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คํานํา 
 

การสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
จัดทําเปนครั้งแรกในป 2550  เพื่อนําขอมูลไปใชในการติดตาม ประเมินผล และ
วางแผนการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทย   จากผลการสํารวจในป 2552 ที่ไดสะทอนใหเห็นวาธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หรือธุรกิจ e-Commerce ในปจจุบันสวนใหญยังเปนธุรกิจ
ขนาดเล็กมีคนทํางานไมเกิน 5 คน (รอยละ 76.5)  โดยอยูในกลุมอุตสาหกรรม
แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.1  
รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
อินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 17.7    และเกือบ 2 ใน 3 ของธุรกิจ e-Commerce 
ทั้งหมด (รอยละ 60.5)  ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว 

สําหรับผลประกอบการในป 2551 ธุรกิจ e-Commerce มียอดขาย
ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้นประมาณ 527,538 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปน
มูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) จากกรมบัญชีกลาง
จํานวน 288,749 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54.7 ของยอดขายทั้งหมด) 
หากไมรวม มูลคาที่เกิดจาก e-Auction  ยอดขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะ
อยูที่ประมาณ 238,789 ลานบาท  สวนตลาดของธุรกิจ e-Commerce  (ทีไ่มรวม 
e-Auction ของภาครัฐ) จะเปนตลาดในประเทศประมาณรอยละ 85.9 ของ
มูลคาขายทั้งหมด    

นอกจากนั้นยังมีมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามประเภท
ผูประกอบการ และกลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงสัดสวนของมูลคาขายของแตละกลุม
อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งวิธีการดําเนินธุรกิจ เชน การประชา -
สัมพันธและสงเสริมการตลาด  รูปแบบการชําระเงิน  ตลอดจนปญหา
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ซ่ึง
ไดมีการนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 

 
 

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ประเภท
ผูประกอบการ มูลคา 

(ลานบาท) 
รอยละ มูลคา 

(ลานบาท) 
รอยละ มูลคา 

(ลานบาท) 
รอยละ 

มูลคาขายรวม 305,159 100.0 427,460 100.0 527,538 100.0 

B2B 79,726 26.1 127,325 29.8 190,751 36.2 

B2C 47,501 15.6 63,425 14.8 45,951 8.7 

B2G 1/ 177,932 58.3 236,710 55.4 290,836 55.1 

หมายเหตุ :  1/  รวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลของภาครัฐ ผาน e-Auction จากกรมบัญชีกลาง  

 ป 2549 จํานวน 176,683 ลานบาท 

 ป 2550 จํานวน  233,982 ลานบาท 

 ป 2551 จํานวน  288,749 ลานบาท 
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บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 
 

  สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรกในป  2550  และครั้งนี้เปนการ

สํารวจครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ

ธุรกิจที่มีการขายสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ทั้งในเรื่องของประเภท

ธุรกิจที่ทํา  จํานวนคนทํางาน มูลคาขาย คาใชจาย การจัดสงสินคา และ

การชําระเงิน  ในมุมมองของผูประกอบการซึ่งภาครัฐตองเขาไปสนับสนุน  

รวมทั้งทิศทางการปรับตัวที่สําคัญ ๆ ของภาคธุรกิจเพื่อใหมีศักยภาพในการ

แขงขันมากขึ้น 

 การสํารวจครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนเมษายน – มิถุนายน 

2552 โดยวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติออกไปสัมภาษณเพื่อ

เก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดตาง  ๆ  ตามแบบสอบถาม  รวมทั้งนํา

แบบสอบถามขึ้นเว็บไซตใหผู ประกอบธุรกิจ e-Commerce เขามาตอบ 

จากจํานวนผูประกอบการทั้งหมดประมาณ 47,000 ราย มีแบบสอบถามที่

สามารถนํามาประมวลผลไดทั้งสิ้นประมาณ 1,606 ราย  
   

 ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังนี้ 

1.  ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ    

 ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยสวนใหญ (รอยละ 76.5) เปน

ธุรกิจขนาดเล็กมีคนทํางานไมเกิน 5 คน  และเปนธุรกิจประเภท B2C ถึง

รอยละ 82.6 
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 หากแยกตามกลุมอุตสาหกรรมที่ทํา พบวา อยูในกลุมอุตสาหกรรม
แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.1 
ของธุรกิจทั้งหมด  รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 17.7  

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 และ ป 2551 พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มี
สัดสวนเพิ่มขึ้นในป 2552 ไดแก กลุมแฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและ
เครื่องประดับ จากรอยละ 18.0 ในป 2550 เปนรอยละ 29.4 ในป 2551 และ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.1 ในป 2552 

แผนภูมิ ก   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม
 ป 2550  ป 2551  และป 2552 

40 30 20 10 0 
รอยละ 

คอมพิวเตอร อุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสฯ 

แฟชั่น เครื่องแตงกายฯ 

ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 

ยานยนต และผลิตภัณฑ 

ส่ิงพิมพ 
และเครื่องใชสํานักงานฯ 

ธุรกิจบริการ 

สินคาและอื่นๆ 

กลุมอุตสาหกรรม 

50 

ป 2552 
ป 2551 

ป 2550 

3.5 

3.9 

18.6 
21.1 

17.7 

29.4 18.0 
42.1 

7.6 
11.0 

7.8 
6.0 

3.2 
4.8 

4.1 
9.4 
11.1 
10.0 

35.6 
20.0 15.1 
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามประเภทอุตสาหกรรมของธุรกิจ B2B 
พบวา อุตสาหกรรมที่ทํากันมาก 5 อันดับแรก ไดแก 1) น้ําหอม เครื่องสําอาง 
และอุปกรณเสริมความงาม   2) เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส   
3) รถยนต เครื่องยนต อะไหลชิ้นสวนรถยนต   4) Software System   5) ส่ิงทอ 
หัตถกรรม เสื้อผา และเครื่องหนัง 

 สวนอุตสาหกรรมที่มีมากในธุรกิจ B2C คือ 1) ส่ิงทอ หัตถกรรม 
เสื้อผา และเครื่องหนัง   2) น้ําหอม เครื่องสําอาง และอุปกรณเสริมความงาม   
3) การทองเที่ยว/จองตั๋วเดินทาง /ที่ พัก    4) คอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ   5) อาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม  และ
การพิมพ/หนังสือ และสิ่งพิมพ 

 ธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 51.2 ขายผานอิเล็กทรอนิกสมา
ไมเกิน 1 ป  หากพิจารณาตามลักษณะการขาย ประมาณรอยละ 60.5  ของธุรกิจ 
e-Commerce ทั้งหมด ขายผานอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว  นอกจากนั้น 
ธุรกิจ e-Commerce มีการขายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดวย ประมาณ
รอยละ 4.5  ของธุรกิจทั้งหมด    

2.  ผลการประกอบการ 

 ในป 2551 ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผานอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้น
ประมาณ 527,538 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปนมูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง 
ของภาครัฐ (e-Auction) จํานวน 288,749 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54.7 
ของยอดขายทั้งหมด)    

สวนที่เปนยอดขายของผูประกอบการ B2B มีประมาณ 190,751 ลานบาท 
(รอยละ 36.2)  สวนที่เหลือ 45,951 ลานบาท (รอยละ 8.7)  เปนยอดขายของ
ผูประกอบการ B2C  (ตาราง ก) 
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ตาราง ก  มูลคาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (ลานบาท) 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 
ประเภท

