึงการสนับสนุน 
(R) ความเหมาะสมของสินคาและบริการดวยระบบ e-Commerce และ (V) 
ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

(3) ระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ Logistics 

 ซึ่งประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก (5) ระบบการจัดสงสินคา (Logistics) 
(8) มีชองทาง และ ระบบการชําระสินคา/บริการหลากหลาย (9) ระบบ Front-
Office ของบริษทั และ (A) ระบบ Back-Office ของบริษทั 

(4) การบรหิารจัดการ ทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website 

 ซึ่งประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก (1) รูปแบบและการออกแบบ Website 
(2) การบริหารการจัดการของบริษทั (3) ความสามารถของบุคลากร/ทีมงาน 
(4) ระบบการจัดการคลังสินคา (Inventory Control) และ (6) แผนการ
ประชาสัมพันธและการเขาถงึลูกคา 
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 (5)  ความสามารถในการจัดการปญหาและการแขงขันกับตางประเทศ 

 ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (S) ความสามารถดานภาษา (T) 
ความสามารถในการจัดการปญหา อาทิ การสงสินคาคืน เรียกเก็บเงิน และ 
(U) ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ 

(6) ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย จํานวนคน และ แหลงเงินทนุ 

 ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (K) จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน 
(L) ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษ ีที่เกี่ยวของ และ (O) การมี
เงินทนุและการเขาถงึแหลงเงนิทุน 

(7) ราคาสินคา และ ตนทุน 

 ซึ่งประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (H) ราคาสินคาที่ไมแพงเมื่อเทียบ
กับคูแขงขัน และ (J) ตนทุนราคาสินคาที่ต่ําเมื่อเทียบกับคูแขงขัน 

(8) ความหลากหลายของสินคา และ บรกิาร 

 ซึ่งประกอบดวย 1 ปจจัย ไดแก (7) มีความหลากหลายของสินคา
และบริการ 
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   1.4 ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของปจจัยท่ี
มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการ
วิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 

 ในสวนผลการสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพ่ือเปนประโยชน
ในการนําขอเสนอแนะไปใชในทางปฏบิัติจริง พอสรุปไดดงันี ้

แผนภูมิ 15  แสดงการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) สําหรับภาพรวมของความสาํเร็จของพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส 

 
หมายเหตุ 
 

 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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สรุปผลและขอเสนอแนะตอผูประกอบการ 

เมื่อพิจารณาแผนภมูิ 15 สําหรับการพิจารณาจัดลาํดับและน้าํหนักความ 
สําคัญของปจจัยที่มีตอความสาํเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของผูประกอบการไทย (ในภาพรวม) ไดวา 

หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับแรก คอื การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา 
และการสนับสนุนจากรัฐ (คาเบตา 0.42 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
20%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรุง) และปจจัย
ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(D) การตลาด/ การสงเสริมการขาย 
(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 
(R)  ความเหมาะสมของสินคาและบริการดวยระบบ e-Commerce  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสอง คือ ความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ 
และความเขาใจของผูบริโภค (คาเบตา 0.328 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
15%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมี
ความสําคัญมาก)  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับสาม คือ การบริหารจัดการ ทีมงาน 
ประชาสัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.326 และประมาณน้าํหนักความสําคญั 
15%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรุง) และปจจัย
ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(1)  รูปแบบและการออกแบบ Website 
(2) การบริหารการจัดการของบรษิัท  
(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา  
(4)  ระบบการจัดการคลังสินคา (Inventory Control) 
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หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับสี่ คือ ความสามารถจัดการปญหาและ
แขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.29 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 14%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(S)  ความสามารถดานภาษา  
(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหา คือ ระบบการบริหารจดัการของบรษิทั 
และ Logistics (คาเบตา 0.23 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 11%) ซึง่ใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(5) ระบบการจัดสงสินคา 
(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  
(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท  
(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คอื อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย 
จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.22 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
10%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  
(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ  
(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัเจ็ด คอื ความหลากหลายของสินคาและ
บริการ (คาเบตา 0.18 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 9%) ซึง่ในหมวดนี้
ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแปด คือ ราคาสินคาและตนทุน (คาเบตา 
0.14 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 6%) ซึ่งในหมวดนีป้จจัยตางๆ จัดได
วาอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
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 1.5 สรุปจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 7 กลุม 

       1.5.1 กลุมคอมพิวเตอร อปุกรณอิเลก็ทรอนิกสและอนิเตอรเน็ต 

  ผลการวเิคราะหเพือ่การจดัลาํดับและน้าํหนักความสําคัญของปจจัย
ที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยวิธี Need 
Gap Analysis  และวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้

แผนภมูิ 16  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุม
 อุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร อปุกรณอิเลก็ทรอนิกส
 และอนิเตอรเน็ต 

 

 

หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับแรก คอื การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    
และการสนับสนุนจากรัฐ (คาเบตา 0.42 และประมาณน้าํหนกัความสําคัญ 22%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และปจจัยในกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(D)  การตลาด/การสงเสรมิการขาย  
(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(Q) การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสอง คือ ความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ 
และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.38 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 
19%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จัดไดวาอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยทีท่ําไดดี
และมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับสาม คือ การบริหารจัดการ ทีมงาน 
ประชาสัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.32 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
17%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรุง) และกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(1)  รูปแบบและการออกแบบ Website  
(2)  การบริหารการจัดการ ของบรษิัท  
(6) แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา 
(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ ความสามารถในการจัดการปญหา
และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.27 และประมาณน้าํหนักความสําคัญ 
14%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  
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(S)  ความสามารถดานภาษา  

(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหา คือ อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย 

จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.18 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 

9%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  

(L) ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ  

(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คอื ความหลากหลายของสินคาและ

บริการ (คาเบตา 0.14 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 7%) ซึ่งในหมวดนี้

ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับเจ็ด คือ ระบบการบริหารจัดการของบริษัท 

และ Logistics (คาเบตา 0.12 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 6%) ซึ่งใน

หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  

(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท  

(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแปด คือ ราคาสินคาและตนทุน (คาเบตา 

0.09 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 5%) ซึ่งในหมวดนีป้จจัยตางๆ จัดได

วาอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
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   1.5.2 กลุมแฟชัน่เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ 

 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสาํเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยวิธี 
Need  Gap Analysis   และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้

แผนภมูิ 17  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนกิสในกลุม
 อุตสาหกรรมประเภทแฟชั่นเคร่ืองแตงกายและเครื่องประดับ 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัแรก คอื การบริหารจัดการ ทีมงานประชา- 
สัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.55 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 19%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และปจจัยในกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(2)  การบริหาร การจัดการของบรษิัท  
(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา 
(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control) 

หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับสอง คอื การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    
และการสนับสนนุจากรัฐ (คาเบตา 0.53 และประมาณน้าํหนักความสําคญั 18%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และปจจัยในกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(D)  การตลาด/การสงเสรมิการขาย 
(P) ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 
(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 

หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับสาม คอื ระบบการบริหารจดัการของบริษทั 
และ Logistics (คาเบตา 0.47 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 17%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และปจจัยในกลุมสําคัญ
รอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(5)  ระบบการจัดสงสินคา (Logistics)  
(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  
(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท  
(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับสี่ คือ ความหลากหลายของสินคาและบรกิาร 
(คาเบตา 0.39 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 14%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่
เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรงุ)  ไดแก  

(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับหา คือ ความสามารถในการจัดการปญหา
และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.38 และประมาณน้ําหนักความ1
สําคัญ 13%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรบัปรุง)  ไดแก  

(S) ความสามารถดานภาษา 
(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คอื ความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ 
และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.37 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 
13%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  ไดแก  

(N) พฤติกรรมการซื้อสินคาและบรกิารของลกูคา 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัเจ็ด คอื อืน่ๆ อาทิความรูดานกฎหมาย 
จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.14 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
5%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรบัปรุง) ไดแก  

(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  
(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ  
(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแปด คอื ราคาสินคาและตนทุน(คาเบตา 
0.03 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 1%) ซึ่งในหมวดนีป้จจัยตางๆ จัดได
วาอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 
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 1.5.3 กลุมทองเที่ยว 

 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของปจจัย
ที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอเิล็กทรอนิกส โดยวิธี Need 
Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้

แผนภมูิ 18  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุม
 อุตสาหกรรมประเภททองเท่ียว 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัแรก คอื ความสามารถในการจดัการปญหา
และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.46 และประมาณน้าํหนักความสําคัญ 
23%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  
 (T)  ความสามารถในการจัดการปญหา อาท ิการสงสินคาคืน  
  เรียกเก็บเงนิ  

(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ 

หมวดปจจยัที่มอีทิธพิลอันดับสอง คอื การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    
และการสนับสนุนจากรัฐ (คาเบตา 0.34 และประมาณน้าํหนกัความสําคัญ 17%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และปจจัยในกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(D)  การตลาด/การสงเสรมิการขาย 
(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 
(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสาม คือ ความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ 
และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.34 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 
16%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยอยูในกลุมรักษาไว ไดแก  

(F)  การบริการหลังการขาย  
(G)  ยี่หอของสินคาที่จําหนาย หรือ บริการของบริษทั  
(M) การรับประกันสินคาและบริการ  
(N)  พฤติกรรมการซื้อสินคาและบรกิาร ของลกูคา 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ การบริหารจัดการ ทีมงานประชา-
สัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.27 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 13%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และปจจัยในกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  
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(1)  รูปแบบและการออกแบบ Website  
(2)  การบริหารการจัดการ ของบรษิัท  
(3)  ความสามารถของบคุลากร/ทมีงาน  
(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control)  
(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา  คือ ราคาสินคาและตนทุน (คาเบตา 
0.25 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 12%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จัดได
วาอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ ความหลากหลายของสินคาและ
บริการ (คาเบตา 0.13 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 7%) ซึง่ในหมวดนี้
ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับเจ็ด คือ ระบบการบริหารจัดการของบริษัท 
และ Logistics (คาเบตา 0.12 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 6%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และควรปรับปรงุ ไดแก  

(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  
(5)  ระบบการจัดสงสินคา (Logistics)  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแปด คือ อืน่ๆ อาทิความรูดานกฎหมาย 
จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.11 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
6%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  
(L) ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ  
(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 1.5.4 กลุมยานยนต 

 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของปจจัย
ที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอเิล็กทรอนิกส โดยวิธี  Need 
Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้

แผนภมูิ 19  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนกิสในกลุม
 อุตสาหกรรมประเภทยานยนต 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแรก คือ อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย 
จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.57 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
21%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรุง) และกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน  
(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  
(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับสอง คือ การบริหารจัดการ ทีมงานประชา -
สัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.52 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 19%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรงุ) ไดแก  

(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสาม คือ ความสามารถในการจดัการปญหา
และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.45 และประมาณน้าํหนักความสําคัญ 
16%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรบัปรงุ)  และกลุมสําคญั
รอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  
 (T)  ความสามารถในการจัดการปญหา อาท ิการสงสินคาคืน  
  เรียกเก็บเงนิ  

(S) ความสามารถดานภาษา  
(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัสี่ คือ การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    
และการสนับสนุนจากรัฐ (คาเบตา 0.44 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
16%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 
(R)  ความเหมาะสมของสินคาและบริการดวยระบบ e-Commerce  
(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหา คือ ความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ 
และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.33 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 
12%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(N)  พฤติกรรมการซื้อสินคาและบรกิาร ของลกูคา 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คอื ความหลากหลายของสินคาและ
บริการ (คาเบตา 0.17 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 6%) ซึ่งในหมวดนี้
ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับเจ็ด คือ ระบบการบริหารจัดการของบริษัท 
และ Logistics (คาเบตา 0.15 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 6%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และกลุมสําคัญรอง (ควร
ปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  
(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแปด คือ ราคาสินคาและตนทุน (คาเบตา 
0.09 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 3%) ซึ่งในหมวดนีป้จจัยที่เปนจุดดอย  
(ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  ไดแก  

(J)  ตนทุนราคาสินคาทีต่่ําเมือ่เทียบกับคูแขงขัน 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ   

   1.5.5 กลุมสิ่งพมิพเคร่ืองใชสํานักงาน 

  ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสาํเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยวิธี 
Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้

แผนภมูิ 20  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในกลุม
 อุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 

 

 
 

หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแรก คือ ราคาสินคาและตนทุน (คาเบตา 
0.65 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 21%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยูใน
กลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับสอง คอื ระบบการบริหารจดัการของบริษทั 
และ Logistics (คาเบตา 0.56 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 18%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  
(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท  
(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสาม คือ ความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ 
และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.45 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 
15%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(I)  ความรูความเขาใจตลาด/ผูบรโิภค  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คอื ความสามารถในการจัดการปญหา
และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.44 และประมาณน้าํหนักความสําคัญ 
14%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหา คือ ความหลากหลายของสินคาและ
บริการ (คาเบตา 0.41 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 13%) ซึ่งในหมวดนี้
ปจจัยตางๆ จัดไดวาอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 
และควรรกัษาไว 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับหก คือ การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    

และการสนับสนุนจากรัฐ (คาเบตา 0.39 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 

13%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรุง) และปจจัย

ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  

(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  

(Q) การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัเจ็ด คือ การบริหารจัดการ ทีมงานประชา- 

สัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.16 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 5%) 

ซึ่งในหมวดนี้ปจจยัทีอ่ยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และกลุมสําคญัรอง 

(ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(2)  การบริหารการจัดการ ของบรษิัท  

(3)  ความสามารถของบคุลากร/ทมีงาน  

(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา  

(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control) 

 1.5.6 กลุมสินคาและอืน่ๆ 

  ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ

ปจจัยที่มีตอความสาํเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยวิธี 

Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 

Analysis) ดังนี ้
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สํานักงานสถิติแหงชาติ   

แผนภมูิ 21 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนกิสในกลุม
 อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจสนิคาและอืน่ๆ 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแรก คือ ความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ 

และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.49 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 

25%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(N)  พฤติกรรมการซื้อสินคาและบรกิาร ของลกูคา 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับสอง คือ การบริหารจัดการ  ทีมงานประชา-
สัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.33 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 17%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และปจจัยในกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(1)  รูปแบบและการออกแบบ Website  
(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา  
(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสาม คอื อืน่ๆ อาทิความรูดานกฎหมาย  
จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.31 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
16%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรุง) และปจจัย
ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน  
(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  
(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ ความหลากหลายของสินคาและ
บริการ (คาเบตา 0.31 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 15%) ซึ่งในหมวด
นี้ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ)  ไดแก  

(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 
หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหา คือ ความสามารถในการจดัการปญหา

และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.26 และประมาณน้าํหนักความสําคัญ 
13%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(S)  ความสามารถดานภาษา  
(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ 
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หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คอื ราคาสินคาและตนทนุ (คาเบตา 
0.16 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 8%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่ตองรักษา
ไว ไดแก  

(J)  ตนทุนราคาสินคาทีต่่ําเมือ่เทียบกับคูแขงขัน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัเจ็ด คอื การตลาด สินคา/บริการ คูคา/
ลูกคา และการสนบัสนุนจากรฐั (คาเบตา 0.08 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 
4%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจดุดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และกลุมสําคญั
รอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(D) การตลาด/การสงเสรมิการขาย  
(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 
(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับแปด คอื ระบบการบริหารจดัการของบรษิทั 
และ Logistics (คาเบตา 0.04 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 2%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  
(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท  

   1.5.7 กลุมธุรกิจบริการอาทิประชาสัมพันธ การศึกษา  

  ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยวิธี 
Need  Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้
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แผนภมูิ 22  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุม
 อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ (ประชาสัมพันธ การศึกษา 
 ประกันภัย ฯลฯ) 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับแรก คือ การตลาด  สินคา/บริการ  คูคา/ลูกคา    

และการสนับสนุนจากรัฐ (คาเบตา 0.47 และประมาณน้าํหนกัความสําคัญ 26%) 

ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยทีส่ําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
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(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 

(R)  ความเหมาะสมของสินคาและบริการดวยระบบ e-Commerce  

(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสอง คือ ความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ 

และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.27 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 

15%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จัดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทาํไดดีและมี

ความสําคญัมาก)  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสาม คือ ความสามารถในการจดัการปญหา

และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.25 และประมาณน้าํหนักความสําคัญ 