ผูประกอบการ 
มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

มูลคาขายรวม 305,159 100.0 427,460 100.0 527,538 100.0 

B2B 79,726 26.1 127,325 29.8 190,751 36.2 

B2C 47,501 15.6 63,425 14.8 45,951 8.7 

B2G  177,932 58.3 236,710 55.4 290,836 55.1 

จาก e-Auction 
 (กรมบัญชีกลาง) (176,683) (57.9) (233,982) (54.8) (288,749) (54.7) 

จากการสํารวจ (1,249) (0.4) (2,728) (0.6) (2,087) (0.4) 

 เมื่อพิจารณามูลคาขายแยกตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา ในป 2551 
มูลคาขายเกิดจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและผลิตภัณฑมากที่สุดประมาณ 
71,617 ลานบาท (รอยละ 30.0)   รองลงมาเกิดจากกลุมคอมพิวเตอรอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตประมาณ 59,420 ลานบาท (รอยละ 24.9)   
กลุมแฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดบัประมาณ 11,811 ลานบาท 
(รอยละ 4.9) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนของ
มูลคาขายเพิ่มขึ้น คือ กลุมยานยนต และผลิตภัณฑ จากรอยละ 16.8 ในป 2550 
เปนรอยละ 30.0 ในป 2551   และกลุมคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และอินเทอรเน็ต จากรอยละ 16.1 ในป 2550 เปนรอยละ 24.9 ในป 2551 
(ตาราง ข) 
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ตาราง ข  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม  

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1/  (ลานบาท) 

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กลุมอุตสาหกรรม 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

มูลคาขายรวม 128,476 100.0 193,478 100.0 238,789 100.0 

- คอมพิวเตอร อุปกรณ 
 อิเล็กทรอนิกส และ
 อินเทอรเน็ต 12,795 10.0 31,136 16.1 59,420 24.9 
- แฟชั่น เครื่องแตงกาย 
 อัญมณี และ
 เครื่องประดับ 11,226 8.7 10,595 5.5 11,811 4.9 
- ทองเที่ยว โรงแรม  
 รีสอรท 7,675 6.0 18,182 9.4 10,570 4.4 
- ยานยนต และ
 ผลิตภัณฑ 21,809 17.0 32,433 16.8 71,617 30.0 
- ส่ิงพิมพ และ 
 เครื่องใชสํานักงาน 1,761 1.4 4,469 2.3 5,056 2.1 

- ธุรกิจบริการ 10,053 7.8 6,780 3.5 3,657 1.5 

- สินคา และอืน่ๆ 63,157 49.1 89,883 46.4 76,658 32.2 

หมายเหต ุ:  1/  ไมรวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลของภาครัฐ ผาน e-Auction จากกรมบัญชีกลาง 
 

 สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ทีไ่มรวม e-Auction ของภาครฐั) 
จะเปนตลาดในประเทศประมาณรอยละ 85.9 ของมูลคาขายทั้งหมด  สวนที่
ขายไปยงัตลาดตางประเทศมปีระมาณรอยละ 14.1  โดยมีลกูคาที่ส่ังซื้อสินคา/
บริการจากหลายประเทศ เชน อเมริกา ออสเตรเลีย องักฤษ ญี่ปุน แคนาดา 
เยอรมนี เปนตน 
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3. วิธีการดําเนินธุรกิจ 

ประมาณรอยละ 39.9 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด มีการประชา- 

สัมพันธและสงเสริมการตลาดผานสื่อออนไลนอยางเดียว ในขณะที่เปนธุรกิจ

ที่ ทํ าทั้ งออนไลนและออฟไลน  ประมาณรอยละ  18.3 โดยวิ ธีก าร

ประชาสัมพันธแบบออนไลนที่ใชกันมากที่สุด คือ การโฆษณาผานเว็บบอรด

ตามเว็บไซตตาง ๆ  (รอยละ 65.2)   ทางอีเมล (รอยละ 53.8)   และการโฆษณา

ผานแบนเนอรบนเว็บไซตตาง ๆ (รอยละ 46.9) 

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 73.8) มีเว็บไซตเปนของตนเอง 

รอยละ 18.7 ไมมีแตมีแผนที่จะจัดทํา   สวนที่เหลือรอยละ 7.5 ไมมีและไมมีแผน

ที่จะจัดทํา  โดยในกลุมที่มีเว็บไซตสวนใหญจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

พัฒนาเว็บไซตมากที่สุด (รอยละ 69.9)  สวนที่จางพัฒนา มีรอยละ 17.1 

สําหรับระบบการชาํระเงินคาสินคา/บริการนั้น รอยละ 31.3 ของธรุกิจทั้งหมด

เปดใหชําระไดทั้งแบบออนไลนและออฟไลน และที่เปนออนไลนอยางเดียว

มีรอยละ 23.5  โดยสวนใหญนิยมชําระผาน e-Banking/ATM (รอยละ 68.2)   

ชําระผานบัตรเครดิต (รอยละ 38.7)   และชําระผานผูใหบรกิารกลาง เชน Paysbuy 

Thai e-pay  (รอยละ 29.6 )   

วิธีการจัดสงสินคาธรุกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 74.9) ใชวิธีสง

ทางไปรษณีย   รอยละ 35.5 ใชพนักงานขนสงของตนเอง   รอยละ 23.9 ใชบรกิาร

ขนสงของบริษัทเอกชนอืน่ๆ  

 สําหรับระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคาของธุรกิจ e-Commerce 

กวาครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce (รอยละ 53.9)  สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน   
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 สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา

เปนอุปสรรคมากที่สุดคือปญหาเกี่ยวกับราคาคาขนสงที่คอนขางสูง (รอยละ 64.1)   

รองลงมาคือ ความลาชาของการจัดสง (รอยละ 43.4)   ปญหาเรื่องคุณภาพ

ในการจัดสง (รอยละ 39.2) 

4. ความคดิเหน็ 

ผูประกอบการธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมดประมาณรอยละ 53.1 ตอบวา 

ยอดขายในป 2551 เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับป 2550  สวนที่คาดวาในป 2552 

จะมียอดขายที่ดีขึ้นกวาป 2551 มีมากถึงรอยละ 68.3   

ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการพบในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce 

ม ีด ังนี ้ ผูบริโภคสวนใหญยังไมนิยม /ไมมั่นใจในการซื้อสินคาทาง

อินเทอรเน็ต (รอยละ 46.3)   รองลงมา ลูกคาใชขอมูลปลอมในการสั่งซื้อสินคา 

หรือจองแลวไมชําระเงิน (รอยละ 20.0)   การทําการตลาด/การประชาสัมพันธ

ธุรกิจ e-Commerce ทําไดยาก (รอยละ 17.8)    

สําหรับความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ผูประกอบธุรกิจ  

e-Commerce ตองการใหภาครัฐประชาสัมพันธ/สงเสริม/สนับสนุนธุรกิจ 

e-Commerce ใหมากขึ้น (รอยละ 31.9)    ควรมีหนวยงานที่ดูแลโดยตรงเพื่อให

คําปรึกษาแนะนําการกําหนดมาตรฐานในการทําธุรกิจ e-Commerce (รอยละ 30.0)    