13%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดบัไดแก  

(S)  ความสามารถดานภาษา  

(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ การบริหารจดัการ  ทีมงานประชา- 

สัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.23 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 13%) 

ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และปจจัยในกลุม

สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(1)  รูปแบบและการออกแบบ Website  

(2)  การบริหารการจัดการ ของบรษิัท  

(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา  

(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control) 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหา คือ ระบบการบริหารจดัการของบรษิทั 

และ Logistics (คาเบตา 0.22 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 12%) ซึ่งใน

หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  

(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท 

(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คอื อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย  

จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.19 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 

10%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  

(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ  

(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับเจ็ด คอื ความหลากหลายของสินคาและ

บริการ (คาเบตา 0.15 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 8%) ซึ่งในหมวดนี้

ปจจัยตางๆ จัดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแปด คือ ราคาสินคาและตนทุน (คาเบตา 

0.06 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 3%) ซึ่งในหมวดนีป้จจัยตางๆ จัดอยู

ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 

 1.6 การสรุปจําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

 1.6.1 ประเภทผูประกอบการ B2B 
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 ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยวิธี 
Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้

แผนภมูิ 23  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนกิสสําหรับ
 ประเภทผูประกอบการ B2B 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับแรก คือ การตลาด  สินคา/บริการ  คูคา/ลูกคา    
และการสนับสนุนจากรัฐ (คาเบตา 0.54 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 21%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(P) ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 
(R)  ความเหมาะสมของสินคาและบริการดวยระบบ e-Commerce 
(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce 

 หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัสอง คอื ความนาเชื่อถือในสนิคา/บริการ 
และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.4 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
15%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง)  ไดแก  

(I)  ความรูความเขาใจตลาด/ผูบรโิภค 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสาม คอื ราคาสนิคาและตนทุน (คาเบตา 
0.37 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 14%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่ตองยกระดับ
ความสําคญัของผูประกอบการไดแก  

 (H) ราคาสินคาที่ไมแพงเมื่อเทยีบกับคูแขงขนั 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับสี่ คือ ความหลากหลายของสินคาและบรกิาร 
(คาเบตา 0.33 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 13%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
ตองยกระดับความสาํคัญของผูประกอบการไดแก  

(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหา คือ ความสามารถในการจดัการปญหา
และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.32 และประมาณน้าํหนักความสําคัญ 
12%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  
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(S)  ความสามารถดานภาษา  
(U) ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหก คือ ระบบการบริหารจดัการของบรษิทั 
และ Logistics (คาเบตา 0.27 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 11%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และปจจัยในกลุมสําคัญ
รอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

 

(5) ระบบการจัดสงสินคา (Logistics) 
(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  
(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท 
(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับเจ็ด คือ การบริหารจัดการ  ทีมงานประชา-
สัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.23 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 9%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และปจจัยในกลุม
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา  
(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัแปด คือ อืน่ๆ อาทิความรูดานกฎหมาย  
จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.11 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
4%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  
(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ  
(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 
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 1.6.2 ประเภทผูประกอบการ B2C 

 ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยวิธี 
Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้

แผนภมูิ 24  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนกิสสําหรับ
 ประเภทผูประกอบการ B2C 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัแรก คอื การตลาด  สินคา/บรกิาร  คูคา/
ลูกคา  และการสนับสนุนจากรฐั (คาเบตา 0.4 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
19%) ซึ่งในหมวดนีป้จจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และปจจัยใน
กลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(D) การตลาด/การสงเสรมิการตลาด 
(V)  ความเชื่อมั่นของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(P)  ความพรอมของคูคา/ลูกคาที่จะใช e-Commerce  
(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 
(R)  ความเหมาะสมของสินคาและบริการดวยระบบ e-Commerce  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสอง คอื การบรหิารจัดการ ทีมงาน
ประชาสัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.33 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
16%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรุง) และปจจัย
ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(1) รูปแบบและการออกแบบ Website 
(2) การบริหาร การจัดการของบรษิัท 
(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา 
(4)  ระบบการจัดการคลงัสินคา (Inventory Control) 

หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับสาม คอื ความนาเชือ่ถือในสินคา/บริการ 
และความเขาใจของผูบรโิภค (คาเบตา 0.32 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 
16%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่ตองยกระดับความสาํคญัของผูประกอบการ ไดแก  

(G)  ยี่หอของสินคาที่จําหนาย หรือ บริการของบริษทั 
หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับสี่ คือ ความสามารถในการจัดการปญหา

และการแขงขันกับตางประเทศ (คาเบตา 0.29 และประมาณน้าํหนักความสําคญั 
14%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(S)  ความสามารถดานภาษา 
(U)  ความสามารถในการแขงขันกบัตางประเทศ  
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หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหา คอื อื่นๆ อาทคิวามรูดานกฎหมาย  
จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.23 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 
11%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(K)  จํานวนของบุคลากร/ทีมงาน  
(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ  
(O)  การมีเงินทุนและการเขาถึงแหลงเงินทุน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คือ ระบบการบริหารจดัการของ
บริษัท และ Logistics (คาเบตา 0.22 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 11%) 
ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  
(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท  
(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัเจ็ด คือ ความหลากหลายของสินคา
และบริการ (คาเบตา 0.18 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 9%) ซึ่งในหมวด
นี้ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ)  ไดแก  

(7)  มีความหลากหลายของสินคาและบริการ 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับแปด คือ ราคาสินคาและตนทุน (คาเบตา 
0.08 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 4%) ซึ่งในหมวดนีป้จจัยตางๆ จัดอยู
ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 

   1.6.3 ประเภทผูประกอบการ B2G 

  ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยวิธี 
Need  Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple Regression 
Analysis) ดังนี ้
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แผนภมูิ 25  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนกิสสําหรับ
 ประเภทผูประกอบการ B2G 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับแรก คือ การบริหารจัดการ ทีมงานประชา-

สัมพันธ และ Website (คาเบตา 0.693 และประมาณน้ําหนักความสาํคญั 39%) 

ซึ่งในหมวดนี้ปจจยัทีอ่ยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรงุ) และปจจัยในกลุม

สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(2)  การบริหารการจัดการ ของบรษิัท  

(1) รูปแบบและการออกแบบ Website 

(4)  ระบบการจัดการคลังสินคา (Inventory Control) 

(6)  แผนการประชาสัมพนัธและการเขาถึงลูกคา  
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หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับสอง คือ การตลาด  สินคา/บริการ  คูคา/ลูกคา    

และการสนับสนุนจากรัฐ (คาเบตา 0.505 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 

28%) ซึง่ในหมวดนีป้จจัยที่เปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง) ไดแก  

(Q)  การสนับสนุนจากภาครฐั (การเขาถงึการสนับสนุน) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสาม คอื อืน่ๆ อาทิความรูดานกฎหมาย  

จํานวนคนและแหลงเงินทนุ (คาเบตา 0.376 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 

21%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรบัปรุง) และปจจัย

ในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(O)  การมีเงินทุนและเขาถึงแหลงเงินทุน  

(L)  ความรูความเขาใจในขอกฎหมาย/การเสียภาษี ทีเ่กี่ยวของ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ ระบบการบรหิารจัดการของบรษิทั 

และ Logistics (คาเบตา 0.216 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 12%) ซึ่งใน

หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(5)  ระบบการจัดสงสินคา (Logistics)  

(8)  มีชองทาง และ ระบบการชาํระสินคา/บริการหลากหลาย  

(9)  ระบบ Front-Office ของบริษัท  

(A)  ระบบ Back-Office ของบริษัท 
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2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการและขอเสนอแนะ
ตอภาครัฐ 
 2.1 ผลการสํารวจโดยรวม 

ตาราง 35  คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) ของปจจัยในดานความพึงพอใจและ  
 ความสําคัญของผูประกอบการที่มีตอการบริการของรัฐ ในดาน
 พาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

คะแนนเฉลี่ย (โดยรวม) 
ปจจัย ความพึงพอใจ 

(ระดับคะแนน 1-7) 
ความสําคัญ 

(ระดับคะแนน 1-7) 
ภาพรวมการบริการของรัฐ 3.61 5.87 

(1) ระบบโครงสรางพื้นฐานทางโทรศัพท 4.69 6.11 
(2) ระบบโครงสรางพื้นฐานการเชื่อมตอความเร็วสูง 4.47 6.27 
(3) ระบบ ที่เกีย่วของกับ e-commerce เชน  EDI, Web service 4.17 5.90 
(4) การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกี่ยวของ 3.62 5.71 
(5) การใหความรู/การฝกอบรม ดานบริหาร/การจัดการที่
 เกี่ยวของ อาทิ การตลาด logistics 3.60 5.72 
(6) มาตรการจูงใจและสงเสรมิผูประกอบการ เชน  
 การลดหยอนภาษ ี จัดหาแหลงทุน 3.27 5.88 
(7) การใหบริการที่ปรึกษาแกผูประกอบการ 3.30 5.71 
(8) การจัดทํากฎหมายทีเ่กีย่วของ 3.43 5.72 
(9) การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 3.42 5.62 
(A) การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช 
  e-Commerce  แกประชาชน 3.30 5.87 
(B) นโยบายและมาตรการคุมครองผูซ้ือและผูขายดวย  e-Commerce 3.37 6.06 
(C) การพัฒนาระบบการขนสงสินคา (Logistics) 3.66 5.85 
(D) การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่
 กระทําผิด ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police) 3.30 5.89 
(E) การสรางระบบมาตรฐานสําหรับความปลอดภัยในการ 
 ซ้ือสินคา (CA) 3.51 6.07 
(F) การสงเสริมการแขงขันกบัตางประเทศ 3.22 5.78 
(G) การคุมครองลิขสิทธิ์ สําหรับ e-Commerce 3.51 5.92 
(H) การบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกบั e-Commerce  3.55 5.78 
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 2.2 ผลการวิเคราะห Need Gap Analysis 

แผนภมูิ 26  แสดงผลการวิเคราะห Need Gap Analysis สําหรับภาพรวม
 ของความพึงพอใจในบริการของรัฐและความสําคัญของปจจัย 
 ในดานพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

 
 

เมื่อนําผลการประเมินของผูประกอบการดวยการวิเคราะห Need Gap 
Analysis พอสรุปไดวา การบริการของภาครัฐในดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังนี ้

ปจจัยที่เปนจุดเดน  (ปจจัยทีท่ําไดดีและมีความสําคัญมาก) 3 ปจจัย
ไดแก  
 1) ระบบโครงสรางพื้นฐานทางโทรศัพท  
 2)  ระบบโครงสรางพื้นฐานการเชือ่มตอความเร็วสูง  
 3)  ระบบที่เกีย่วของกับ e-Commerce เชน EDI, Web Service  

 ปจจัยในกลุมรักษาไว (ปจจัยที่ทาํไดดีแตยังมีความสําคัญรอง) 2 
ปจจัย ไดแก  
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 4)  การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกีย่วของ  
 C)  การพัฒนาระบบการขนสงสินคา (Logistics) โดยเฉพาะ
ระบบขนสงสินคา (Logistics)  

 ปจจัยท่ีเปนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง) 5 ปจจัย ไดแก  
 6) การสรางมาตรฐานการจูงใจและสงเสรมิผูประกอบการ 
เชน การลดหยอนภาษ ีจัดหาแหลงทนุการประชาสมัพันธและสรางความเขาใจ
ในการใช e-Commerce แกประชาชน  
 B) การกําหนดนโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขาย  
 E) การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA)  
 G) การคุมครองลิขสิทธิ ์สําหรับ e-Commerce  
 D) การพัฒนาหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหา
ที่กระทําผดิ ผานเครอืขายฯ (Cyber Crime Police)  

 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง  (ปจจัยที่ควรปรับปรุง)  ปจจัย ไดแก  
 (5) การใหความรู/การฝกอบรม ดานบริหาร/การจัดการทีเ่กี่ยวของ 
อาทิ การตลาด logistics 
 (7) การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ 
 (8) การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 (9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน 
 (F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ 
 (H)  การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce 
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ตาราง 36  สรุปผลการวิเคราะห Need Gap Analysis ของความพึงพอใจในการ
 บริการของรัฐ และความสําคัญของปจจัยในดานพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 
 โดยจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม และประเภทผูประกอบการ 

กลุมอุตสาหกรรม ผูประกอบการ 

กลุม 
ปจจัย 

ภาพ 
รวม 

คอมพิวเตอร 
อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส
และ

อินเตอรเน็ต 

แฟช่ัน 
เคร่ืองแตง
กาย  
และ 

เคร่ืองประดับ 

ทองเท่ียว ยานยนต 
สิ่งพิมพ 
เคร่ืองใช
สํานักงาน 

สินคา
และ
อ่ืนๆ  

ธุรกิจบริการ 
อาทิ 

ประชาสัมพันธ 
การศึกษา 

B2B B2G B2C 

1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + 
3 + + +  + + + + + + +  + + + + + + +  + + 
4 +  +  X  X X X  X  X X +  +  +  X  

5 X  X  X  X X X  X X X  +  X  X  X 
6 X X X X X  X  X  X  X X X X X  X X X X 

7 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X X  
8 X  X  X  X  X  +  X  X  X X X  X  
9 X  X  X  +  X  X  X  X  X X X  X  
A X  X X X  X X X  X  X X X  X  X  X X 
B X X X X X X X X X X + + X X X X X X X  X X 
C +  X  + + X  + + +  X  +  + + X X +  
D X X X  X X X  X  X X X  X X X  X  X X 
E X X X X X X X X + + X X X  X X X X X  X X 
F X  X  X  X  X  X  X X X  X  X X X  
G X X X X X X X  +  +  + + X X X  + + X X 
H X  X  X X X X X  +  X  X  X  + + X  

 

หมายเหต ุ + + 
ปจจัยเดน  
(ปจจัยทีท่ําไดดีและมีความสาํคัญมาก) +  

ปจจัยรักษาไว  
(ปจจัยทีท่ําไดดีแตยังมีความสําคญัรอง) 

                

  X X 
ปจจัยดอย   
(ปจจัยตองเรงปรับปรุง)     X  

ปจจัยสําคญัรอง 
(ปจจัยทีค่วรปรบัปรุง) 

เมือ่นาํผลการประเมนิของผูประกอบการดวยการวิเคราะห Need Gap 
Analysis พอสรุปไดวา การบริการของภาครัฐในดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในดาน (1) ระบบโครงสรางพืน้ฐานทางโทรศัพท (2) ระบบโครงสรางพื้นฐาน
การเชื่อมตอความเรว็สูง และ (3) ระบบ ที่เกี่ยวของกับ e-Commerce เชน 
EDI, Web Service อยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 
ดังจะดูไดจาก 3 ปจจัยที่อยูในกลุมปจจัยเดน  
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สําหรับ 2 ปจจัยในกลุมรักษาไว (ปจจัยทีท่ําไดดีแตยังมีความสําคัญ
รอง) อาท ิ (4) การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกี่ยวของ และ (C ) การ
พัฒนาระบบการขนสงสินคา (Logistics) โดยเฉพาะระบบขนสงสินคา(Logistics) 
เมื่อพิจารณาประกอบกับแผนภูมิ 26 ถือไดวาอยูในเกณฑคอนขางดเีชนกัน
เพียงแตวา ผูประกอบการยังเห็นวาปจจัยในกลุมนี้มีความสําคัญเปนรอง 
ที่เปนเชนนี้เพราะการทําธุรกรรมสวนใหญในพาณชิยอเิล็กทรอนิกสของไทย
อยูในกลุม B2C ขนาดเล็ก และตลาดสวนใหญอยูภายในประเทศ มากกวา
ตลาดตางประเทศ เลยยังไมคอยใหความสําคัญกบัปจจัยดังกลาวมากนัก 

สวนจุดดอย (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรงุ) ไดแก (6) การสรางมาตรการ
จูงใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอนภาษ ี  จัดหาแหลงทุนการ
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce แกประชาชน  
(B) การกาํหนดนโยบายและมาตรการคุมครองผูซือ้และผูขาย (E) การสราง
ระบบมาตรฐานสําหรับความปลอดภัยในการซื้อสินคา (CA)  (G) การคุมครอง
ลิขสิทธิ์ สําหรับ E-Commerce  ดังจะดไูดจาก 5 ปจจัยที่อยูในกลุมนี้ในสวน 
และ สําหรับ  (D) การพัฒนาหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหา
ที่กระทําผดิ ผานเครอืขายฯ (Cyber Crime Police) ใหมีประสิทธิภาพขึ้นโดย 
ในหลายอตุสาหกรรม อาทิ กลุมแฟชั่น  สิ่งพิมพ  ธุรกิจบริการ และ B2C  
ตองการใหรัฐเรงปรับปรงุ 

สําหรับปจจัยที่เหลือ อีก 6 ปจจัยที่อยูในกลุมสําคัญระดับรอง (ปจจัย
ที่ควรปรับปรุง) อาท ิในดาน (8) และ (9) ขอกฎหมาย (H) การบริการขอมูล
ขาวสาร  และ (F) การสงเสริมการแขงขันกับตางประเทศซึ่งผูประกอบการ
สวนใหญเห็นวายงัเปนจุดออนในการบริการจากรฐั แตผูประกอบการยังเห็น
วาปจจัยในกลุมนี้มคีวามสําคญัเปนรอง ทั้งนีเ้นือ่งจากผูประกอบสวนใหญยัง
เปนองคกรขนาดเล็ก และ กอตัง้มาไมนาน จึงยงัไมมีความพรอมในการแขงขนั
กับตางประเทศ สวนในเรือ่งการเขาถงึขอมูลขาวสารพบวากลุม B2G ที่ไมคอย
จะมีปญหาในเรื่องนีเ้มื่อเทยีบกับ B2B และ B2C 
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การวเิคราะหในขั้นตอไปจะทําการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
โดยวตัถุประสงคเพ่ือจัดหมวดปจจัยใหม จากกลุมปจจัยทั้ง 17 ปจจัยทั้งนีเ้พื่อให
สอดคลองกับความหมายของปจจัย งายตอความเขาใจและสะดวกตอการนาํไปใช
ในการวเิคราะหถดถอยเชิงเสนในลําดับตอมา 

 2.3 ผลการจัดหมวดปจจัยใหมโดยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

ตาราง 37  สรุปผลการวิเคราะหจํานวนหมวดปจจัยใหม ดวยวธิีการวิเคราะห
 ปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี PCA และ วิธหีมนุแกนแบบ 
 Varimax 

Total Variance Explained 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 10.59 62.29 62.29 3.91 23.00 23.00 
2 1.38 8.09 70.39 2.83 16.63 39.63 
3 0.83 4.85 75.24 2.51 14.78 54.41 
4 0.64 3.78 79.02 2.18 12.82 67.23 
5 0.52 3.03 82.05 1.91 11.24 78.48 
6 0.46 2.72 84.76 1.07 6.29 84.76 

หมายเหตุ   - PCA คือวิธีการจัดกลุมปจจัย (Factoring) แบบ Principle Components Analysis ซึ่งเปนหนึ่งวิธีการที่
 นิยม ที่สุดในการจัดกลุมปจจัย โดยใชวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax 
 - Varimax คือวิธีที่นิยมที่สุดในการจัดกลุมปจจัย (Factoring) สามารถแยกกลุมปจจัย (Factor) โดยการหาคา
  ความแปรปรวนที่มากที่สุด (Maximizing variance) ของตัวแปร ในแตละกลุมปจจัย (Factor) 

 

 ผลจากวเิคราะหพบวาจํานวนหมวดปจจัยใหมที่เหมาะสมอยูที ่ 6 
หมวดปจจัยใหม รายละเอียดแสดงในตาราง 38 
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ตาราง 38 สรุปผลการจัดกลุมหมวดปจจัยใหม โดยแสดงคาสัมประสิทธิ์
 สูงสุด ดวยวิธีการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยวิธี PCA 
 และ วิธีหมุนแกนแบบ Varimax 

Rotated Component Matrix (Varimax Method) 

1 2 3 4 5 6 

ปจจัย 

นโยบายและ 
มาตรการ
ความ

ปลอดภัย 

การจัดการ
ฝกอบรมและ 
มาตรการ
สงเสริม 

การบริการที่
ปรึกษาและ 
ขอกฎหมาย 

การสงเสริม 
คุมครองและ 
บริการขอมูล
ขาวสาร 

ระบบ 
โครงสราง
พื้นฐาน 

ระบบอื่นๆ 
อาทิ  
EDI,  

Web service 
1         0.888   
2         0.797   
3           0.827 
4   0.740         
5   0.801         
6   0.648         
7     0.591       
8     0.792       
9     0.765       
A 0.716           
B 0.735           
C 0.699           
D 0.703           
E 0.720           
F       0.697     
G       0.699     
H       0.598     

จากการวเิคราะหจะไดหมวดปจจัยใหม 6 หมวดดงันี ้

(1) นโยบายและมาตรการความปลอดภยั   

ซึ่งประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก (A) การประชาสัมพันธและสราง
ความเขาใจในการใช e-Commerce แกประชาชน  (B) การกําหนดนโยบายและ
มาตรการคุมครองผูซื้อและผูขาย (C) การพัฒนาระบบการขนสงสินคา 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

(Logistics)โดยเฉพาะระบบขนสงสนิคา (Logistics)  (D) การพัฒนาหนวยงาน
ในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่กระทาํผิดผานเครอืขายฯ (Cyber Crime 
Police)  และ(E) การสรางระบบมาตรฐานสาํหรับความปลอดภัยในการซื้อสินคา (CA)  

(2) การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  

ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (4) การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT 
ที่เกี่ยวของ (5) การใหความรู/การฝกอบรม ดานบรหิาร/การจัดการทีเ่กี่ยวของ 
อาท ิ การตลาด logistics และ (6) การสรางมาตรฐานการจงูใจและสงเสรมิ
ผูประกอบการ เชน การลดหยอนภาษ ี จัดหาแหลงทนุการประชาสัมพนัธและ
สรางความเขาใจในการใช e-Commerce แกประชาชน  

(3) การบรกิารที่ปรึกษาและขอกฎหมาย   

               ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (7) การใหบริการที่ปรึกษาแก
ผูประกอบการ   (8) การจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวของ  และ (9) การบังคับใชกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ 

(4) การสงเสริม คุมครองและบริการขอมลูขาวสาร  

ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก (F) การสงเสรมิการแขงขันกับ
ตางประเทศ (G) การคุมครองลิขสิทธิ์ สําหรับ e-Commerce (H) การบริการ
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ e-Commerce 

(5) ระบบโครงสรางพื้นฐาน     

ซึ่งประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก (1) ระบบโครงสรางพื้นฐานทาง
โทรศัพท และ (2)  ระบบโครงสรางพื้นฐานการเชือ่มตอความเร็วสูง 

(6) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service   

ซึ่งประกอบดวย 1 ปจจัย ไดแก 3)  ระบบที่เกีย่วของกับ e-Commerce 
เชน EDI, Web Service  
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 2.4 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนกัความสําคัญของปจจัยที่
มีตอความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 

ในสวนผลการสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จพาณิชย

อิเลก็ทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอตุสาหกรรม ทัง้นี ้ เพ่ือเปนประโยชน

ในการนาํขอเสนอแนะไปใชในทางปฏิบตัิจรงิ 

แผนภมูิ 27  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) สําหรับภาพรวมของความพึงพอใจในการบริการ
 ของรัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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สรุปผลและขอเสนอแนะตอการบริการของรัฐ 

ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับแผนภูมิ 24 สําหรับการพิจารณาจัดลําดับ
และน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่มีตอความ พึงพอใจในการบริการของรัฐ
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ในภาพรวม) สรุปไดวา  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ นโยบายและมาตรการความ
ปลอดภัย (คาเบตา 0.362 และ ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 20%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง)  และกลุมสําคัญรอง 
(ควรปรับปรุง) ตามลําดับ ไดแก   

 (B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  
 (E)  การสรางระบบมาตรฐานสําหรับความปลอดภัยในการซื้อ

สินคา (CA)  
 (D)  การมีหนวยงานในการติดตามปญหาและแกไขปญหาที่

กระทําผิด ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police)  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช E-

Commerce แกประชาชน 

โดยในปจจัยดังกลาว รัฐตองเรงพัฒนาปรับปรุง เพราะมีคาความพึง
พอใจอยูในเกณฑต่ําในทุกกลุมอุตสาหกรรม และทุกประเภทอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ  การบริการที่ปรึกษาและขอ
กฎหมาย(คาเบตา 0.357 และ ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 20%) ซึ่งในหมวด
นี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และกลุมสําคัญรอง (ควร
ปรับปรุง) ตามลําดับ ไดแก   
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 (7)  การใหบริการที่ปรึกษาแกผูประกอบการ 

 (8)  การจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวของ    

 (9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ     

โดยในหมวดนี้ พบวาปจจัยทั้ง 3 มีคาความพึงพอใจอยูในเกณฑ

คอนขางต่ําในทุกกลุมอุตสาหกรรม และทุกประเภทอุตสาหกรรม  

   หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม  คือ การสงเสริม คุมครองและ

บริการขอมูลขาวสาร  (คาเบตา 0.339 และ ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 19%) 

ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่ตองปรับปรุง ตามลําดับ ไดแก   

  (G)  การคุมครองลิขสิทธิ์สําหรับ E-Commerce 

  (F)  การสงเสริมการแขงขันกับตางประเทศ  

  (H) การบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับ e-Commerce 

 โดยในหมวดนี้ พบวาปจจัยดังกลาวเปนสิ่งที่รัฐตองเรงพัฒนาปรับปรุง 

เพราะมีคาความพึงพอใจอยูในเกณฑต่ําในหลายกลุมอุตสาหกรรม และหลาย

ประเภทอุตสาหกรรม  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับสี่ คือ  การจัดการฝกอบรมและมาตรการ

สงเสริม (คาเบตา 0.304 และ ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 17%) ซึ่งในหมวด

นี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และกลุมสําคัญรอง (ควร

ปรับปรุง) ตามลําดับ ไดแก   

 (6)  มาตรการจูงใจและสงเสริมผูประกอบการ  เชน  การ

ลดหยอนภาษี จัดหาแหลงทุน 

 (5) การใหความรูการฝกอบรมดานบริหาร/การจัดการที่เกี่ยวของ 

อาทิ การตลาด logistic 
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โดยในหมวดนี้ พบวาปจจัยมาตรการจูงใจและสงเสริมผูประกอบการ 
เปนสิ่งที่รัฐตองเรงพัฒนาปรับปรุง เพราะมีคาความพึงพอใจอยูในเกณฑต่ํา
ในทุกกลุมอุตสาหกรรม และทุกประเภทอุตสาหกรรม สวนปจจัย สําหรับ (5) 
การใหความรู/การฝกอบรม ดานบริหาร/การจัดการที่เกี่ยวของ อาทิ การตลาด 
logistics พบวายังอยูในเกณฑคอนขางต่ําในบางกลุม ยกเวนกลุมธุรกิจบริการ 
B2B ที่คะแนนความพอใจอยูในเกณฑปานกลางถึงคอนขางดี 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับหา คือ  ระบบโครงสรางพื้นฐาน (คาเบตา 
0.267 และ ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 15%) ซึ่งในหมวดนี้ พบวาปจจัย
โครงสรางพื้นฐานอยูในเกณฑคอนขางนาพอใจในทุกกลุมอุตสาหรรม และ 
ทุกประเภท ดังนั้นการรักษาความสามารถในดานนี้ จะเปนสิ่งที่จะชวยรักษา
ระดับความพึงพอใจในหมวดนี้ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับหก คือ  ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service 
(คาเบตา 0.185 และ ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 10%) ซึ่งในหมวดนี้ พบวา 
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ E-Commerce เชน EDI, Web Service อยูในเกณฑ
คอนขางนาพอใจในทุกกลุมอุตสาหรรม และ ทุกประเภท ดังนั้นการรักษา
ความสามารถในดานนี้ จะเปนสิ่งที่จะชวยรักษาระดับความพึงพอใจในหมวดนี้ 
แต ในหมวดนี้พบวาไมมีนัยสําคัญตอกลุมสิ่งพิมพ และ B2G  

 2.5 สรุปโดยจาํแนกประเภทอุตสาหกรรม 7 กลุม 

  2.5.1 กลุมคอมพิวเตอร อปุกรณอิเลก็ทรอนิกสและอนิเตอรเน็ต 

   ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลาํดับและน้าํหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มตีอความพึงพอใจในการบริการของรัฐสาํหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โดยวิธี Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดงันี ้
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แผนภมูิ 28  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนกิสในกลุมอตุสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร 
 อุปกรณอิเล็กทรอนกิสและอนิเตอรเน็ต 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับแรก คือ การบริการทีป่รึกษาและขอกฎหมาย 

(คาเบตา 0.5 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 28%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่

ควรปรบัปรุงและกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(7)     การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  

(8)    การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ  

(9)     การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับสอง คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(คาเบตา 0.34 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 19%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
ตองปรับปรุง ตามลาํดับไดแก  
 (A)     การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน  

(B)     นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  
  (E)     การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA) 
 (C)  การพัฒนาระบบการขนสงสินคา (Logistics) (D) การมี
หนวยงานในการติดตามปญหาและแกไขปญหาที่กระทําผิดผานเครือขายฯ 
(Cyber Crime Police)  

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัสาม คอื การสงเสรมิ คุมครองและบริการ
ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.32 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 18%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจดุดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และกลุมสําคญัรอง (ควร
ปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(G)    การคุมครองลิขสิทธิ ์สําหรับ e-Commerce  
(F)    การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ  
(H)    การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service 
(คาเบตา 0.24 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 14%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
ตองยกระดับความสาํคัญ ไดแก  

(3)    ระบบ ที่เกี่ยวของกับ e-Commerce เชน EDI, Web Service 
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หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัหา คอื การจัดการฝกอบรมและมาตรการ

สงเสริม (คาเบตา 0.24 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 13%) ซึ่งในหมวดนี้

ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรบัปรงุ)  และกลุมสําคญัรอง (ควรปรบัปรุง) 

ตามลําดับไดแก  

 (6)    มาตรการจงูใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอน

ภาษ ีจัดหาแหลงทุน  

 (5)    การใหความรู/การฝกอบรม ดานบริหาร/การจัดการทีเ่กี่ยวของ 

อาท ิการตลาด logistics  

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัหก คือ ระบบโครงสรางพืน้ฐาน (คาเบตา 

0.16 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 9%) ซึ่งในหมวดนีป้จจัยตางๆ จัดอยู

ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 

 2.5.2 กลุมแฟชัน่เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ 

  ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ

ปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของรฐัสาํหรับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส

โดยวิธี Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 

Regression Analysis) ดงันี ้
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แผนภมูิ 29  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทแฟชั่น
 เคร่ืองแตงกายและเครื่องประดบั 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับแรก คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(คาเบตา 0.37 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 18.6%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัย
ที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรบัปรงุ)  และปจจัยในกลุมสําคญัรอง (ควรปรับปรงุ) 
ตามลาํดับไดแก  

(B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  
 (D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่
กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police)  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 (E)  การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA)  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสอง คอื ระบบโครงสรางพื้นฐาน (คาเบตา 
0.36 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 18.2%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ อยู
ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสาม คือ การจัดการฝกอบรมและมาตรการ
สงเสริม (คาเบตา 0.35 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 17.5%) ซึ่งในหมวด
นี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(4)  การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกี่ยวของ  
 (5)  การใหความรู/การฝกอบรมดานบริหาร/การจัดการที่
เกี่ยวของ อาท ิการตลาด  logistics  
 (6)  มาตรการจงูใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอน
ภาษ ี จัดหาแหลงทุน 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัสี่ คอื ระบบอืน่ๆ อาท ิEDI, Web Service 
(คาเบตา 0.33 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 16.5%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัย
ตางๆ อยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหา คอื การสงเสริม  คุมครองและบริการ
ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.32 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 16.2%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และปจจัยในกลุมสําคัญ
รอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับ ไดแก  

(G)  การคุมครองลิขสิทธิ ์สําหรับ e-Commerce  
(H)  การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce  
(F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ   

หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับหก คอื การบริการทีป่รึกษาและขอกฎหมาย 
(คาเบตา 0.26 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 13%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(7)  การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  
(8)  การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ  
(9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 2.5.3 กลุมทองเที่ยว 

  ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของรฐัสาํหรับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส
โดยวิธี Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดงันี ้

แผนภมูิ 30  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมอตุสาหกรรมประเภททองเทีย่ว 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับแรก คือ การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย 
(คาเบตา 0.42 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 25%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
ตองปรับปรุง ตามลาํดับไดแก  

(7)  การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  
(8)  การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ  

หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับสอง คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(คาเบตา 0.4 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 23%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยู
ในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และปจจัยในกลุมสําคญัรอง (ควรปรบัปรุง) 
ตามลําดับไดแก  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน  
 (B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  
 (E)  การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA)  

(C)  การพัฒนาระบบการขนสงสินคา (Logistics)  
(D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่

กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสาม คอื การจัดการฝกอบรมและมาตรการ
สงเสริม (คาเบตา 0.33 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 19%) ซึ่งในหมวดนี้
ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรงุ)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง (ควร
ปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(4)  การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกี่ยวของ  
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สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 (5)  การใหความรู/การฝกอบรมดานบริหาร/การจัดการทีเ่กี่ยวของ 
อาท ิการตลาด  logistics  
 (6)  มาตรการจงูใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอน
ภาษ ี จัดหาแหลงทุน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ ระบบโครงสรางพืน้ฐาน (คาเบตา 
0.26 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 15%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จดัอยู
ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหา คอื ระบบอื่นๆ อาท ิEDI, Web Service 
(คาเบตา 0.19 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 11%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัย
ตางๆ จัดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คอื การสงเสรมิ คุมครองและบริการ
ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.11 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 6%) ซึ่งในหมวด
นี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และปจจัยในกลุมสําคัญรอง 
(ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(H)  การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce  
(F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ  
(G)  การคุมครองลิขสิทธิ ์สําหรับ e-Commerce 

 2.5.4 กลุมยานยนต 

  ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลาํดับและน้าํหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของรฐัสาํหรับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส
โดยวิธี Need  Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดังนี้ 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

แผนภมูิ 31  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในกลุมอตุสาหกรรมประเภทยานยนต 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับแรก คือ การสงเสริม คุมครองและบริการ
ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.49 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 29%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ  
(H)  การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce  

หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับสอง คือ การบริการทีป่รึกษาและขอกฎหมาย 
(คาเบตา 0.35 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 20.9%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัย
ที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(7)  การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  
(8)  การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ  
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(9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับสาม คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(คาเบตา 0.28 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 16.4%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัย
ที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรบัปรงุ)  และปจจัยในกลุมสําคญัรอง (ควรปรับปรงุ) 
ตามลําดับไดแก  

(B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน  
 (D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่
กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ ระบบโครงสรางพืน้ฐาน (คาเบตา 
0.26 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 15.5%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จัด
อยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหา คอื การจัดการฝกอบรมและมาตรการ
สงเสริม (คาเบตา 0.24  และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 14.6%) ซึ่งในหมวดนี้
ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

(4)  การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกี่ยวของ  
 (5)  การใหความรู/การฝกอบรมดานบริหาร/การจัดการทีเ่กี่ยวของ 
อาท ิการตลาด logistics  
 (6)  มาตรการจงูใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอน
ภาษ ีจัดหาแหลงทุน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหก คือ ระบบอื่นๆ อาท ิEDI, Web Service 
(คาเบตา 0.06 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 3.3%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัย
ตางๆ จัดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 2.5.5 กลุมสิ่งพมิพเคร่ืองใชสํานักงาน 

  ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของรฐัสาํหรับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส
โดยวิธี Need  Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดงันี ้

แผนภมูิ 32  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชย 
 อิเล็กทรอนิกส ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพ และ
 เคร่ืองใชสาํนักงาน 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัแรก คือ ระบบโครงสรางพื้นฐาน (คาเบตา 
0.51 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 29%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จดัอยู
ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสอง คอื การสงเสริม คุมครองและบรกิาร
ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.39 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 22%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยกลุมสําคัญรอง (ควรปรบัปรุง)  ไดแก  

(F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสาม คอื การจัดการฝกอบรมและมาตรการ
สงเสริม (คาเบตา 0.31 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 18%) ซึ่งในหมวดนี้
ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง 
(ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  
 (5)  การใหความรู/การฝกอบรมดานบริหาร/การจัดการทีเ่กี่ยวของ 
อาท ิการตลาด logistics  

(4)  การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกี่ยวของ  
 (6)  มาตรการจงูใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอน
ภาษ ีจัดหาแหลงทุน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับสี่ คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(คาเบตา 0.28 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 16%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง (ควรปรบัปรุง) 
ตามลําดับไดแก  
 (D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่
กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police)  
 (E)  การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA)  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน  
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หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับหา คอื การบริการทีป่รึกษาและขอกฎหมาย 
(คาเบตา 0.26 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 15%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
ตองปรับปรุง ตามลาํดับไดแก  

(7) การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  
(9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ  

 2.5.6 กลุมสินคาและอืน่ๆ 

 ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โดยวิธี Need  Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดงันี ้

แผนภมูิ 33  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชย 
 อิเลก็ทรอนิกส ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทสินคาและอืน่ๆ 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับแรก คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(คาเบตา 0.6 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 24%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยู
ในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรงุ)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง (ควรปรับปรุง) 
ตามลําดับไดแก  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน  
 (B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  

(C)  การพัฒนาระบบการขนสงสินคา (Logistics)  
(D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่

กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police)  
 (E)  การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสอง คือ การจัดการฝกอบรมและมาตรการ
สงเสริม (คาเบตา 0.53 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 21%) ซึ่งในหมวดนี้
ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรงุ)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง (ควร
ปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(4)  การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกี่ยวของ  
 (6)  มาตรการจงูใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอน
ภาษ ีจัดหาแหลงทุน  
 (5)  การใหความรู/การฝกอบรมดานบริหาร/การจัดการที่เกี่ยวของ 
อาท ิการตลาด logistics 

หมวดปจจยัที่มอีิทธพิลอันดับสาม คอื การสงเสรมิ คุมครองและบริการ
ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.51 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 21%) ซึง่ใน 
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หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง 
(ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ  
(H)  การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับสี่ คือ การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย 
(คาเบตา 0.39 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 16%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
สําคญัรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(7)  การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  
(8)  การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ  
(9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัหา คือ ระบบโครงสรางพืน้ฐาน (คาเบตา 
0.29 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 12%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จดัอยู
ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คือ ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service 
(คาเบตา 0.16 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 7%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัย
ตางๆ จัดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 

 2.5.7 กลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ (ประชาสัมพันธ การศึกษา 
ประกันภัย ฯลฯ) 

 ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของรฐัสาํหรับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส
โดยวิธี Need  Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดงันี ้
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แผนภมูิ 34  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจ
 บริการ (ประชาสัมพันธ การศกึษา ประกันภัย ฯลฯ)   

 

 
 

หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับแรก คอื การบริการทีป่รึกษาและขอกฎหมาย 
(คาเบตา 0.39 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 23%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  

(7)  การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  
(8)  การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ  
(9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับสอง คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภยั 
(คาเบตา 0.33 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 20%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
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อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง (ควรปรบัปรุง) 
ตามลําดับไดแก  
 (B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  

(D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่
กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police)  

 (E)  การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA)  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสาม คอื การสงเสริม คุมครองและบรกิาร
ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.3 และประมาณน้าํหนกัความสําคัญ 18%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรุง) และปจจัยในกลุมสําคัญ
รอง (ควรปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(G)  การคุมครองลิขสิทธิ ์สําหรับ e-Commerce  
(F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ  
(H)  การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คือ ระบบโครงสรางพืน้ฐาน (คาเบตา 
0.26 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 15%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จดัอยู
ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหา คือ การจัดการฝกอบรมและมาตรการ
สงเสริม (คาเบตา 0.23 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 13%) ซึ่งในหมวดนี้
ปจจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  ไดแก  
 (6)  มาตรการจูงใจและสงเสรมิผูประกอบการ เชน การลดหยอน
ภาษ ีจัดหาแหลงทุน  
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หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คือ ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service 
(คาเบตา 0.19 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 11%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัย
ตางๆ จัดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 

 2.6  สรุปจําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

  2.6.1 ประเภทผูประกอบการ B2B 

   ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของรฐัสาํหรับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส
โดยวิธี Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดงันี ้

แผนภมูิ 35  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมประเภทผูประกอบการ B2B 

 

 
 

หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับแรก คือ การบริการทีป่รึกษาและขอกฎหมาย 

(คาเบตา 0.47 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 25%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่

อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง (ควรปรบัปรุง) 

ตามลําดับ ไดแก  

(8)  การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ  

(9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(7)  การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับสอง คือ การจัดการฝกอบรมและมาตรการ

สงเสริม (คาเบตา 0.34 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 18%) ซึ่งในหมวดนี้

ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรงุ) ตามลาํดับไดแก  

 (6)  มาตรการจงูใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอน

ภาษ ีจัดหาแหลงทุน  

 (5)  การใหความรู/การฝกอบรมดานบริหาร/การจัดการทีเ่กี่ยวของ 

อาท ิการตลาด logistics 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสาม คือ การสงเสริม คุมครองและบรกิาร

ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.303 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 16%) ซึ่งใน

หมวดนี้ปจจัยที่สําคัญรอง (ควรปรับปรุง) ตามลําดบัไดแก  

(G)  การคุมครองลิขสิทธิ ์สําหรับ e-Commerce  

(F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ  

(H)  การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce  
 
 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธพิลอันดับสี่ คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(คาเบตา 0.302 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 16%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่
อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง (ควรปรบัปรุง) 
ตามลําดับไดแก  
 (B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  
 (E) การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA)  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน 
 (D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่
กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police)  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัหา คือ ระบบโครงสรางพื้นฐาน (คาเบตา 
0.29 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 15%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จัดอยูใน
กลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คือ ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service 
(คาเบตา 0.18 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 9%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัย
ตางๆ จัดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 

 2.6.2 ประเภทผูประกอบการ B2C 

 ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดบัและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โดยวิธ ีNeed Gap Analysis และ วิธีการวเิคราะหถดถอยเชงิเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดงันี ้



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

แผนภมูิ 36  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมประเภทผูประกอบการ B2C 

 

 
 
หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 

หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับแรก คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(คาเบตา 0.38 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 21%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรงุ)  ตามลาํดบัไดแก  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน  
 (B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  

(D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่
กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police)  

 (E)  การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA)  



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดบัสอง คอื การสงเสริม คุมครองและบรกิาร
ขอมูลขาวสาร (คาเบตา 0.35 และประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 20%) ซึ่งใน
หมวดนี้ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และกลุมสําคัญรอง (ควร
ปรับปรงุ) ตามลําดับไดแก  

(G)  การคุมครองลิขสิทธิ ์สําหรับ e-Commerce  
(F)  การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ  
(H)  การบริการขอมูลขาวสารที่เกีย่วของกับ e-Commerce  

หมวดปจจัยที่มีอิทธพิลอันดับสาม คือ การบริการทีป่รึกษาและขอกฎหมาย 
(คาเบตา 0.33 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 18%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัยที่
ตองปรับปรุง ตามลาํดับไดแก  

(7)  การใหบรกิารที่ปรึกษาแกผูประกอบการ  
(8)  การจัดทาํกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(9)  การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัสี่ คอื การจัดการฝกอบรมและมาตรการ
สงเสริม (คาเบตา 0.29 และประมาณน้ําหนักความสําคัญ 16%) ซึ่งในหมวดนี้
ปจจัยที่อยูในกลุมจุดดอย  (ตองเรงปรับปรุง)  และปจจัยในกลุมสําคัญรอง 
(ควรปรับปรุง) ตามลําดับไดแก  
 (6)  มาตรการจงูใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอน
ภาษ ีจัดหาแหลงทุน 

(4)  การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT ที่เกี่ยวของ 
 (5)  การใหความรู/การฝกอบรมดานบริหาร/การจัดการทีเ่กี่ยวของ 
อาท ิการตลาด logistics 

 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

หมวดปจจัยท่ีมีอทิธิพลอนัดบัหา คือ ระบบโครงสรางพืน้ฐาน (คาเบตา 
0.26 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 15%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยตางๆ จดัอยู
ในกลุมจุดเดน (ปจจยัที่ทําไดดแีละมีความสําคัญมาก) 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดบัหก คือ ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service 
(คาเบตา 0.18 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 10%) ซึง่ในหมวดนี้ปจจัย
ตางๆ จัดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคญัมาก) 

 2.6.3 ประเภทผูประกอบการ B2G 

  ผลการวิเคราะหเพ่ือการจัดลาํดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความพงึพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณชิยอเิล็กทรอนิกส
โดยวิธี Need Gap Analysis และ วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) ดงันี ้

แผนภมูิ 37  แสดงผลการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
 Analysis) ของความพึงพอใจในการบริการของรัฐ สําหรับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนกิส ในกลุมประเภทผูประกอบการ B2G 

 

 
 

หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 

 จากการวิเคราะหตัวอยางที่ไดรับมาเพียง 11 ตัวอยาง พบวาหมวด
ปจจัยที่มีอิทธิพลมีเพียง คือ นโยบายและมาตรการความปลอดภัย (คาเบตา 
0.62 และประมาณน้ําหนักความสําคญั 37.6%) ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่อยูใน
กลุมจุดดอย (ตองเรงปรับปรงุ) และกลุมสําคัญรอง (ควรปรบัปรุง) ตามลาํดับ 
ไดแก  
 (A)  การประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce 
แกประชาชน  
 (B)  นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce  
 (C)  การพัฒนาระบบการขนสงสินคา (Logistics)  
 (D)  การมีหนวยงานในการตดิตามปญหาและแกไขปญหาที่
กระทําผดิ ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police) 
 (E)  การสรางระบบมาตรฐานสาํหรบัความปลอดภัยในการซื้อ
สินคา (CA)  

3.  บทสรปุ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

รายงานในสวนนี้ประกอบไปดวย 5 สวนจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ
และคุณภาพ กับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก (3.1) บทสรุป 
ในสวนวิจัยเชิงปริมาณที่กลาวมาแลวในขอ 1  และ ขอ 2.  สําหรับบทสรุป
จากการวิจัยเชิงคุณภาพจะอยูในสวนที่เหลือ ไดแก (3.2) ปญหาและอุปสรรค 
(3.3) บทวิเคราะห TOWS Matrix  (3.4) ความคิดเห็นตอการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ  และ (3.5) ขอเสนอแนะแกภาครัฐ 

 3.1 บทสรุป 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 3.1.1  บทสรุปและขอเสนอแนะตอความสําเร็จและปจจัยท่ีมีความ 
สําคัญในพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

 ในสวนนี้จะ เริ่มจากการสรุปผลขอเสนอแนะแกกลุม
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตอความสําเร็จในการประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และใหขอเสนอแนะแกภาครัฐ ตอการสงเสริมการ
ทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกภาคเอกชน 

ตาราง 39 สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจดัลําดับและน้ําหนักความสําคัญของ
 ปจจัยท่ีมีตอความสาํเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 โดยวิธกีารวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
 โดยจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 

กลุมปจจัย 
ภาพ 
รวม 

คอมพิวเตอร 
อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส
และ

อินเตอรเน็ต 

แฟชั่น เคร่ือง
แตงกาย  
และ 

เคร่ืองประดับ 

ทอง 
เที่ยว 

ยาน 
ยนต 

สิ่งพิมพ 
เคร่ืองใช 
สํานักงาน 

สินคา
และ
อื่นๆ  
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ความสําเร็จโดยเฉลี่ยของ 
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4.59 4.80 4.52 4.56 4.43 4.42 4.22 4.58 

Adj R^2 0.61 0.72 0.73 0.58 0.83 0.87 0.75 0.58 
เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/
บริการ และ ความเขาใจของผูบริโภค 15% 19% 13% 16% 12% 15% 25% 15% 
การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา
และการเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐ 20% 22% 18% 17% 16% 13% 4% 26% 
ระบบการบริหารจัดการของบริษัท 
และ Logistics 11% 6% 17% 6% 6% 18% 2% 12% 
การบริหารจัดการทีมงาน 
ประชาสัมพันธและ Website  15% 17% 19% 13% 19% 5% 17% 13% 
ความสามารถในการจดัการปญหา
และการแขงขนักับตางประเทศ 14% 14% 13% 23% 16% 14% 13% 13% 
ปจจัยอ่ืนๆ อาทิความรูดานกฎหมาย 
จํานวนคนและแหลงเงินทนุ 10% 9% 5% 6% 21% - 16% 10% 
ราคาสินคาและตนทุน 6% 5% 1% 12% 3% 21% 8% 3% 
ความหลากหลายของสินคาและบริการ 9% 7% 14% 7% 6% 13% 15% 8% 

หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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ตาราง 40 สรุปผลการวิเคราะห เพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของ
 ปจจัยท่ีมีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 โดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
 โดยจําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ 
กลุมปจจัย 

B2B B2G B2C 

ความสําเร็จโดยเฉลี่ยของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4.75 4.53 4.54 

Adj R^2 0.68 0.68 0.61 

เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ ความเขาใจของผูบริโภค 15% - 16% 
การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    และการเขาถึงการสนบัสนุนจากรัฐ 21% 28% 19% 
ระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ Logistics 11% 12% 11% 
การบริหารจัดการทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website  9% 39% 16% 
ความสามารถในการจัดการปญหาและการแขงขันกับตางประเทศ 12% - 14% 
ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย จํานวนคนและแหลงเงินทุน 4% 21%  11% 
ราคาสินคาและตนทุน 14% - 4% 
ความหลากหลายของสินคาและบริการ 13% - 9% 

 หมายเหต ุระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

 1) บทสรุปและขอเสนอแนะตามประเภทกลุมปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จากสองตารางขางตน ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและ
น้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชย
อิเลก็ทรอนิกสโดยวธิีการวเิคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) 
มีขอสรุปดังนี้ ในภาพรวมความสําเร็จโดยเฉลี่ยในการประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส อยูที ่4.59 จากคะแนนเตม็ 7 ซึ่งจัดในเกณฑคอนขางด ีสําหรับ
คะแนนเฉลี่ยความสาํเร็จในแตละกลุมอุตสาหกรรมและประเภทผูประกอบการ 
พบวามีคะแนนเฉลี่ยความสําเรจ็อยูในระดับใกลเคียงกันอยูในชวง (4.22 – 4.80)  
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ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับแผนภูมิและตารางตางๆ ที่ผานมาใน
ขอ 1. และขอ 2.  สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยที่มีตอความสําเร็จในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ผูประกอบการไทย (ในภาพรวม) ไดวา 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา 
และการเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐ (ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 20%)   

ในหมวดนี้ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง  ไดแก  (V) การสรางความ
เชื่อมั่นของคูคา และลูกคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (D) การตลาด/การ
สงเสริมการขาย และปจจัยที่ควรปรับปรุงในลําดับรองลงมาไดแก (P) การ
สงเสริมใหเกิดความพรอมของคูคาและลูกคาที่จะใช พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Q) การเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐ และ (R ) ความเหมาะสมของสินคาและ
บริการดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

เมื่อวิเคราะหจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญ
ปจจัยนี้จะมีความสําคัญอันดับตนๆ เชนเดียวกับภาพรวม ยกเวน กลุมสิ่งพิมพ 
เครื่องใชและสํานักงานที่มีความสําคัญอยูอันดับกลาง และ กลุมสินคาและ
อื่นๆ ที่มีความสําคัญอยูอันดับทายๆ 

เมื่อวิเคราะหตามประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส B2B B2C และ 
B2G พบวา มีความสําคัญในอันดับตนๆ ทั้ง สามประเภท 

 ขอเสนอแนะ  รัฐจะตองสรางกลไกที่สนับสนุนและเขามามีบทบาท
รวมอันจะชวยใหภาคอุตสาหกรรมสามารถยกระดับความสําเร็จของตนเอง
เพิ่มขึ้นได  เชนระบบ CA ที่จะสงเสริมความเชื่อมั่นแกผูประกอบ และคูคา 
จัดตั้งหนวยงานที่ใหความรู ความเขาใจแกผูประกอบการ รวมถึงเปนที่
ปรึกษา ทั้งในเรื่อง ขอกฎหมาย เทคโนโลยี Logistics การตลาดเปนตน 
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หมวดปจจัยท่ีมีอทิธพิลอันดับสอง คือ  การบริหารจัดการ ทีมงาน ประชาสัมพันธ 
และ Website (ประมาณน้าํหนักความสาํคัญ 15%)  

ในหมวดนี้ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง ไดแก  (1) การปรับปรุง
รูปแบบการออกแบบ Website (6) ปรับปรุงและพัฒนาแผนประชาสัมพันธ
และการเขาถึงลูกคา และปจจัยที่ควรปรับปรุงในลําดับรองลงมาไดแก (4) 
ระบบการจัดการคลังสินคา (Inventory Control) ขณะที่ปจจัยที่อยูในกลุม
จุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดีและมีความสําคัญมาก) ไดแก (2) การบริหารและการ
จัดการของบริษัท และ (3) ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน 

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญปจจัยนี้จะมี
ความสําคัญอันดับตนๆ เชนเดียวกับภาพรวม ยกเวน กลุมทองเที่ยวและกลุม
อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการที่มีความสําคัญอยูอันดับกลาง และ กลุม
สิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงานที่มีความสําคัญอยูอันดับทายๆ 

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวากลุม B2C และ B2G มีความสําคัญในอันดับตนๆ ในขณะที่ B2B อยูใน
ลําดับทายๆ 

 ขอ เสนอแนะ  รัฐจะตองสร างหลักสูตรการบริหารจัดการแก
ผูประกอบการและสงเสริมการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ความรูความเขาใจในทางธุรกิจดวย   

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสาม คือ  ความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ
ความเขาใจของผูบริโภค (ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 15%)  

ในหมวดนี้ปจจัยเกือบทั้งหมดอยูในกลุมจุดเดน (ปจจัยที่ทําไดดี
และมีความสําคัญมาก) ยกเวน ปจจัยที่ตองยกระดับความสําคัญในกลุม
ผูประกอบการณใหเพิ่มขึ้น ไดแก  (G) เพิ่มความนาเชื่อถือของยี่หอของสินคา
ที่จําหนาย หรือ พัฒนาการบริการของบริษัท   
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เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญปจจัยนี้จะมี

ความสําคัญอันดับกลางๆ เชนเดียวกับภาพรวม ยกเวน กลุมสินคาและอื่นๆ ที่

มีความสําคัญอยูอันดับตนๆ 

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พบวา กลุม B2C และ B2B มีความสําคัญในอันดับกลางๆ ในขณะที่ B2G 

กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 ตัวอยางในกลุม B2G) 

 ขอเสนอแนะ  รัฐจะตองประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจและสราง

ความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหแกกลุมผูบริโภค

กลุมตางๆ โดยเฉพาะกลุมวัยทํางาน อายุ 30 ปขึ้นไป 

สําหรับภาคอุตสาหกรรมในบางกลุมอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต 

สินคาและอื่นๆ ตลอดจน กลุม B2B  ควรปรับปรุงปจจัย  (N) การเขาใจ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของลูกคา และ กลุมสิ่งพิมพและเครื่องใช

สํานักงาน ควรปรับปรุงปจจัย  (I) การสรางความรูความเขาใจตลาดและ

ผูบริโภค ทั้งนี้เพื่อเปนการเรงความสามารถในการยกระดับความสําเร็จ 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับสี่ คือ  ความสามารถในการจัดการปญหาและ

การแขงขันกับตางประเทศ(ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 14%)  

ในหมวดนี้ปจจัยที่ตองปรับปรุง ไดแก  (S) สงเสริมความสามารถ

ดานภาษา และ (U) เพิ่มความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ โดย

ปจจัยที่ตองยกระดับความสําคัญในหมวดนี้ ไดแก (T) ความสามารถในการ

จัดการปญหาอื่นๆ อาทิ การจัดสงสินคาคืน การเรียกเก็บเงินปลายทาง เปนตน 
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เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญปจจัยนี้จะมี
ความสําคัญอันดับกลางๆ เชนเดียวกับภาพรวม ยกเวน กลุมทองเที่ยว ที่มี
ความสําคัญอยูอันดับตนๆ 

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวา กลุม B2C และ B2B มีความสําคัญในอันดับกลางๆ ในขณะที่ B2G 
กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 ตัวอยางในกลุม B2G) 

 ขอเสนอแนะ  ในทุกกลุมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขนาดเล็กและกลาง 
ยังมีปญหาและยังขาดความพรอมโดยเฉพาะในการแขงขันกับตางประเทศ รฐั
จะต อ งสร า งมาตรการส ง เสริ ม  อาทิ  มาตรการภาษี  เพื่ อช ว ย ให
ภาคอุตสาหกรรม สามารถแขงขันกับตางประเทศได 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับหา คือ  ระบบการบริหารจัดการของบริษัท 
และ Logistics (ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 11%)  

 ในหมวดนี้ปจจัยที่ตองปรับปรุง ไดแก (8) เพิ่มชองทางและ
ระบบการชําระสินคาและบริการหลากหลาย (9) ปรับปรุงระบบ Front-Office 
ของบริษัท และ (A) ปรับปรุงระบบ Back-Office ของบริษัท โดยปจจัยที่ตอง
ยกระดับความสําคัญใหเพิ่มขึ้นในหมวดนี้ ไดแก (5) พัฒนาระบบการจัดสง
สินคา (Logistics) 

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรมพบวามีเพียง 3 อุตสาหกรรม
ในปจจัยนี้ที่มีความสําคัญอันดับกลางๆ เชนเดียวกับภาพรวม ไดแก กลุม
แฟชั่น เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ กลุมสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน 
และกลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ ขณะที่กลุมอื่นๆ อีก 4 กลุม 
ความสําคัญอยูอันดับทายๆ 
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 เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวา กลุม B2B B2C และ B2G พบวา มีความสําคัญในอันดับกลางๆ 
ทั้งหมด  

 ขอเสนอแนะ  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ Logistics อาทิ ไปรษณีย
กลาง มีมาตรการสงเสริมผูประกอบการ โดยเฉพาะรายเล็กถึงกลาง ทั้งนี้ เพื่อ
ลดตนทุนการขนสงสินคา อันจะนํามาสูความสามารถในการแขงขัน  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับหก คือ  ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย 
จํานวนคน และ แหลงเงินทุน (ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 10%)  

 ในหมวดนี้ปจจัยที่ตองปรับปรุง ไดแก   (K) จํานวนของบุคลากร
และทีมงาน (L) ความรูความเขาใจในขอกฎหมายและการเสียภาษี และ (O) 
การมีเงินทุนและเขาถึงแหลงเงินทุน  

 เมื่ อจํ าแนกตาม  7  กลุ มอุ ตสาหกรรมพบว ามี เพี ยงกลุ ม
อุตสาหกรรมยานยนต ที่มีความสําคัญอันดับตนๆ แตกตางจากภาพรวม 
ขณะที่กลุมสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงานไมคอยมีความสําคัญ สวน
อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการมีความสําคัญอันดับกลางๆ  

 เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวา กลุม B2G มีความสําคัญในอันดับตนๆ B2C มีความสําคัญอันดับ
กลางๆ ขณะที่ B2B มีความสําคัญอันดับลางๆ  

 ขอเสนอแนะ  ตองการใหรัฐจัดทําคูมือเอกสารที่ชี้แจงถึงขั้นตอนตางๆ 
ในการติดตอกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีการจัดอบรมและใหความรู
เกี่ยวกับขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ  จัดตั้งหนวยงานกลางที่เปนศูนยกลาง
ในการใหขอมูลและใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ ผูบังคับใชกฎหมาย อาทิ 
ตํารวจ อัยการเพื่อใหมีความรูความเขาใจใหมากขึ้น 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับเจ็ด คือ  ความหลากหลายของสินคา และ 

บริการ (ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 9%)  

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรมพบวามี 3 กลุมอุตสาหกรรม 

ที่มีความสําคัญอันดับกลางๆ ไดแก กลุมแฟชั่น เครื่องแตงกายและ

เครื่องประดับ กลุมส่ิงพิมพและเครื่องใชสํานักงาน และกลุมสินคาและอื่นๆ 

ขณะที่เหลือมีความสําคัญอันดับทายๆ เชนเดียวกับภาพรวม 

 เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พบวา กลุม B2B มีความสําคัญในอันดับกลางๆ B2C มีความสําคัญอันดับ

ทายๆ แตในขณะที่ B2G กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 

ตัวอยางในกลุม B2G) 

 ขอเสนอแนะ  รัฐควรสรางมาตรการและสนับสนุนใหผูประกอบการ

สรางแบรนดของตัวเอง และเพิ่มความหลากหลายของสินคาและบริการ ซึ่ง

ในหมวดนี้ ในหลายกลุมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมแฟชั่น ควรให

ความสําคัญใหอยูในระดับตนๆทั้งนี้เพ่ือเปนการเรงความสามารถในการ

ยกระดับความสําเร็จในการแขงขัน 

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแปด คือ  ราคาสินคา และ ตนทุน (ประมาณ

น้ําหนักความสําคัญ 6%)  

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มี

ความสําคัญอันดับตนๆ ไดแก กลุมสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน ขณะที่มี

ความสําคัญอันดับกลางๆ  ไดแก  กลุมทองเที่ยว  ที่ เหลืออีก  5 กลุมที่

ความสําคัญอันดับทายๆ เชนเดียวกับภาพรวม 
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เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวา กลุม B2B มีความสําคัญในอันดับกลางๆ B2C มีความสําคัญอันดับ
ทายๆ แตในขณะที่ B2G กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 
ตัวอยางในกลุม B2G) 

 ขอเสนอแนะ  รัฐจะตองสรางมาตรการสงเสริม อาทิ มาตรการภาษี เพื่อ
ชวยใหภาคอุตสาหกรรม สามารถแขงขันกับตางประเทศ ซึ่งในหมวดนี้ในทุก
กลุมอุตสาหกรรมคอนขางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการรักษาความสามารถใน
การควบคุมราคาสินคาและตนทุนจึงเปนสิ่งที่จะชวยรักษาระดับความสําเร็จ
ในหมวดนี้ 

2)  บทสรุปและขอ เสนอแนะตามประเภท  และ  กลุ ม
อุตสาหกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 สวนผลของการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปเปนประเด็น
ตางๆ เรียงลําดับความสําคัญโดยแบงเปนในภาพรวมและตามประเภท
ผูประกอบการ 3 กลุม ไดแก B2B B2C และ B2G และตาม 7 กลุม
อุตสาหกรรม 

ในภาพรวม สามารถสรุปโดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยที่
มีอิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอ
ภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ (1) การพัฒนาการตลาด สินคา/บริการ คูคา/
ลูกคา และการเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐ (2) พัฒนาการบริหารจัดการ
ทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Web Site (3) เสริมสรางความนาเชื่อถือใน
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สินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค (4) เพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการปญหาและความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ (5) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ Logistics (6) ปจจัยอื่นๆ อาทิ ความรู
ดานกฎหมาย จํานวนคน และ แหลงเงินทุน (7) ตนทุนเสริมสรางความ
หลากหลายของสินคา/บริการ และ (8) ความสามารถในเรื่องการควบคุมราคา
สินคาและตนทุน ตามลําดับ 

จําแนกตาม 3 ประเภทของผูประกอบการพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส   
สรุปไดวา 

กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2B สามารถสรุป 8 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ (1) การ
พัฒนาการตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา และการเขาถึงการสนับสนุนจาก
รัฐ (2) เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจของ
ผูบริโภค (3) ความสามารถในเรื่องการควบคุมราคาสินคาและตนทุน (4) 
ความหลากหลายของสินคาและบริการ (5) เพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการปญหาและความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ (6) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ Logistics (7) การบริหารจัดการ
ทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website และ (8) ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดาน
กฎหมาย จํานวนคนและแหลงเงินทุน ตามลําดับ 

กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2C สามารถสรุป 8 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ (1) การ
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พัฒนาการตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา และการเขาถึงการสนับสนุนจาก
รัฐ (2) พัฒนาการบริหารจัดการทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website (3) 
เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจของผูบริโภค (4) 
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปญหาและความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศ (5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ Logistics (6) 
ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย จํานวนคนและแหลงเงินทุน (7) ความ
หลากหลายของสินคาและบริการ และ (8) ราคาสินคาและตนทุน ตามลําดับ 

กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2G พบวามีเพียง 4 ปจจัยจาก 
8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ 
(1) พัฒนาการบริหารจัดการทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website (2) การ
พัฒนาการตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา และการเขาถึงการสนับสนุนจาก
รัฐ (3) ปจจัยอื่นๆ อาทิ ความรูดานกฎหมาย จํานวนคน และ แหลงเงินทุน 
และ (4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ Logistics ตามลําดับ 

จําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรม สรุปไดวา 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และอนิเตอรเน็ต สามารถสรปุจาก 8 ปจจัยที่มีอทิธิพลโดยความสําคญัของ
ปจจัยที่มีอทิธิพลตอความสําเรจ็ของพาณชิยอเิล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะ
ตอภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ (1) การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    
และการสนับสนุนจากรัฐ (2) เสริมสรางความนาเชือ่ถือในสนิคา/บริการ และ 
ความเขาใจของผูบรโิภค และ (3) การบริหารจดัการ ทีมงาน ประชาสัมพันธ 
และ Website (4) เพิม่ขีดความสามารถในการจดัการปญหาและความสามารถ
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ในการแขงขนักับตางประเทศ (5) ปจจัยอื่นๆ อาทคิวามรูดานกฎหมาย จํานวน
คนและแหลงเงนิทนุ (6) ความหลากหลายของสนิคาและบริการ (7) พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการของบริษัทและLogistics และ (8) ราคาสินคาและ
ตนทุน ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทแฟชั่น เครื่องแตงกาย และ เครื่องประดับ 
สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม 
ตางๆ ไดดังนี้ (1) การบริหารจัดการ ทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website  
(2) การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    และการสนับสนุนจากรัฐ (3) 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ Logistics (4) ความ
หลากหลายของสินคาและบริการ (5) เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/
บริการ และ ความเขาใจของผูบริโภค (6) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
ปญหาและความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ (7) ปจจัยอื่นๆ อาทิ
ความรูดานกฎหมาย จํานวนคนและแหลงเงินทุน และ (8) ราคาสินคาและ
ตนทุน ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภททองเที่ยว สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่
มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ (1) เพิ่ม
ขีดความสามารถในการจัดการปญหาและความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศ (2) การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    และการสนับสนุนจาก
รัฐ (3) เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ ความเขาใจของ
ผูบริโภค (4) การบริหารจัดการ ทีมงานและ Website (5) ราคาสินคาและ
ตนทุน (6) ความหลากหลายของสินคาและบริการ (7) ปจจัยอื่นๆ อาทิความรู
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ดานกฎหมาย จํานวนคนและแหลงเงินทุน และ (8) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของบริษัท และ Logistics ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทยานยนต สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ (1) ปจจัย
อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย จํานวนคนและแหลงเงินทุน (2) การบริหาร
จัดการ ทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website และ (3) การตลาด สินคา/
บริการ คูคา/ลูกคา    และการสนับสนุนจากรัฐ (4) เพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดการปญหาและความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ  (5) 
เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ ความเขาใจของผูบริโภค (6) 
ความหลากหลายของสินคาและบริการ (7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของบริษัท และ Logistics และ (8) ราคาสินคาและตนทุน ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน 
สามารถสรุปจาก 7 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม 
ตางๆ ไดดังนี้ (1) ราคาสินคาและตนทุน (2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของบริษัท และ Logistics (3) เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ 
ความเขาใจของผูบริโภค (4) เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการปญหาและ
ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ (5) การตลาด สินคา/บริการ คูคา/
ลูกคา    และการสนับสนุนจากรัฐ (6) ความหลากหลายของสินคาและบริการ 
และ (7) การบริหารจัดการ ทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทสินคาและอื่นๆ สามารถสรุปจาก 8 
ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ 
(1) เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ ความเขาใจของผูบริโภค 
(2) การบริหารจัดการ ทีมงาน ประชาสัมพันธ และ Website และ (3) ปจจัย
อื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย จํานวนคนและแหลงเงินทุน (4) ความ
หลากหลายของสินคาและบริการ (5) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ
ปญหาและความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ (6) ราคาสินคาและ
ตนทุน (7) การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    และการสนับสนุนจากรัฐ 
และ (8) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัท และ Logistics ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ 
การศึกษา สามารถสรุปจาก 8 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและขอเสนอแนะตอ
ภาคอุตสาหกรรม ตางๆ ไดดังนี้ (1) การตลาด สินคา/บริการ คูคา/ลูกคา    
และการสนับสนุนจากรัฐ (2) เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และ 
ความเขาใจของผูบริโภค (3) การบริหารจัดการ ทีมงาน ประชาสัมพันธ และ 
Website (4) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปญหาและความสามารถใน
การแขงขันกับตางประเทศ (5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของบรษิทั และ 
Logistics (6) ปจจัยอื่นๆ อาทิความรูดานกฎหมาย จํานวนคนและแหลง
เงินทุน (7) ความหลากหลายของสินคาและบริการ และ (8) ราคาสินคาและ
ตนทุน ตามลําดับ 
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3.1.2 บทสรุปและขอเสนอแนะตอความพึงพอใจและปจจัยท่ีมี
ความสําคัญของผูประกอบการตอการบริการของภาครัฐในดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ตาราง 41   สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยท่ีมีตอความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) โดยจําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 

 กลุมปจจัย 
ภาพ 
รวม 

คอมพิวเตอร 
อุปกรณ

อิเล็กทรอนิก
สและ

อินเตอรเน็ต 

แฟชั่น เคร่ือง
แตงกาย  
และ 

เครือ่งประดับ 

ทอง 
เที่ยว 

ยาน 
ยนต 

สิ่งพิมพ
เคร่ืองใช
สํานักงาน 

สินคา
และ
อื่นๆ  

ธุรกิจ
บริการ 
อาทิ  

ประชาสั
มพันธ

การศึกษา 

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 
ในการบริการจากรัฐ 

3.63 3.82 3.65 3.68 3.76 3.67 3.31 3.59 

Adj R^2 0.557 0.726 0.467 0.519 0.642 0.725 0.828 0.513 

นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 20% 19% 19% 23% 16% 16% 24% 20% 
การจัดการฝกอบรมและมาตรการ
สงเสริม 17% 13% 18% 19% 15% 18% 21% 13% 
การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย 20% 28% 13% 25% 21% 15% 16% 23% 
การสงเสริม คุมครองและบริการ
ขอมูลขาวสาร 19% 18% 16% 6% 30% 22% 21% 18% 
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 15% 9% 18% 15% 16% 29% 12% 15% 
ระบบอื่นๆ อาทิ  EDI, Web Service 10% 14% 17% 11% 3%  - 7% 11% 

หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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ตาราง 42   สรุปผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของ
ปจจัยท่ีมีตอความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple 
Regression Analysis) โดยจําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ กลุมปจจัย 

B2B B2G B2C 

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 
ในการบริการจากรัฐ 3.91 3.01 3.59 

Adj R^2 0.539 0.375 0.565 
นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 16% 100% 21% 
การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม 18% - 16% 
การบริการท่ีปรึกษาและขอกฎหมาย 25% - 18% 
การสงเสริม คุมครองและบริการขอมูลขาวสาร 16% - 20% 
ระบบโครงสรางพื้นฐาน 15% - 15% 
ระบบอื่นๆ อาทิ  EDI, Web Service 9% -  10% 

หมายเหตุ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

1) บทสรุปและขอเสนอแนะตามประเภทกลุมปจจัยท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการบริการของรัฐ
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ผลการวิเคราะหเพื่อการจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญ
ของปจจัยที่มีตอความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression 
Analysis) มีขอสรุปดังนี้ ในภาพรวมความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในการบริการ
ของรัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยูที่ 3.63 ซึ่งจัดในเกณฑปานกลาง   
สําหรับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในแตละกลุมอุตสาหกรรมและประเภทอุตสาหกรรม พบวามี
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คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จอยูในระดับใกลเคียงกันอยูในชวง (3.59 – 3.91) 
ยกเวนกลุม สินคาและอื่นๆ และ B2G ที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 
3.31 และ 3.01 ตามลําดับ ซึ่งจัดในเกณฑคอนขางต่ํา 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับแผนภูมิและตารางในหัวขอ 1. และ 2.  
สําหรับการพิจารณาจัดลําดับและน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่มีตอความ 
พึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ในภาพรวม)  
สรุปไดวา  

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับแรก คือ  นโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 20%) 

ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  
ไดแก  (B) นโยบายและมาตรการคุมครองผูซื้อและผูขายดวย e-Commerce 
(E) การสรางระบบมาตรฐานสําหรับความปลอดภัยในการซื้อสินคา (CA) 
และ (D) การมีหนวยงานในการติดตามปญหาและแกไขปญหาที่กระทําผิด 
ผานเครือขายฯ (Cyber Crime Police) โดยในปจจัยดังกลาว สําหรับปจจัยที่
ควรปรับปรุงในลําดับรองลงมา ไดแก (A) การประชาสัมพันธและสรางความ
เขาใจในการใช e-Commerce แกประชาชน สวนปจจัยที่ตองยกระดับ
ความสําคัญใหเพิ่มขึ้น ไดแก (C) การพัฒนาระบบขนสงสินคา Logistics  

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรม พบวา สวนใหญมีความ 
สําคัญอันดับตนๆ เชนเดียวกับภาพรวม ยกเวนกลุมยานยนต และกลุม
สิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน ที่มีความสําคัญระดับกลางๆ  

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวา กลุม B2C และ B2G มีความสําคัญในอันดับตนๆ ขณะที่ B2B มี
ความสําคัญอันดับกลางๆ   
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ขอเสนอแนะ  รัฐควรเรงทํานโยบายและมาตรการคุมครองที่เปนธรรม

ทั้งฝงผูซื้อและผูขาย ควรเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย 

อาทิ เชน Cyber Crime Police เรงสรางมาตรฐานความปลอดภัย (CA) 

ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการใช e-Commerce แกประชาชน

กลุมตางๆ   

หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสอง คือ  การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย 

(ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 20%)  

ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่ตองปรับปรุง ไดแก  (7) การใหบริการที่

ปรึกษาแกผูประกอบการ (8) การจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวของ   และ (9) การ

บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ     

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรม พบวา สวนใหญมีความ 

สําคัญในอันดับตนๆ เชนเดียวกับภาพรวม ขณะที่สามกลุมอุตสาหกรรม 

แฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ กลุมสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน 

และ กลุมสินคาและอื่นๆ ที่มีความสําคัญระดับกลางๆ  

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พบวา กลุม B2B และ B2C มีความสําคัญในอันดับตนถึงกลาง แตในขณะที่ 

B2G กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 ตัวอยางในกลุม B2G) 

ขอเสนอแนะ  รัฐควรเสริมสรางมาตรการบังคับใชกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพ  สรางหนวยงานกลางที่คํ าที่ปรึกษาในดานต างๆ  แก

ผูประกอบการ  
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หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับสาม คือ   การสงเสริม คุมครองและบริการ

ขอมูลขาวสาร (ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 19%) 

ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  

ไดแก  (G) การคุมครองลิขสิทธิ์สําหรับ e-Commerce ขณะที่ปจจัยที่ตอง

ปรับปรุง ไดแก (F) การสงเสริมการแขงขันกับตางประเทศ ปจจัยที่ตอง

ยกระดับความสําคัญใหมากขึ้น ไดแก (H) การบริการขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของกับ e-Commerce   

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรม พบวา สวนใหญมีความ 

สําคัญในอันดับกลางๆ  เชนเดียวกับภาพรวม  ยกเวนกลุมยานยนตที่มี

ความสําคัญ อันดับตนๆ ขณะที่กลุมทองเที่ยว มีความสําคัญระดับลางๆ  

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พบวา กลุม B2C มีความสําคัญในอันดับตนและB2B มีความสําคัญใน

ระดับกลางๆ แตในขณะที่ B2G กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 

ตัวอยางในกลุม B2G) 

ขอเสนอแนะ  รัฐควรเพิ่มการตรวจจับเพื่อเสริมสรางมาตรการคุมครอง

ลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพ สรางมาตรการที่สงเสริมและสนับสนุนในการ

แขงขันของภาคเอกชน เชน มาตรการทางภาษี เปนตน นอกจากนี้ควรมีการ

บริการใหขอมูลที่ มีความจํ า เปนด านต างๆ  อาทิ  ด านการตลาดแก

ผูประกอบการ 
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หมวดปจจัยที่มีอิทธิพลอันดับสี่ คือ  การจัดการฝกอบรมและมาตรการ

สงเสริม (ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 17%)  

ซึ่งในหมวดนี้ปจจัยที่เปนจุดดอย  (ปจจัยที่ตองเรงปรับปรุง)  ไดแก  
(6) มาตรการจูงใจและสงเสริมผูประกอบการ เชน การลดหยอนภาษี จัดหา
แหลงทุน ขณะที่ปจจัยที่ตองปรับปรุง ไดแก (5) การใหความรู/การฝกอบรม 
ดานบริหาร/การจัดการที่เกี่ยวของ อาทิ การตลาด Logistics ปจจัยที่ตอง
ยกระดับความสําคัญใหมากขึ้น ไดแก (4) การใหความรู/การฝกอบรม ดาน IT 
ที่เกี่ยวของ   

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรม พบว าสวนใหญมีความ 
สําคัญในอันดับกลางๆ  

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวากลุม B2C และ B2B มีความสําคัญในระดับกลางๆ แตในขณะที่ B2G 
กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 ตัวอยางในกลุม B2G) 

ขอเสนอแนะ  รัฐควรเพิ่มมาตรการจูงใจและสงเสริมผูประกอบการ 
เชน การลดหยอนภาษี การจัดหาแหลงเงินทุน นอกจากนี้ควรจัดใหความรู
และฝกอบรม โดยเฉพาะดานที่เกี่ยวกับการตลาด การบริหาร Logistics เปนตน 

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับหา คือ  ระบบโครงสรางพื้นฐาน (ประมาณ
น้ําหนักความสําคัญ 15%)  

ซึ่งในหมวดนี้  พบวา   ปจจัยโดรงสรางพื้นฐานอยูในเกณฑ
คอนขางนาพอใจในทุกกลุมอุตสาหกรรม และ ทุกประเภท ดังนั้นการรักษา
ความสามารถในดานนี้ จะเปนสิ่งที่จะชวยรักษาระดับความพึงพอใจในหมวดนี้ 
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เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรม พบวา สวนใหญมีความ 
สําคัญในอันดับกลางถึงทาย ยกเวนกลุมสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน ที่มี
ความสําคัญ อันดับตนๆ  

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวา กลุม B2C และ B2B มีความสําคัญในระดับกลางๆ แตในขณะที่ B2G 
กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 ตัวอยางในกลุม B2G) 

ขอเสนอแนะ  รัฐควรลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ 
Broadband เพื่อรองรับการสงขอมูลมัลติมีเดียในระดับความเร็วที่สูงๆ  

หมวดปจจัยท่ีมีอิทธิพลอันดับหก  คือ ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service  
(ประมาณน้ําหนักความสําคัญ 10%)  

ซึ่งในหมวดนี้  พบวา  ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ e-Commerce 
เชน EDI, Web Service อยูในเกณฑคอนขางนาพอใจในทุกกลุมอุตสาหกรรม 
และ ทุกประเภท ดังนั้นการรักษาความสามารถในดานนี้ จะเปนสิ่งที่จะชวย
รักษาระดับความพึงพอใจในหมวดนี้ แต ในหมวดนี้พบวาไมมีนัยสําคัญตอ
กลุมสิ่งพิมพ และ B2G  

เมื่อจําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรม พบวา สวนใหญมีความ 
สําคัญในอันดับกลางถึงทาย ยกเวนกลุมสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน ที่ไม
มีอิทธิพล  

เมื่อวิเคราะหตามประเภทผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พบวากลุม B2C และ B2B มีความสําคัญในระดับทายๆ แตในขณะที่ B2G 
กลับไมมีอิทธิพล (ตัวอยางที่ศึกษา มีเพียง 11 ตัวอยางในกลุม B2G) 

ขอเสนอแนะ  รัฐควรมีมาตรการที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาทิเชน CA เพ่ือเสริมสรางความมั่นใจในการทํา
ธุรกิจภาคเอกชน 
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 2)  บทสรุปและขอ เสนอแนะตามประเภทและกลุม
อุตสาหกรรม พาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

สวนผลของการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึง
พอใจของผูประกอบการ  และขอ เสนอแนะตอภาครัฐ  เพื่ อ เ พ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปเปนประเด็น
ตางๆ เรียงลําดับความสําคัญโดยแบงเปนในภาพรวมและตามประเภท
ผูประกอบการ 3 กลุม ไดแก B2B B2C และ B2G และตาม 7 กลุม
อุตสาหกรรม 