ควรมีการอบรมใหความรูและทักษะในการประกอบธุรกิจ e-Commerce แก

ผูประกอบการ (รอยละ 16.9) 
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                                    สารบญัแผนภูมิ 
แผนภูมิ 1 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตาม
 ประเภทผูประกอบการ 

แผนภูมิ 2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตาม
 กลุมอุตสาหกรรม 
แผนภูมิ 3   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตาม
 ขนาดของธุรกิจ 
แผนภูมิ 4   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม

ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce 
แผนภูมิ 5   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม

ลักษณะการขายสินคาและบรกิาร 
แผนภูมิ 6   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม

สินคาและบริการที่ขายผานพาณิชยอเิล็กทรอนิกส    
เปนสินคา/บริการ OTOP 

แผนภูมิ 7   มูลคาพาณิชยอเิล็กทรอนิกสป 2551  จาํแนกตาม
ประเภทผูประกอบการ 

แผนภูมิ 8   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตามการ
จัดพนักงานดูแลกลุมลูกคา e-Commerce โดยเฉพาะ 

แผนภูมิ 9   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส จําแนกตาม
คาใชจายดาน ICT ในป 2551 

แผนภูมิ 10   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตาม
วิธีการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธธุรกิจ 
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                                   สารบญัแผนภูมิ (ตอ) 
แผนภูมิ 11   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตาม

การมีเว็บไซตเปนของตนเอง 
แผนภูมิ 12   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตาม 

รูปแบบการชาํระคาสินคา/บรกิารของลกูคา 
แผนภูมิ 13  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตาม 

วิธีการจัดสงสินคา 
แผนภูมิ 14  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนกิส จําแนกตาม 

ระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคา 
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                                        สารบัญตาราง 
ตาราง 1  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามกลุม

และประเภทอุตสาหกรรม  และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 2  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภท
อุตสาหกรรมที่ทํามากที่สุด 5 อนัดับแรก 

ตาราง 3  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามขนาด
ของธุรกิจ  และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 4  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามขนาด
ของธุรกิจ  และกลุมอุตสาหกรรม 

ตาราง 5 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามลักษณะ
การขายสินคา/บริการ และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 6 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามลักษณะ
การขายสินคา/บริการ และกลุมอุตสาหกรรม 

ตาราง 7  มูลคาพาณชิยอเิล็กทรอนิกส ป 2551  จาํแนกตามประเภท
ผูประกอบการ 

ตาราง 8  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาขาย
ตางประเทศจําแนกตามประเทศที่ส่ังซื้อสินคา/บริการ 

ตาราง 9  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ป 2551  จาํแนกตามกลุม    
                อุตสาหกรรม 

ตาราง 10 มูลคาพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส ป 2551  จาํแนกตามประเภท
ผูประกอบการ  และกลุมอุตสาหกรรม 
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ตาราง 11  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามการ     
                ส่ังซื้อสินคา/บริการของลูกคา ในป 2551  และประเภท   
                ผูประกอบการ 

ตาราง 12   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
คาใชจายดาน ICT ในป 2551  และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 13 คาใชจายดาน ICT ป 2551 เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 14 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ลักษณะการสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพนัธ
 ธุรกิจ  และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 15  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จาํแนกตาม
 วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 16  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนกิส  จําแนกตามการมี
 เว็บไซตเปนของตนเอง  และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 17  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 การพัฒนาเว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ 
ตาราง 18  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 การรับรองความนาเชื่อถือ  และประเภทผูประกอบการ 
ตาราง 19  รอยละของธุรกิจพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามรปูแบบ
 และวิธีการชาํระคาสินคา/บรกิารของลกูคา  และประเภท
 ผูประกอบการ 
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                                   สารบญัตาราง (ตอ) 

ตาราง 20  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 อุปสรรคในการจัดสงสินคา  และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 21  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 พฤติกรรมของลูกคาที่เห็นวาเปนอุปสรรคตอธุรกิจ 
 e-Commerce 
ตาราง 22  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของยอดขายผานอิเล็กทรอนิกส  
 และประเภทผูประกอบการ 

ตาราง 23  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของยอดขายผานอิเล็กทรอนิกส  
 และกลุมอุตสาหกรรม 

ตาราง 24 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามความ
 คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธรุกิจ 

ตาราง 25 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามความ
 คิดเห็นเกี่ยวกับความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ 
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บทนํา 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ของประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรกในป  2550  ซ่ึงมีแผนจัดทําทุกป และครั้งนี้เปน

การสํารวจครั้งที่ 3  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ

ของการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทํา   

จํานวนคนทํางาน การตลาด คาใชจาย มูลคาการขายสินคา/บริการ  การจัดสง

สินคา  การชําระเงิน  ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่ตองการให

ภาครัฐเขามาชวยเหลือสนับสนุน เพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน

จัดหามาตรการตาง ๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดาน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และสามารถแขงขันทางการคาไดในระดับสากล

ตลอดจนใชประโยชนในการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา ในขณะ 

เดียวกันภาคเอกชนก็สามารถใชประโยชนจากการสํารวจนี้เปนแนวทางในการ

ขยายตลาดการปรับตัวในการแขงขันใหสอดรับกับสภาพแวดลอมไดอยาง

เหมาะสมมากขึ้น  

 สําน ักงานสถ ิต ิแห งชาต ิได ดํา เน ินการ เก ็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูประกอบการระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน 2552 โดยสงเจาหนาที่ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติออกไปสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด

ตาง ๆ ของสถานประกอบการ/ผูประกอบการตามแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 4,173 รายในจํานวนนี้เปนผูประกอบการ ซ่ึงไดจดทะเบียนไวกับกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จํานวน 2,959 ราย และของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ จํานวน 1,214 ราย  
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 นอกจากนัน้ ยงัไดพัฒนาแบบสอบถามอเิล็กทรอนกิสเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูประกอบการ โดยเฉพาะที่เปนสมาชิกของตลาดกลางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (ซ่ึงมอียูไมนอยกวา 37,000 ราย)  แตไมทราบทีอ่ยูที่สามารถติดตอ

ทางไปรษณียหรอื e-mail ไดโดยตรง จงึไดจัดทาํแบบสอบถามขึน้อินเทอรเน็ต 

เพื่อใหผูประกอบการไดเขามาตอบแบบสอบถามดวย โดยติดแบนเนอรไวที่

เว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ และเว็บไซตตาง ๆ ที่นาสนใจ และเชิญ

ชวนใหผูประกอบการกลุมนีเ้ขามาตอบแบบสอบถามได 
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สรุปผลการสํารวจ 

1. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

1.1 ประเภทผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากการสาํรวจ พบวา ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 82.6) เปน

ผูประกอบการประเภท B2C  รองลงมา คอื ผูประกอบการ B2B รอยละ 16.8  

สวนผูประกอบการ B2G ที่ไมนบัรวมการรบังานจัดซือ้จัดจางจากภาครัฐโดยการ 

e-Auction นั้น จะมีเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น (แผนภูมิ 1) 

 

แผนภูมิ 1   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามประเภท 
                   ผูประกอบการ 

ธุรกิจขายใหกับธุรกิจ  
    (B2B) 

ธุรกิจขายใหกับผูบริโภค 
    (B2C) 

ธุรกิจขายใหกับภาครัฐ   (B2G) 
0.6 % 

82.6 % 
16.8 % 
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1.2 ประเภทอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในภาพรวมของธุรกิจ e-Commerce สวนใหญจัดอยูในกลุม
อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับคิดเปนรอยละ 42.1 
ของธุรกิจทั้งหมด  รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 17.7   กลุมธุรกิจบริการ รอยละ 10.0   
กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโรงแรมและรีสอรทรอยละ 7.8   กลุมสิ่งพิมพ/
เครื่องใชสํานักงานรอยละ 4.1    อุตสาหกรรมยานยนตและผลิตภัณฑรอยละ 3.2   
(แผนภูมิ 2) 

 

แผนภูมิ 2   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

คอมพิวเตอร อปุกรณอิเล็กทรอนิกสฯ 
แฟชั่น เครื่องแตงกายฯ 
ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 

ยานยนต และผลิตภัณฑฯ 
สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงานฯ 
ธุรกิจบริการฯ 

สินคา และอื่นๆ 

7.8% 

3.2% 
4.1% 

17.7% 

10.0% 
42.1% 

15.1% 
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ตาราง 1  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส  จําแนกตามกลุมและประเภท   
  อุตสาหกรรม  และประเภทผูประกอบการ 

กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รวม B2B B2C B2G  

รวมทุกกลุม 100.0 100.0 100.0 100.0 
 คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสฯ 

 และอินเทอรเน็ต 17.7 29.7 15.0 55.0 
 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
  ท่ีเกี่ยวของ 4.8 1.6 5.4 20.3 

 เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3.9 9.9 2.6 8.5 
 อุปกรณการสื่อสาร เชน โทรศัพท  

  โทรศัพทมือถือ 2.8 5.3 2.3 - 

 บริการออกแบบเว็บไซต 2.2 3.5 1.9 8.5 

 Software System 1.5 8.3 0.1 3.7 

 บริการสื่อสาร และโทรคมนาคม 1.2 0.3 1.4 6.3 

 อื่นๆ 1.3 0.8 1.3 7.7 

 แฟชั่น เคร่ืองแตงกาย อัญมณี ฯ 42.1 30.6 44.7 1.3 

 สิ่งทอ หัตถกรรม เสือ้ผา และเครื่องหนัง 20.7 7.8 23.5 1.3 

 น้ําหอม เครื่องสําอาง และอุปกรณฯ 18.3 21.7 17.7 - 

 อัญมณี และเครื่องประดับ 3.1 1.1 3.5 - 

 ทองเท่ียว โรงแรม รีสอรท 7.8 2.2 8.9 14.2 

 ทองเที่ยว จองตั๋วเดินทาง/ท่ีพัก 5.3 1.6 6.0 7.9 

 โรงแรม/รสีอรท/เกสตเฮาส 2.5 0.6 2.9 6.3 
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กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รวม B2B B2C B2G  

 ยานยนต และผลิตภัณฑ 3.2 10.0 1.8 2.7 
 รถยนต เครื่องยนต และอะไหลชิ้นสวน 2.8 8.6 1.7 2.7 
 ผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 0.4 1.4 0.1 - 

 สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 4.1 3.7 4.2 1.3 
 การพิมพ/หนังสือ และสิ่งพิมพ 3.5 1.9 3.9 - 
 ผลิตภัณฑกระดาษ 0.4 1.3 0.2 - 
 เครื่องใชสํานักงานและเครื่องเขียน 0.2 0.5 0.1 1.3 

 ธุรกิจบริการ  10.0 15.3 9.0 9.3 
 ยา บริการทางการแพทย และสุขภาพ 3.9 5.7 3.5 6.0 
 ขนสง คลังสินคา คมนาคม และ     

  บริการขนสง 
1.3 1.7 1.3 - 

 การศึกษาและการบริการที่เกี่ยวของ 1.0 0.2 1.2 - 
 ธุรกิจประกันภัย นายหนาและตัวแทน 1.0 0.1 1.1 - 
 บริการประชาสัมพันธ โฆษณา 0.5 1.0 0.4 1.3 
 การชาํระเงนิ การเปนตัวกลางทางการเงิน 0.2 0.3 0.1 - 
 บริการวิชาชีพ (บัญชี  กฎหมาย ฯลฯ) 0.1 0.4 0.1 - 
 ธุรกิจบริการอื่น ๆ 2.0 5.9 1.3 2.0 

 สินคา และอื่น ๆ 15.1 8.5 16.4 16.2 
 อาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม  3.4 1.4 3.9 - 
 เฟอรนิเจอร  ของตกแตงบาน 2.4 2.0 2.5 - 
 กีฬาและอุปกรณการกีฬา 1.8 - 2.2 - 
 ดอกไม  หรีด 1.1 0.1 1.3 - 
 ของเลน อุปกรณของเลน ของใชเด็ก 1.1 - 1.3 - 
 เพลง ภาพยนตร 0.5 0.2 0.5 9.0 

 อื่น ๆ 4.8 4.8 4.7 7.2 
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หากพิจารณาในรายละเอียดแยกตามประเภทอุตสาหกรรมยอย  พบวา 

ผูประกอบการ B2B จะอยูในอุตสาหกรรมน้ําหอม เครื่องสําอางและอุปกรณ 

เสริมความงามมากที่สุด (รอยละ 21.7)   ผูประกอบการ B2C จะอยูใน

อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ หัตถกรรม เสื้อผาและเครื่องหนัง (รอยละ 23.5)   

สวนผูประกอบการ B2G จะเปนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณ

คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของมากที่สุด (รอยละ 20.3) (ตาราง 2) 

ตาราง 2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามประเภท
 อุตสาหกรรมที่ทํามากที่สุด 5 อนัดับแรก 

อันดับ รวม B2B B2C B2G 

อันดับ 1 -  สิ่งทอ 
 หัตถกรรม 
 เสื้อผา และ
 เครื่องหนัง 

 (20.7%) 

- น้ําหอม 
 เครื่องสําอาง 
 และอุปกรณ 
 เสริมความงาม 

 (21.7%) 

- สิ่งทอ
 หัตถกรรม 
 เสื้อผา และ
 เครื่องหนัง 

 (23.5%) 

- คอมพิวเตอร 
 และอุปกรณ
 คอมพิวเตอร   
 ที่เกี่ยวของ 

 (20.3%) 

อันดับ 2 -  น้ําหอม 
 เครื่องสําอาง 
 และอุปกรณ 
 เสริมความงาม 
  (18.3%) 

- เครื่องใชไฟฟา
 และอุปกรณ
 อิเล็กทรอนกิส 
 
 (9.9%) 

- น้ําหอม 
 เครื่องสําอาง 
 และอุปกรณ 
 เสริมความงาม 
 (17.7%) 

- เพลงภาพยนตร 
 
 
 
(9.0%) 

อันดับ 3 -  การทองเที่ยว 
 จองตั๋ว
 เดินทาง/ ที่พัก 
 
 (5.3%) 

- รถยนต 
 เครื่องยนต 
 อะไหลชิ้นสวน
 รถยนต 
 (8.6%) 