ในภาพรวม สามารถสรุปเปนลําดับความสําคัญของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ
ตางๆ ไดดังนี้ (1) สงเสริมใหมีนโยบายและมาตรการความปลอดภัย (2) การ
ใหบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย (3) การจัดใหมีการสงเสริมคุมครองและ
บริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกผูประกอบการ (4) 
จัดการฝกอบรมและเสริมสรางมาตรการสงเสริมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (5) 
รักษามาตรฐานระบบโครงสรางพื้นฐาน และ (6) รักษามาตรฐานระบบอื่นๆ 
อาทิ EDI, Web Service 

จําแนกตาม 3 ประเภทของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สรุปไดวา 

กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2B สามารถจาก 6 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
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ผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ ตางๆ ไดดังนี้ (1) การใหบริการที่
ปรึกษาและขอกฎหมาย (2) จัดการฝกอบรมและเสริมสรางมาตรการสงเสริม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (3) สงเสริมใหมีนโยบายและมาตรการความปลอดภัย 
(4) นโยบายและมาตรการความปลอดภัย (5) ระบบโครงสรางพื้นฐาน และ 
(6) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service ตามลําดับ 

กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2C สามารถจาก 6 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ ตางๆ ไดดังนี้ (1) สงเสริมใหมี
นโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (2) การจัดใหมีการสงเสริมคุมครอง
และบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกผูประกอบการ
(3) การใหบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย  (4) การจัดการฝกอบรมและ
มาตรการสงเสริม (5) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  และ (6) ระบบอื่นๆ อาทิ 
EDI, Web Service ตามลําดับ 

 กลุมผูประกอบการธุรกิจประเภท B2G พบวา มีเพียงปจจัยเดียว
จาก  6 ปจจัยที่มีความสําคัญตอความพึงพอใจของผูประกอบการ  และ
ขอเสนอแนะตอภาครัฐ ไดแก  (1) การสงเสริมใหมีนโยบายและมาตรการ
ความปลอดภัย 

จําแนกตาม 7 กลุมอุตสาหกรรม สรุปไดวา 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และอินเตอรเน็ต สามารถสรุปจาก 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอ
ภาครัฐ ตางๆ ไดดังนี้ (1) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย (2) นโยบายและ 
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และมาตรการความปลอดภัย (3) การสงเสริม คุมครองและบริการขอมูล
ขาวสาร (4) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service (5) การจัดการฝกอบรมและ
มาตรการสงเสริม และ (6) ระบบโครงสรางพื้นฐาน ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทแฟชั่น เครื่องแตงกาย และ เครื่องประดับ 
สามารถสรุปจาก 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ ตางๆ ไดดังนี้ 
(1) นโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (2) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  (3) 
การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  (4) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web 
Service (5) การสงเสริม คุมครองและบริการขอมูลขาวสาร  และ (6) การ
บริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภททองเที่ยว สามารถสรุปจาก 6 ปจจัยที่
มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ ตางๆ ไดดังนี้  (1) การบริการที่
ปรึกษาและขอกฎหมาย  (2) นโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (3) การ
จัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  (4) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  (5) 
ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service  และ (6) การสงเสริมคุมครองและบริการ
ขอมลูขาวสาร ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทยานยนต สามารถสรุปจาก 6 ปจจัยที่มี
อิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ ตางๆ ไดดังนี้ (1) การสงเสริม 
คุมครองและบริการขอมูลขาวสาร  (2) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย 
(3) นโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (4) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  (5) 
การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  และ (6) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, 
Web Service ตามลําดับ 
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กลุมอุตสาหกรรมประเภทสิ่งพิมพและเครื่องใชสํานักงาน 

สามารถสรุปจาก 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ ตางๆ ไดดังนี้ 

(1) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  (2) การสงเสริม คุมครองและบริการขอมูล

ขาวสาร  (3) การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  (4) นโยบายและ

มาตรการความปลอดภัย  และ (5) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย 

ตามลําดับ 

 กลุมอุตสาหกรรมประเภทสินคาและอื่นๆ สามารถสรุปจาก 6 

ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ ตางๆ ไดดังนี้ (1) นโยบายและ

มาตรการความปลอดภัย  (2) การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม  (3) 

การสงเสริม คุมครองและบริการขอมูลขาวสาร  (4) การบริการที่ปรึกษาและ

ขอกฎหมาย  (5) ระบบโครงสรางพื้นฐาน และ  (6) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, 

Web Service ตามลําดับ 

กลุมอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ 

การศึกษา สามารถจาก 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยความสําคัญของปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอภาครัฐ 

ตางๆ ไดดังนี้ (1) การบริการที่ปรึกษาและขอกฎหมาย  (2) นโยบายและ

มาตรการความปลอดภัย  (3) การสงเสริม คุมครองและบริการขอมูลขาวสาร 

(4) ระบบโครงสรางพื้นฐาน  (5) การจัดการฝกอบรมและมาตรการสงเสริม 

และ (6) ระบบอื่นๆ อาทิ EDI, Web Service ตามลําดับ 
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 3.2 ปญหาและอุปสรรค 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

พัฒนาพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสในกลุมสมาคมผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสไทย โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบกลุมในกรุงเทพฯจํานวน

ทั้งสิ้น 2 กลุม ในแตละกลุมมีผูใหสัมภาษณกลุมละ 8-9 คน โดยใชเวลากลุมละ 

2 ชั่วโมง ในชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ผานมา มีผูเขารวมกลุม

ประกอบดวยผูบริหารหลายระดับและสายงาน เชน เจาของธุรกิจ กรรมการ

ผูจัดการ ผูจัดการแผนกการตลาด และ/หรือ ผูจัดการแผนกพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (ไอที) เปนตน โดยแตละบริษัทที่สงผูแทนเขารวมการ

สัมภาษณกลุม มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่มีความแตกตางกัน เชน ธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสิ่งพิมพและหนังสือ ผูใหบริการดานระบบ

คอมพิวเตอร ธุรกิจพลังงาน เปนตน และที่สําคัญคือทุกธุรกิจที่ใหสัมภาษณ

จะต อ งมี ก ารใชพาณิชย อิ เ ล็ กทรอนิกส  หรื อกํ า ลั ง พัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสหรือWebsite ในการดําเนินธุรกิจ   

ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการทั้งขนาดใหญ กลางและเล็ก เห็นวา

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่มี

ประสิทธิภาพที่ชวยขยายฐานลูกคาทั้งในประเทศ และตางประเทศไดอยาง

รวดเร็ว และใชตนทุนนอยกวา สามารถทําใหเขาถึงผูบริโภคหรือกลุมลูกคา

เปาหมายไดครอบคลุมมากขึ้นสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาด และผลกําไร

ใหแกบริษัท 
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สิ่งที่ผูประกอบการเห็นวาเปนปญหาและอุปสรรค  มีดังนี้ 

1. ปญหาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการแบบ 

B2C คือ การขาดความเชื่อมัน่ในการใชงานผานระบบพาณิชยอเิล็กทรอนิกส 

การไมมรีะบบการชาํระเงนิที่ด ี การโกงและกลัวการโกงของทั้งผูประกอบการ 

และ ผูบริโภค  

2. ปญหาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการแบบ 

B2B คือระบบความปลอดภัยในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  กฎหมายที ่เกี ่ยวข องก ับระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสและการบังคับใช การขาดขอมูลและความเขาใจในระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การขาดบุคลากรดานไอที ตลอดจนความรูทางดาน

การบริหารจัดการ 

3. ปญหาการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูประกอบการแบบ 

B2G คือ การขาดขอมูล กฎระเบียบวิธีการในการติดตอกับหนวยงานราชการ

ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

4. การขาดความรับรู การตระหนกัถึงบทบาท และหนาที่ขององคกร 

หรือหนวยงานของรัฐบาลในการรับผดิชอบตอการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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3.3 บทวิเคราะห TOWS Matrix 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) พาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
B2C B2B และ B2G •  ความรวดเรว็ในการสั่งซื้อสินคา  

 และบริการ 

•  ซ้ือสินคาไดทุกวัน ตลอด24 ชม.  

•  สินคามีราคาต่ํากวา 

•  สรางฐานลูกคาไดครอบคลุมทั่วโลก/
 ตลาดกวางขึ้น/เขาถึงลูกคาไดมากขึ้น 

•  สามารถแสดงสินคาและราคาให
 ลูกคาเห็นไดโดยไมตองมีรานคา 

•  ลดตนทุนในการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
 การบริหารสินคาคงคลัง  

•  ลาชา/ระบบออนไลนขัดของ 

• ผูซ้ือไมสามารถสัมผัสตัวสินคา
 กอนทําการสั่งซื้อ 

• เสียเวลารอสินคานาน/การจดัสง
 ลาชา 

• ระบบขาดความนาเชื่อถือ 

• ระบบการรักษาความปลอดภยัของ
 ขอมูลสวนบุคคล การชําระเงินยัง     
 ไมดีพอ 

•  มีชองทางในการโกงงายขึน้ 

•  กฎหมายยังไมเขมแข็งพอ 

จุดแข็งกับโอกาส (SO) จุดออนกบัโอกาส (WO) โอกาส (O) 

•  แนวโนมตลาดที่จะขยายใหญขึ้น
 ในอนาคตเพราะเปน generation 
 ใหม  

•  การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหมีความ
 นาเชื่อถือและเปนที่รูจักมากขึ้น  

• ไดตลาดใหมๆ และครอบคลุม 
 ทั่วโลก  

  

 

        ใชความเขมแข็งหรือจุดแข็งของพาณิชย   
  อิเล็กทรอนิกสเพิ่มโอกาสในตลาด 

•  การทําธุรกรรมผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 มีความสะดวก รวดเร็ว ใหขอมูลดานสินคา
 และบริการไดตลอด 24 ชม. และผูบริโภค
 ทุกกลุมสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย
 เพิ่มโอกาสในการสรางฐานลูกคาใหม ๆ  
 ไดครอบคลุมทั่วโลก และนําไปสูการเพิ่ม
 กําไรใหแกธุรกิจ 

    ขจัดจุดออนเพื่อเพิ่มโอกาสใหผูซื้อและ  
  ผูบริโภคใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา
 รวดเร็ว ถูกตอง ยอมสงผลใหมีการซื้อ
 สินคาและบริการบนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 มากขึ้น ภาครัฐตองใหการสนับสนุนดาน
 โครงสรางพื้นฐาน 

• เปดโอกาสใหมีธุรกิจรายใหมเกิดขึ้น    
 ไดงาย เปดโอกาสใหมีการแขงขันมากขึ้น 
 ทําใหราคาสินคาถูกลงผูบริโภคยอมได
 ประโยชนจากการแขงขันบน  e-Commerce 
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จุดแข็งกับสิ่งกีดขวาง (ST) จุดออนกบัสิ่งกีดขวาง (WT) สิ่งกีดขวาง (T) 

• ความปลอดภยัของขอมูลนอย 
 เกิดการโกงไดงาย  

•  มีคูแขงมากขึน้   

•  กฎหมายขาดความชัดเจน 
 และยังไมครอบคลุมทั้งผูซ้ือ
 และผูขาย 

• พฤติกรรมผูบริโภคไทยยัง
 ชอบเดินซื้อสินคา หรือจับ
 ตองสินคากอนซื้อ  

      ใชความเขมแข็งในการใชพาณิชย 
   อิเล็กทรอนิกสหลีกเลี่ยงส่ิงกีดขวาง  

•  จัดสรรการใหบริการที่ดีและตอบสนอง 
 ตอความตองการของลูกคาไดอยาง
 รวดเร็ว และสรางความนาเชือ่ถือใน
 ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   

       ลดจุดออนและเลี่ยงส่ิงกีดขวางใน 
   การใชพาณชิยอิเล็กทรอนกิส  

• ภาครัฐหรือองคกรที่เกี่ยวของกับ
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรางเครือขาย
 ที่เขมแข็ง ประสิทธิภาพสูงและมี
 ระบบการปองกันขอมูลสวนบุคคลที่ด ี

•  ฝกอบรมพนักงานหรือบุคลากรที่
 เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกสอยูเสมอ 

 3.4 ความคิดเห็นตอการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ผูประกอบการ B2B B2C และ B2G มีความคิดเห็นคลายกันวาการ

สนับสนุนจากภาครัฐยังไมดีเพียงพอในดานของกฎหมาย การบังคับใช 

การประชาสัมพันธ การใหคําปรึกษา และการสนับสนุนดานความรูและ

เทคนิค เชน การฝกอบรม 

สิ่งที่ผูประกอบการตองการใหรฐัสนับสนนุอยางเรงดวน คือ 

1. การประชาสัมพันธการใหความรูทางดานกฎหมาย และมีหนวยงาน 

หรือ องคกรคอยตดิตามประเมิน รวมถงึมีหนวยงานตรงในการติดตอเพ่ือให

ขอมูลเพ่ิมเติม  

2. มีหนวยงานคอยใหคาํแนะนาํปรึกษาเกี่ยวกับพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส  
รวมไปถึงระบบสารสนเทศอื่น ๆ  เเบบ One - Stop Service  
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3. มีกฎหมายที่ทันสมัย มีความเขมแข็ง และชัดเจนอยูเสมอ  เชน 

มีกฎหมาย และ พระราชบญัญัตคิุมครองสิทธิ และความเปนสวนตัวของผูบรโิภค 

และควรมีการจัดการปญหาเรื่องความเชื่อมั่น และความปลอดภัย กลาวคือ 

มีกฎหมายที่รับรองความปลอดภัยของผูใชงานผานพาณชิยอเิล็กทรอนิกส และ

การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. การพัฒนาระบบขนสงสินคา 

สิ่งที่ผูประกอบการตองการใหรฐัสนับสนนุเปนลําดบัรองลงมาคือ 

1. การจัดการอบรมสัมมนา เพื่อเพิม่พูนความรูเเกองคกรธุรกิจ รวมไป

ถึงผูบริโภค ในเรือ่งพาณชิยอเิล็กทรอนิกส เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เเกผูใช

ทุกกลุม เชน จัดการฝกอบรมใหแกพนักงานแผนกสารสนเทศ (IT) ในดาน

การตลาด การบริหารธุรกิจ บญัช ีและทักษะในการสื่อสาร 

2. มาตรการการจูงใจเชนลดภาษี 

3. การมีหนวยงานติดตามปญหาและแกไขปญหาที่กระทําผิด 

 4. การสรางระบบความปลอดภยัในการซือ้สินคา (CA) 

  5. ระบบโครงสรางพื้นฐานการเชือ่มตอความเร็วสูง 

  6. การคุมครองลิขสิทธสําหรับ e-Commerce 

สิ่งที่ผูประกอบการตองการใหรฐัสนับสนนุเปนลําดบัทายๆคือ 

 1. ระบบโครงสรางทางโทรศัพท 

 2. การสงเสรมิการแขงขันกับตางประเทศ 

 3. ระบบที่เกีย่วกับ e-Commerce เชน EDI, Web-Service  
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3.5 ขอเสนอแนะแกภาครัฐ 

ขอเสนอแนะ ผลที่คาดหวังวาจะไดรับ 
1. จัดกิจกรรม เผยแพร ประชาสัมพันธ 
 เสริมสรางความรู ความเขาใจ ผานสื่อ
 ตางๆ เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ แผนพับ 
 เปนตน 

1.1 เขาถึงกลุมผูบริโภคไดหลากหลายกลุม โดยเฉพาะกลุม
 อายุ 25 ปขึ้นไป และ กลุมตางจังหวัด 
1.2  สรางเสริม ความรู ความเขาใจ โดยการใหความรู เพื่อ
 นําไปสูความเชื่อมั่นในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
 ของประชาชน 

2. จัดการอบรม เสริมสรางความรู ความเขาใจ
 เกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2.1 พัฒนาผูประกอบการใหมีความรูทั้งดานเทคโนโลยี
 สารสนเทศ และการบริหารจัดการ 
2.2  สรางเสริมความรูความเขาใจแกบุคคลทั่วไป 

3. สงเสริมและสรางมาตรฐานความปลอดภยั  3.1 เสริมสรางมาตรฐานของระบบความปลอดภัยเชน CA, 
 Digital Signature เปนตน   
3.2  สงเสริมการใชระบบความปลอดภัยในกลุม
 ผูประกอบการ 

4. เผยแพรความรูความเขาใจเกีย่วกับกฎหมาย
 ที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