- การทองเที่ยว 
 จองตั๋วเดินทาง/ 
 ที่พัก 
 
 (6.0%) 

- บริการออกแบบ
 เว็บไซต/บริการ
 ใหเชาพื้นที่
 เว็บไซต   
 (8.5%) 
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ตาราง 2 (ตอ) 

อันดับ รวม B2B B2C B2G 
อันดับ 4 -  คอมพิวเตอร 

 และอุปกรณ
 คอมพิวเตอรที่
 เกี่ยวของ  
 (4.8%) 

- Software 
 System 
 
 
 (8.3%) 

- คอมพิวเตอร 
 และอุปกรณ
 คอมพิวเตอร   
 ที่เกี่ยวของ 
 (5.4 %) 

- เครื่องใชไฟฟา
 และอุปกรณ
 อิเล็กทรอนกิส  
  
 (8.4 %) 

อันดับ 5 -  เครื่องใชไฟฟา
 และอุปกรณ
 อิเล็กทรอนกิส   
 (3.9%) และ 
- ยา บริการทาง
 การแพทยและ
 สุขภาพ 
 (3.9%) 

- สิ่งทอ 
 หัตถกรรม 
 เสื้อผา และ
 เครื่องหนัง 
 
 
 
 (7.8%) 

- อาหาร อาหาร
 แปรรูป และ
 เครื่องดื่ม   
- การพิมพ/
 หนังสือ และ
 สิ่งพิมพ 
 
 (3.9%) 

- การทองเที่ยว 
 จองตั๋ว
 เดินทาง/ ที่พัก 
  
 
 
 
(7.8%) 
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 1.3 ขนาดของธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 หากจําแนกธุรกิจตามขนาด โดยใชจํานวนคนทํางานเต็มเวลา

เปนเกณฑ  พบวา ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก 

(มีคนทํางานเพียง 1 – 5 คน) รอยละ 76.5   ขนาดกลาง  (6 – 50 คน) มีอยู

รอยละ 15.2   สวนธุรกิจขนาดใหญ (มีคนทํางานมากกวา  50 คน)  มีเพียง

รอยละ 8.3 เทานั้น (แผนภูมิ 3) 

เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2B  

และ B2C  สวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางานเพียง 1 – 5 คน) คดิเปน

รอยละ 46.6  รอยละ 82.9 ตามลําดับ (ตาราง 3)   สวนผูประกอบการ B2G  

สวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลาง (มีคนทํางาน 6 – 15 คน) คิดเปนรอยละ 35.2   

หากพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา ในทุกกลุมอุตสาหกรรมสวนใหญ

เปนธุรกิจขนาดเล็ก มีคนทํางานเพียง 1 -5 คน  (ตาราง 4)   

แผนภูมิ 3 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามขนาดของธุรกจิ 

ขนาดใหญ  (มากกวา 50 คน) 

ขนาดกลาง (6 – 50 คน) 
ขนาดเล็ก  (1 – 5 คน) 

76.5 % 
15.2 % 

8.3 % 
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ตาราง 3 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามขนาดของธุรกิจ  
และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ ขนาดของธุรกิจ  
(จํานวนคนทํางาน) 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 – 5 คน 76.5 46.6 82.9 20.9 
6 – 15 คน 6.5 18.6 3.8 35.2 
16 – 50 คน 8.7 18.0 6.8 16.7 
51 – 100 คน 2.3 4.9 1.8 9.8 
101 – 200 คน 4.0 8.3 3.1 12.4 
มากกวา 200 คน 2.0 3.6 1.6 5.0 

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 
และ
อื่นๆ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 – 5 คน 76.5 62.2 97.6 52.6 37.3 33.6 60.5 77.0 
6 – 15 คน 6.5 14.5 0.7 6.1 23.1 3.9 12.4 6.4 
16 – 50 คน 8.7 10.5 0.9 19.5 25.1 33.0 13.3 10.0 
51 – 100 คน 2.3 1.8 0.3 1.7 3.8 4.7 11.5 2.2 
101 – 200 คน 4.0 10.3 0.2 16.6 5.0 0.6 1.5 2.9 

มากกวา 200 คน 2.0 0.7 0.3 3.5 5.7 24.2 0.8 1.5 
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 1.4 ระยะเวลาที่ทําธรุกิจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนใหญของธุรกิจ e-Commerce ดําเนินการมาไมเกิน 1 ป 

รอยละ 51.2   รองลงมามากกวา 2 ป แตไมเกิน 5 ป รอยละ 17.9   มากกวา 1 ป 
แตไมเกิน 2 ป รอยละ 16.7   สวนที่ดําเนินกิจการมามากกวา 5 ป มีรอยละ 14.2 
(แผนภูมิ 4) 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามระยะเวลาที่ทาํ  
                  ธุรกิจ e-Commerce

51.2 % 

16.7 % 
17.9 % 

7.5 % 

6.7 % 

ไมเกิน 1 ป 

มากกวา 1 – 2 ป 

มากกวา 2 – 5 ป 

มากกวา  5 – 8 ป 

มากกวา  8 ป 
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 1.5 ลกัษณะการขายสินคาและบริการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประมาณรอยละ 60.5 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด ขายผาน

อิเล็กทรอนิกสอยางเดียว   สวนที่ขายผานอิเล็กทรอนิกสและมีหนารานดวย  

มีรอยละ 36.8   และอีกรอยละ 2.7 จะขายผานอิเล็กทรอนิกสผสมผสานกับ

การขายในลักษณะอื่น  เชน  สงพนักงานออกไปขายตรง หรือฝากขาย  เปนตน 

(แผนภูมิ 5) 

 หากพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2C 

สวนใหญขายผานอิเล็กทรอนิกสอยางเดียวรอยละ 62.9  สวนผูประกอบการ B2B 

และ B2G มีผูประกอบการที่ขายผานอิเล็กทรอนิกสอยางเดียว และที่มีหนารานดวย 

ในสัดสวนที่ใกลเคยีงกัน (ตาราง 5)    

แผนภูมิ 5 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามลกัษณะการ
ขายสินคาและบริการ 

อ่ืน ๆ 
2.7 % 

60.5 % 36.8 % 

ขายผานอิเล็กทรอนิกส 
เพียงอยางเดียว 

ขายผานอิเล็กทรอนิกสและ 
มีหนารานทางกายภาพ 
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ตาราง 5 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามลกัษณะการขาย
 สินคา/บริการ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
ลักษณะการขายสินคา/บริการ รวม 

B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ขายผานอิเล็กทรอนิกส      

 อยางเดียว 60.5 48.8 62.9 48.6 
ขายผานอิเล็กทรอนิกส และ   

 มีหนาราน 36.8 48.0 34.5 47.7 

อื่น ๆ 2.7 3.2 2.6 3.7 

 และเมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา กลุมอุตสาหกรรม

ที่สวนใหญขายผานอิเล็กทรอนิกสอยางเดียว ไดแก ธุรกิจบริการ  คอมพิวเตอร 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ต   แฟชั่น เครื่อง แตงกาย อัญมณี และ

เครื่องประดับ   และสินคา และอื่นๆ    

สวนกลุมอุตสาหกรรมที่สวนใหญขายผานอิเล็กทรอนิกสและมี

หนารานดวย ไดแก ยานยนตและผลิตภัณฑ   ทองเที่ยวโรงแรม รีสอรท   และ

ส่ิงพิมพและเครื่องใชสํานักงาน   (ตาราง 6) 
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ตาราง 6  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 
และ
อื่นๆ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ขายผาน
 อิเล็กทรอนิกส
 อยางเดียว 60.5 72.4 67.5 8.3 11.6 28.8 86.8 55.1 
ขายผาน
 อิเล็กทรอนิกส 
 และมีหนาราน 36.8 26.8 30.1 79.3 85.4 67.0 12.7 43.1 

อื่น ๆ 2.7 0.8 2.4 12.4 3.0 4.2 0.5 1.8 

นอกจากนั้น ในการสํารวจนี้ยังพบวา ธุรกิจ e-Commerce มีการขาย
ผลิตภัณฑชุมชนดวยประมาณรอยละ 4.5  ของธุรกิจทั้งหมด (แผนภูมิ 6)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 6  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามสินคาและบรกิาร
ที่ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนสินคา/บริการ OTOP 

ไมเปนสินคา OTOP 

เปนสินคา OTOP 
4.5 % 

95.5 % 
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2.  ผลการประกอบการ 
2.1 มลูคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

ในภาพรวม ธุรกิจ e-Commerce  มียอดขายผานอิเล็กทรอนิกส ในป 

2551 ทั้งสิ้น ประมาณ 527,538 ลานบาท  ในจํานวนนี้เปนมูลคาขายที่เกิดจาก

การประมูลการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ(e-Auction) ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจาก

กรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น 288,749 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 54.7 ของ

มูลค าพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสทั้ งหมด   ขณะที่มู ลค าขายซึ่ ง เกิดจาก

ผูประกอบการ B2B มีประมาณ 190,751 ลานบาท  และ B2C มีประมาณ 

45,951  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 36.2  และรอยละ 8.7  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิ 7  มูลคาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส ป 2551 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

รวมขอมูลจาก
กรมบัญชีกลาง 1/ 

ไมรวมขอมูลจาก
กรมบัญชีกลาง 

หมายเหตุ : 1/ รวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลของภาครัฐ ผาน e-Auction จํานวน 288,749 ลานบาท 

238,789 
ลานบาท 

B2G  0.9% 

527,538 
ลานบาท 

55.1 
B2G 

36.2 
B2B 

8.7 

     B2C 

B2B 
   79.9% 

    B2C  
         19.2% 
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ตาราง  7  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิสป 2551  จําแนกตามประเภท
 ผูประกอบการ 

การขาย มูลคา (ลานบาท) รอยละ 

มูลคาขายรวม 527,538 100.0 
 B2B 190,751 36.2 
 B2C 45,951 8.7 
 B2G 290,836 55.1 
 (จาก e-Auction  กรมบัญชีกลาง) (288,749) (54.7) 
 (จากการสํารวจ) (2,087) (0.4) 
ตลาดที่ขาย 1/ 238,789 100.0 

ในประเทศ 205,105 85.9 
ตางประเทศ 33,684 14.1 

หมายเหตุ :  1/  ไมรวมมูลคาขายท่ีเกิดจากการประมูลการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) 

สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที่ไมรวม e-Auction ของ

ภาครัฐ) จะเปนตลาดในประเทศประมาณรอยละ 85.9 ของมูลคาขายทั้งหมด  

สวนที่ขายไปยังตลาดตางประเทศมีประมาณรอยละ 14.1  (ตาราง 7) 

เมื่อพิจารณาในกลุมที่มีมูลคาขายตางประเทศ ธุรกิจ e-Commerce 

ที่มีลูกคาสั่งซื้อสินคา/บริการจากประเทศอเมริกา มีสัดสวนสูงสุดคือรอยละ 40.6  

รองลงมาออสเตรเลีย รอยละ 34.6   อังกฤษ  รอยละ 28.6   ญี่ปุน รอยละ 11.7 

แคนาดา รอยละ 10.2   และเยอรมนีรอยละ 10.1 (ตาราง 8)  
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ตาราง 8  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมูลคาขายตางประเทศ  
  จําแนกตามประเทศที่สั่งซื้อสินคา/บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 1/ รอยละ 
 อเมริกา 40.6 
 ออสเตรเลีย 34.6 
 อังกฤษ 28.6 
 ญี่ปุน 11.7 
 แคนาดา 10.2 
 เยอรมนี 10.1 
 ฝรั่งเศส 9.9 
 แกมเบีย 7.8 
 สวีเดน 5.2 
 จีน 4.9 
 เวียดนาม 4.9 
 สิงคโปร 4.4 
 มาเลเซีย 4.3 
 อินโดนีเซีย 4.1 
 ลาว 3.5 
 อินเดีย 2.9 
 ฮองกง 1.9 
 ออสเตรีย 1.7 
 อิสราเอล 1.7 
 อ่ืน ๆ 19.7 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 ประเทศ  



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2552 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 หากพิจารณามูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีมลูคาพาณชิยอิเลก็ทรอนิกสมากที่สุด ไดแก กลุม
ยานยนตและผลิตภัณฑประมาณ 71,617 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.0 ของมูลคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด รองลงมากลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตประมาณ 59,420 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 24.9  (ตาราง 9) 

ตาราง 9  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป 2551 จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม มูลคา 
 (ลานบาท) 

รอยละ 

มูลคารวม 1/ 238,789 100.0 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 71,617 30.0 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 59,420 24.9 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 11,811 4.9 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 10,570 4.4 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 5,056 2.1 
• ธุรกิจบริการ 3,657 1.5 

• สินคา และอื่น ๆ 76,658 32.2 

หมายเหตุ :  1/ ไมรวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) 

 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ และกลุมอุตสาหกรรม 
พบวา มลูคาขายในกลุมผูประกอบการ B2B เกิดจากกลุมอตุสาหกรรมยานยนต
และผลิตภณัฑมากทีสุ่ดประมาณ 59,167 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.0 ของ
มูลคาขายในกลุมนี้ และมูลคาขายในกลุมผูประกอบการ B2C ก็เกิดจาก
อุตสาหกรรมยานยนตและผลิตภัณฑมากที่สุดเชนเดยีว ประมาณ 12,440 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 27.0 ของมูลคาขายในกลุมนี ้  สวนมูลคาขายในกลุมผูประกอบการ 
B2G เกิดจากกลุมคอมพิวเตอรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตมากที่สุด 
ประมาณ 970 ลานบาท คดิเปนรอยละ 46.5 ของยอดขายในกลุมนี้ (ตาราง10) 
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ตาราง 10  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป 2551 จําแนกตามประเภท
 ผูประกอบการ  และกลุมอุตสาหกรรม 

ประเภทผูประกอบการ / กลุมอุตสาหกรรม มูลคา  
(ลานบาท) 

รอยละ 

B2B 190,751 100.0 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 59,167 31.0 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 51,668 27.1 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 7,132 3.7 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 2,433 1.3 
• ธุรกิจบริการ 1,697 0.9 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 1,387 0.7 
• สินคา และอื่น ๆ 67,267 35.3 

B2C 45,951 100.0 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 12,440 27.0 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 9,041 19.7 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 6,782 14.8 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 4,564 9.9 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 2,307 5.0 
• ธุรกิจบริการ 1,724 3.8 
• สินคา และอื่น ๆ 9,093 19.8 