4.1 สรางเสริม ความรู ความเขาใจใหกับกลุมผูประกอบการ
 และ ประชาชน 
 

5. การบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 5.1 เพื่อใหหนวยงานทีเ่กีย่วของกับการบังคบัใชกฎหมายมี
 ความรูความเขาใจเกีย่วกับเทคโนโลยี และ พาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส 
5.2 เพิ่มมาตรการการจับกุมและลงโทษผูละเมิดลิขสิทธิ์ 
5.3 เพิ่มมาตรการคุมครองการเผยแพรขอมูลสวนบุคคล 

6. การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของใหมีความ
 ทันสมัยและเปนธรรมกับทุกฝาย 

6.1 รัฐควรออกกฎหมายคุมครองทั้งฝงผูซ้ือและผูขาย 

7. จัดตั้งหนวยงานกลางที่ใหบริการแบบ
 เบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

7.1 ใหความรู ขอมูลตางๆ เชน ความรูทางดานพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส และ การตลาด เปนตน 
7.2 เปนศูนยกลางเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลีย่นขอมูล
 ขาวสารทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
7.3  บริการทางดานที่ปรึกษาและผูชวยแกปญหา (Help 
Desk)   ตางๆเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 
 

ขอเสนอแนะ ผลที่คาดหวังวาจะไดรับ 
8. สนับสนุนในเรื่องการจัดสงสินคา 
 (Logistics) ใหดียิ่งขึ้น  

8.1 สนับสนุนผูประกอบการรายยอยในเรื่องคาใชจาย
 สําหรับการจัดสงสินคา  

9. สรางเสริมมาตรการที่สนับสนุนการ
 แขงขันทางการคาในภาคเอกชน 

9.1 มาตรการสงเสริมทางภาษี 
9.2 มาตรการสงเสริมการลงทุน และ จดัหาแหลงเงนิทนุ 

10. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ (Infrastructure) 

10.1 ลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะเทคโนโลยี Broadband  
 เพื่อรองรับการสงขอมูลมัลติมีเดียในระดบัความเร็วสูง 

11. ปรับปรุงและสงเสริมการพัฒนา     
 web portal สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

11.1 พัฒนาและปรับปรุงใหเปนศูนยกลางความรูที่เกี่ยวของ
 กับ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
11.2 เปนศูนยกลางการติดตอส่ือสารของกลุมผูประกอบการ 
 (Community) 
11.3 เปนศูนยกลางเชื่อมโยงขอมูลและแลกเปลีย่นขอมูล
 ขาวสารทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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ภาคผนวก 
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กรอบตัวอยางและการประมาณคา 
 กรอบตัวอยาง 
  กรอบตัวอยางที่ใชในการสาํรวจในครั้งนี้ ไดมาจาก 3 แหลง ดังนี ้
1. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนรายชื่อผูประกอบการที่    
จดทะเบียนประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ซึ่งมีอยูจํานวน 
3,246 ราย 
2. สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนรายชื่อสถานประกอบการตัวอยางโครงการ
สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2549 ที่แจงวามีการขาย
สินคา/บริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,465 ราย 
3. สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีผูเขามาเปนสมาชิกเพื่อ
ทําธุรกิจประเภทนี้ จํานวนไมนอยกวา 30,000 ราย 

 ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการตรวจสอบความซ้ําซอนของ
รายชื่อผูประกอบการจาก  2  แหลงแรก   แลวสงแบบสอบถามไปยัง
ผูประกอบการโดยตรง ตามที่อยูและ e-mail address พรอมทั้งประชาสัมพันธ
แจงขอความรวมมือทางโทรศัพท สวนผูประกอบการที่เปนสมาชิกของ
สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะไดรับแจงจากสมาคมเพื่อ
เชิญชวนใหเขามาตอบแบบสอบถามทางออนไลน โดยใชเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประมาณ 1 เดือน (สิงหาคม 2550)  
 แบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับมา และมีความสมบูรณเพียงพอที่จะ
ประมวลผลได  มีอยูจํานวน 1,539 แบบ 
4. ขอบขายและคุมรวม  
 สถานประกอบการหรือผูประกอบการที่อยูในขอบขายของการสํารวจนี้ 
ไดแก สถานประกอบการหรือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทุก
ประเภท (ยกเวน ธุรกิจประเภทบริษัทหลักทรัพย และจัดการกองทุนรวม) 
ทั่วประเทศ 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 การประมาณคา 
  การประมาณคาสถิติตางๆ จะแยกการประมาณคายอดรวม 
สําหรับแตละกรอบตัวอยางกอน เมื่อไดคาประมาณยอดรวมแลว จึงนํา
คาประมาณยอดรวมที่ไดจากแตละกรอบตัวอยางดังกลาวมารวมกัน จากนั้น
จึงทําการคํานวณคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่สนใจตอไป  
  สําหรับการประมาณคาในแตละกรอบตัวอยาง ไดดําเนินการ
ดังนี้  
  การประมาณคาขอมูลที่ใชสถานประกอบการตัวอยาง โครงการ
สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2549 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เปนกรอบตัวอยางนั้น ไดทําการประมาณคาแยกตามขนาดของ
สถานประกอบการ  ซึ่งแยกเปน 12 ขนาด    ซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางานและ 
2 พ้ืนที่ยอย (กทม.รวมปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ) 
  สวนการประมาณคาขอมูลของสถานประกอบการที่ไดจาก   
กรมพัฒนาธุรกิจการคา และสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น
แมวาจะไมมีการเลือกสถานประกอบการและผูประกอบการตัวอยาง โดยตอง
ทําการแจงนับสถานประกอบการและผูประกอบการทุกราย แตเนื่องจาก
สถานประกอบการและผูประกอบการบางรายไมใหขอมูล จึงจําเปนตองมี
การประมาณคาตามวิธีการทางสถิติ  เพื่อใหขอมูลสถิติที่นําเสนอเปน
คาประมาณสําหรับประชากรทุกรายที่อยูในขอบขายของการสํารวจ โดยได
ประมาณคาขอมูลของสถานประกอบการที่ไดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแยก
ตามพื้นที่ดวย  แตไมไดแยกตามขนาดของสถานประกอบการ  
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 ขอจํากัดของขอมูล 

 1)  กรอบตัวอยาง   เนื่องจากกรอบตัวอยางที่ใชในการสํารวจครั้งนี้
ไดมาจากหลายแหลง ซึ่งมีที่มาตางกัน รวมทั้งไมสามารถบูรณาการกันเปน
ฐานขอมูลเดียวได กรอบตัวอยางดังกลาวจึงไมครบถวนสมบูรณนัก อาจทําให
เกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาสถิติตาง ๆ ได กลาวคือ 

 - กรอบตัวอยางของสํานักงานสถิติแหงชาติที ่ใชเปนเพียง
รายชื่อสถานประกอบการตัวอยาง จากการสํารวจอื่น ที่แจงวา มีการขาย
สินคา/บริการผานอิเล็กทรอนิกส ยังมิใชสถานประกอบการทั้งหมดที่อยูใน
เปาหมายที่แทจริง 

 -  กรอบตัวอยางของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนรายชื ่อ
ผูประกอบการที่มาขึ้นทะเบียนไว  แตอาจจะยังไมเริ่มทําธุรกิจนี้ ในขณะที่
บางรายเลิกกิจการแลว แตขาดบางรายที่ดําเนินธุรกิจนี้ โดยไมไดมาขึ้น
ทะเบียนผูประกอบการ e-Commerce  เนื่องจากยังไมไดมีกฎหมายบังคับ 

 -  กรอบตัวอยางที่เปนรายชื่อและจํานวนสมาชิกของตลาด
กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีความซ้ําซอนกันของสมาชิกทั้งในตลาด
เดียวกันและระหวางตลาด แตเจาของตลาด/ผูจัดการตลาดไมสามารถเปดเผย
ขอมูล  เพ่ือทําการบูรณาการกันได จึงจําเปนตองใชวิธีการทางสถิติ เพื่อลดคา
ความซ้ําซอน และประมาณคาประชากร 

การประมาณคาสถิติตาง ๆ โดยใชคาประชากรที่ไมมีรายละเอียด
ในการจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ เชน ขนาดของกิจการ และประเภทธุรกิจที่
ทํา อาจมีผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงในคาประมาณสถิติตาง ๆ 
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2)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสํารวจโดยใชวิธีการให
ผูประกอบการกรอกขอมูลลงในแบบสอบถามเอง แทนที่จะใชพนักงาน
สัมภาษณ อาจมีความเขาใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากความเขาใจผิดหรือขอถาม
ไมชัดเจนพอ  อยางไรก็ตาม สํานักงานสถิติแหงชาติพยายามสอบถามกลับไป
ยังผูประกอบการในรายที่เห็นวาขอมูลผิดปกติหรือไมสอดคลองกัน 

3)  อัตราการตอบกลับต่ํา  เนื่องจากเวลาคอนขางจํากัด และ
ขอถามมีรายละเอียดคอนขางมาก ทําใหอัตราการตอบแบบสอบถามกลับไม
สูงมากนัก  นอกจากนั้นการกระจายตัวของธุรกิจประเภทตางๆ ที่เปนตัวแทน
อาจไมสะทอนภาพที่แทจริงนัก  ในการวิเคราะหรายละเอียดเชิงลึกสําหรับ
ผูประกอบการในบางประเภท  เชน ธุรกิจประเภท B2G ซึ่งมีจํานวนตัวอยาง
ไมมากนัก ผูใชขอมูลอาจตองใชดวยความระมัดระวังในเรื่องนี้ดวย 

คํานิยาม 
 

1. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือ อี-คอมเมิรช
 (e-Commerce) 
 โดยทั่วไป หมายถึง การทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในทุก ๆ 
ชองทางที่เปนอิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริการ การโฆษณา
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแต
อินเทอร เน็ต  เปนตน  โดยมีวัตถุประสงค  เ พ่ือลดคาใชจ ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร 
 สําหรับการสํารวจครั้งนี้  จะใชความหมายทางแคบ  ซึ่งหมายถึง              
การสั่งซื้อสั่งจอง สินคาและบริการที่ผานทางอินเทอรเน็ตเทานั้น สวนการ
ชําระเงินหรือการจัดสงจะทําผานทางออนไลน หรือออฟไลนก็ได 
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2.  ประเภทของธุรกิจ e-Commerce 

2.1 B2B (Business to Business) 

หมายถึง  การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางภาคธุรกิจดวยกัน
เองผานอินเทอรเน็ต หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา B2B (Business - to - Business) 
ทั้งนี้  อาจเปนการทําธุรกิจระหวางผูประกอบการระดับเดียวกัน  หรือ             
ตางระดับกันก็ได  เชน ผูผลิตกับผูผลิต ผูผลิตกับผูสงออก ผูผลิตกับผูคาสง/
คาปลีก 

2.2 B2C (Business to Consumer) 

หมายถึง  การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางภาคธุรกิจกับ
ผูบริโภค แมวาอาจจะมีลูกคาเปนองคกรธุรกิจบางสวน แตลูกคาหลักเปน
ผูบริโภครายบุคคล เชน การขายสินคาอุปโภคบริโภค 

2.3 B2G (Business to Government) 

หมายถึง  การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระหวางภาคธุรกิจกับ
หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหใช
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการจัดซื้อจัดจาง (e-Auction) ในกรณีที่มีวงเงิน
คาใชจายคอนขางสูง ธุรกิจประเภทนี้จึงมีมูลคาสูงดวย 

2.4 C2C (Consumer to Consumer) 

หมายถึง  การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระหวางบุคคลกับบุคคล
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

สําหรับการสํารวจครั้งนี้ จะไมนับรวมธุรกิจ C2C นี้  เนื่องจากควรใช
การสํารวจในรูปแบบอื่นจะเหมาะสมกวา 
 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

 

3.  ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) 

 หมายถึง  การซ้ือขายสินคา/บริการระหวางผูซื้อและผูขายจํานวนมาก        
ที่ดําเนินการผานระบบการใหบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนกลาง          
(ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส)  เปนเว็บไซตขนาดใหญที่เสมือนหนึ่ง
เปนตลาดนัดขนาดใหญใหผูขายสินคาและบริการที่ตองการมีรานคา
ออนไลน สามารถเขามาใชบริการเปดรานคาได เพื่อใหผูใชสามารถเขาไป
เลือก/ชมสินคาไดอยางสะดวก โดยรูปแบบของตลาดกลางนี้ มักมีการแบง
หมวดหมูประเภทสินคาอยางชัดเจน เชน TARAD และ Marketathome  

4.  Pure Internet หรือ Click and Click 

 หมายถึง  ธุรกิจที่ดําเนินการโดยผานเครือขายอินเทอร เน็ตเพียง               
อยางเดียว (online) โดยไมมีการจําหนายสินคาผานทางหนาราน (offline) 

5.  Click and Mortar 

 หมายถึง ธุรกิจที่จําหนายสินคาผานทางทั้งหนารานและอินเทอรเน็ต 
สวนมากจะมีธุรกิจเดิมที่จําหนายสินคาผานทางหนารานอยูแลวและตองการ
ขยายมาทําในอินเทอรเน็ต  เพ่ือเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา ขยายฐานลูกคา 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เปนตน 

6.  ประเภทสินคา 

6.1  สินคาที่จับตองไดทางกายภาพ (Physical Goods) 

 หมายถึง สินคาทั่ว ๆ ไปที่สามารถจับตองได  ลักษณะธุรกิจประเภทนี้
มีการดําเนินงานในลักษณะกายภาพอยูดวย โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสง
สินคาไปยังผูบริโภค 

 



รายงานผลที่สําคัญ การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2550 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

6.2  สินคาที่จับตองไมได (Digital Goods) 

 หมายถึง สินคาที่สามารถแปลงใหอยูในรูปของดิจิตอลได เชน สินคา
จําพวกเพลง หนัง ภาพยนตร ซอฟตแวร และเกมสตาง ๆ ซึ่งสามารถจัดสง
โดยผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ทั้งในรูปของการดาวนโหลดผาน
เว็บไซต หรือการรับสงอีเมล   

7.  บริการ (Service) 

 หมายถึง การใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบตาง ๆ  เชน โทรศัพทมือถือ โทรทัศน หรือเครื่องรับสงขอมูลจากสัญญาณ
ดาวเทียม เปนตน  บริการสวนใหญเปนเรื่องของการนําทรัพยสินทางปญญามาแปลง
เปนการคาและเสนอขายตอผูบริโภค เชน บริการรับเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา
ดานตาง ๆ บริการออกแบบเว็บไซตหรือใหบริการเชาเนื้อที่เพื่อจัดทําเว็บไซต             
(Web Hosting) บริการการศึกษาทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต (e-Learning)  และ
บริการรับชําระเงินออนไลน (e-Payment)  เปนตน    

8.  Privacy Policy  

 หมายถึง นโยบายความเปนสวนตัว คือ สิ่งที่ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซต
บอกแกลูกคาที่เขามาใชบริการเว็บไซต ใหไดทราบถึงแนวปฏิบัติในการเก็บ
รวบรวม การใชและการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ซึ่ง
ลูกคาที่เขามาใชบริการเว็บไซตก็จะใช Privacy Policy ในการพิจารณาวาจะ
ใหหรือไมใหขอมูลสวนบุคคลแกเว็บไซต 

9.  TRUSTe ,  BBB online และ Better Web 

 เปนองคกรเครื่องหมายรับรองเว็บไซต เพื่อการคุมครองผูบริโภคใน
การซื้อขายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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10.  CA (Certification Authority) 

คือ องคกรรับรองความถูกตอง  มีบทบาทหนาที่ในการใหบริการ
เทคโนโลยีการรหัส ไดแก การสรางกุญแจสาธารณะ และกุญแจลับสําหรับผู
จดทะเบียน การสงมอบกุญแจลับการสราง และการรับรองลายมือชื่อดิจิตอล  
นอกจากนี้ การใหบริการเกี่ยวกับการออกใบรับรอง ไดแก การออก การเก็บ
รักษา การยกเลิก การตีพิมพเผยแพร ใบรับรองดิจิตอล รวมทั้ง การกําหนด
นโยบายการออกและอนุมัติใบรับรอง เปนตน   ตลอดจนบริการเสริมอื่น ๆ 
ไดแก การตรวจสอบสัญญาตาง ๆ การทําทะเบียน การกูกุญแจ เปนตน 

 
 