B2G 1/ 2,087 100.0 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 970 46.5 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 316 15.1 
• ธุรกิจบริการ 236 11.3 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 142 6.8 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 115 5.5 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 10 0.5 
• สินคา และอื่น ๆ 298 14.3 

หมายเหตุ :  1/ ไมรวมมูลคาขายท่ีเกิดจากการประมูลการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) 
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2.2 การสัง่ซื้อสินคา 

สําหรับการสั่งซื้อสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ตในรอบป 2551 
ประมาณรอยละ 30.3 ของธุรกิจประเภทนี้มีการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 1-5 ครั้ง
ตอเดือน  สวนธุรกิจที่มีการสั่งซื้อมากกวา 100 ครั้งตอเดือนมีประมาณ
รอยละ 4.1 ของธุรกิจทั้งหมด   หากพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ 
พบวา ผูประกอบการ B2B สวนใหญมีการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 11-50 ครั้งตอ
เดือน (รอยละ 35.7)   สวนผูประกอบการ B2C และB2G สวนใหญมีการ
ส่ังซื้อโดยเฉลี่ย 1-5 ครั้งตอเดือน (รอยละ 29.8 และรอยละ 26.3 ตามลําดับ)  
(ตาราง 11) 

ตาราง 11 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามการสั่งซือ้สินคา/
 บริการของลูกคา ในป 2551 และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การสั่งซื้อสนิคา/บริการของลูกคา
ในป 2551 เฉลี่ย (คร้ังตอเดือน)  

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไมมีการสัง่ซื้อเลย 16.7 12.0 17.6 17.7 

1 – 5 ครั้ง 30.3 33.0 29.8 26.3 

6 – 10 ครั้ง 15.5 6.4 17.4 11.4 

11 – 50 ครัง้ 25.5 35.7 23.5 24.9 

51 – 100 ครั้ง 7.9 8.0 7.8 14.6 

101 – 500 ครั้ง 3.3 3.9 3.1 5.1 

มากกวา 500 ครั้งขึ้นไป 0.8 1.0 0.8 - 
 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2552 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สําหรับการจัดพนักงานเพื่อดูแลลูกคา e-Commerce พบวา ประมาณ

รอยละ 30.3 ของธุรกิจประเภทนี้ไดจัดพนักงานไวดูแลลูกคาโดยเฉพาะ 

โดยมีจํานวนพนักงานที่ดูลูกคา e-Commerce โดยเฉพาะ เฉลี่ย 1.6 คนตอแหง 

(แผนภูมิ 8) 

 

 
 
 
 

แผนภูมิ  8 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามการจัดพนักงาน  
   ดูแลกลุมลกูคา e-Commerce โดยเฉพาะ 

ไมม ี
69.7% 

มีพนักงานดูแล 
โดยเฉพาะ 

30.3% 
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2.3 คาใชจายดาน ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญประมาณรอยละ 60.8 ของทั้งหมด ระบุ

วาในป 2551 ไมมีคาใชจายสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร (ICT)  (ซึ่งหมายรวมถึง คาใชจายสําหรับฮารดแวร ซอฟตแวร 

บริการออกแบบ  วางระบบ ติดตั้งและเครือขาย โดยไมรวมบุคลากร)  

รองลงมา มีคาใชจายประเภทนี้เปนเงินไมเกิน 200,000 บาท (รอยละ31.0)   

สวนธุรกิจที่มีคาใชจายประเภทนี้มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป มีอยูรอยละ 0.1 

(แผนภูมิ 9)  

แผนภูมิ 9 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามคาใชจายดาน  
   ICT   ในป 2551 

คาใชจาย (บาท)

รอยละ

ไมมี 
ไมระบ ุ

มากกวา 10,000,000 

5,000,001- 10,000,000 

ไมเกิน 200,000 

200,001-500,000 

500,001- 1,000,000 

1,000,001- 2,000,000 

2,000,001- 5,000,000 

20 6040 80 0 

0.1 
1.2 
1.3 
1.0 

3.7 
0.7 

31.0 
60.8 

0.2 
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เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ พบวา ทั้งผูประกอบการ 

B2B B2C สวนใหญ ระบุวา ในรอบป 2551ไมมีคาใชจายสําหรับระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (รอยละ 51.5 รอยละ 62.8 ตามลําดับ)   

สําหรับผูประกอบการประเภท B2G สวนใหญมีคาใชจายสําหรับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งหมดเปนเงินไมเกิน 200,000 บาท 

(รอยละ 46.0)   (ตาราง 12) 

ตาราง 12 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามคาใชจายดาน 
 ICT  ในป 2551  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
คาใชจายดาน ICT  ในป 2552 รวม 

B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไมมี 60.8 51.5 62.8 23.4 
ไมเกิน 200,000 บาท 31.0 36.1 29.8 46.0 
200,001 – 500,000 บาท 3.7 5.6 3.2 18.7 
500,001 – 1,000,000 บาท 0.7 1.9 0.5 7.7 
1,000,001 – 2,000,000 บาท 1.0 2.1 0.8 2.9 
2,000,001 – 5,000,000 บาท 1.3 1.4 1.3 1.3 
5,000,001 – 10,000,000 บาท 1.2 1.1 1.3 - 
มากกวา 10,000,000 บาทขึ้นไป 0.1 0.1 0.1 - 
ไมระบุ 0.2 0.2 0.2 - 
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 -  คาใชจายดาน ICT เฉพาะระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

หากพิจารณาคาใชจาย ICT เฉพาะเพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เทานั้น พบวา โดยเฉลี่ยธุรกิจ e-Commerce จะมีสัดสวนคาใชจายในการนี้
ประมาณรอยละ 30.4 ของคาใชจายสําหรับ ICT ทั้งหมด 

โดยในป 2551 ธุรกจิ e-Commerce มีคาใชจายดาน ICT ในการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมประมาณ 2,314 ลานบาท  โดยที่
ผูประกอบการ B2B มีคาใชจายประมาณ 646 ลานบาท   กลุมผูประกอบการ B2C 
ประมาณ 1,627 ลานบาท   และกลุมผูประกอบการB2G ประมาณ 41 ลานบาท  
หากเฉลี่ยคาใชจายตอแหง ผูประกอบการ B2B จะมีคาใชจายในดานนี้ 
18,800 บาทตอแหง   ผูประกอบการ B2C เฉลี่ย 37,000 บาทตอแหง  สวน
ผูประกอบการ B2G  เฉลี่ย 1,400 บาทตอแหง   (ตาราง 13) 

ตาราง 13 คาใชจายดาน ICT ป 2551 เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

คาใชจาย 1/ จํานวน 
อัตรารอยละเฉลี่ยของคาใชจายดาน ICT เพือ่ระบบ 
   e-Commerce  ตอคาใชจาย ICT ท้ังหมด 30.4 
คาใชจายในรอบป 2551 ดาน ICT เพื่อพัฒนาระบบ e-Commerce  

 มูลคารวม (ลานบาท) 2,314 
B2B 646 
B2C 1,627 
B2G 41 

 มูลคาเฉลี่ยตอธุรกิจ (บาท)  
B2B 18,800 
B2C 37,000 
B2G 1,400 

 หมายเหต ุ: 1/ คํานวณเฉพาะสถานประกอบการ/ผูประกอบการที่รายงานคาใชจายดาน ICT เพื่อพัฒนา
 ระบบ e-Commerce 
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3. วิธกีารดําเนินธุรกิจ 
 3.1  การใชเทคโนโลยี 
 1)  การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธธุรกจิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประมาณรอยละ 39.9 ของธุรกิจ e-Commerce ใชวิธีการสงเสริม

การตลาด และประชาสัมพันธ โดยวิธีออนไลนอยางเดียว   วิธีออฟไลนมีเพียง
รอยละ 3.4    สวนที่ใชท้ังสองวิธีมีประมาณ รอยละ 18.3  (แผนภูมิ 10) 

 สําหรับรูปแบบการประชาสัมพันธทางออนไลนสวนใหญที่นิยมใช
มากที่สุด คือ การโฆษณาผานเว็บบอรดตามเว็บไซตตาง ๆ (รอยละ 65.2)  
รองลงมาเปนการโฆษณาทางอีเมล  การโฆษณาผานแบนเนอรบนเว็บไซตตาง ๆ 
และทาง Search Engine (รอยละ 53.8 รอยละ 46.9 และรอยละ 32.0 ตามลําดับ)   
สวนออฟไลน สวนใหญจะอยูในรูปแบบแผนพับ/โบรชัวร/นามบัตรมากที่สุด 
(รอยละ  62.8)   รองลงมาสื ่อสิ่งพิมพ นิตยสาร  นสพ .  (รอยละ  49.1)   
ปาย โปสเตอร Bill board (รอยละ 43.5)   ส่ือวิทยุ โทรทัศน (รอยละ 19.6)   
(ตาราง 14) 

แผนภูมิ 10  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามวิธีการสงเสริม  
   การตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ 

ไมมีการประชาสัมพันธ

ใชวิธีออนไลนอยางเดียว 

ใชวิธีออฟไลนอยางเดียว  

ใชทั้งวิธีออนไลนและออฟไลน 

38.4% 

39.9% 

18.3% 

3.4% 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2552 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 เมือ่พิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2B 
และ B2G สวนใหญใชทัง้วิธีออนไลนและออฟไลนในการสงเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ (รอยละ 35.0 และรอยละ 36.6 ตามลําดับ)  สวนผูประกอบการ 
B2C สวนใหญใชวิธีออนไลนอยางเดียว (รอยละ 42.7)  (ตาราง 14) 

ตาราง  14  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามลักษณะการสงเสริม  
  การตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การสงเสริมการตลาดและ 
การประชาสัมพันธธุรกิจ 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ใชวิธีออนไลน 39.9 26.9 42.7 24.6 
ใชวิธีออฟไลน 3.4 5.3 2.9 16.2 
ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 18.3 35.0 14.8 36.6 
ไมมีการสงเสริมการตลาดฯ 38.4 32.8 39.6 22.6 
วิธีออนไลนท่ีใช  1/     
โฆษณาผานเว็บบอรด ตามเว็บไซต  65.2 68.4 64.8 37.7 
โฆษณาทางอีเมล 53.8 61.5 52.3 29.8 
โฆษณาผานแบนเนอร บนเว็บไซต 46.9 40.6 48.5 25.3 
โฆษณาทาง Search Engine 32.0 34.2 31.7 18.3 
การตลาดผานนายหนาฯ 18.5 26.4 16.8 18.5 
ระบบการแจงขาวสาร 17.3 35.1 13.4 18.4 
โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ 8.0 21.5 5.1 3.4 
อ่ืนๆ  0.6 1.6 0.3 12.6 
วิธีออฟไลนท่ีใช  1/     
แผนพับ/โบรชัวร/นามบตัร 62.8 77.1 56.0 71.2 
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร นสพ. 49.1 59.3 44.4 46.6 
ปาย โปสเตอร Billboard 43.5 43.8 43.7 28.8 
สื่อวิทยุ โทรทัศน 19.6 21.0 19.0 15.5 
อ่ืนๆ  24.1 20.7 25.9 14.6 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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 2) วัตถุประสงคการใชเว็บไซต 

 สวนใหญของธุรกิจ e-Commerce จะใชเว็บไซตเพื ่อเพื ่อเพิ ่ม
ชองทางการสั่งซื้อสินคา/บริการ (รอยละ 81.6)   รองลงมาคือ เพื่ออํานวย
ความสะดวกกับผูบริโภค (รอยละ 69.5)   การประชาสัมพันธสินคาและ
บริการ (รอยละ 65.4)  (ตาราง 17) 

 สําหรับวัตถุประสงคการใชเว็บไซตในแตละประเภทผูประกอบการ 
พบวา กลุมผูประกอบการ B2B และ B2C สวนใหญใชเว็บไซตเพื่อเพิ่ม
ชองทางการสั่งซื้อสินคาและบริการ (รอยละ 64.6 และรอยละ 85.3 ตามลําดับ)  
สวนกลุมผูประกอบการ B2G สวนใหญใชเพื่อการประชาสัมพันธสินคาและ
บริการ (รอยละ 69.7) (ตาราง 15) 

ตาราง 15 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามวัตถุประสงค
 ของการใชเว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  วัตถุประสงค 
ของการใชเว็บไซต 1/ รวม 

B2B B2C B2G 
เพิ่มชองทางการสั่งซือ้สินคา/

 บริการ 81.6 64.6 85.3 52.9 
อํานวยความสะดวกใหกับ

 ผูบริโภค 69.5 49.5 73.8 39.3 

ประชาสัมพันธสินคาและบริการ 65.4 61.6 66.2 69.7 
ตามกระแสนิยมและความ

 ทันสมัย 47.7 29.7 51.6 16.7 

ลดตนทนุการบริหารจัดการ 46.6 29.4 50.3 24.7 

อื่นๆ 1.8 0.1 2.2 - 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 3) การมีเว็บไซตและการพัฒนาเว็บไซต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 73.8) มีเว็บไซตเปนของ

ตนเอง  สวนที่ยังไมมีเว็บไซตแตมีแผนที่จะจัดทําเว็บไซต มีอยูประมาณ

รอยละ 18.7  สวนที่ไมมีและยังไมมีแผนการจัดทําเลย มีประมาณรอยละ 7.5   

(แผนภูมิ 11) 

 เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ทัง้ผูประกอบการ B2B  

B2C  และ B2G  สวนใหญมีเวบ็ไซตเปนของตนเอง รอยละ 71.9  รอยละ 74.1  

และรอยละ 78.5  ตามลําดับ (ตาราง 16) 

 

แผนภูมิ 11  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการมีเว็บไซต
      เปนของตนเอง 

มี 
73.8% 

 

มีแผนที่จะจัดทํา 

7.5% 

ไมม ี
26.2% 

18.7% 

ไมมีแผนในการจัดทํา 
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ตาราง  16  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนกิส  จําแนกตามการมีเว็บไซต
 เปนของตนเอง และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
การมีเว็บไซตเปนของตนเอง รวม 

B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

มี 73.8 71.9 74.1 78.5 

ไมมี แตมีแผนในการจัดทํา 18.7 9.4 20.7 7.6 

ไมมี และไมมีแผนในการจัดทํา 7.5 18.7 5.2 13.9 

 ธุรกิจที่มีเว็บไซตอยูแลวมีการพัฒนาเว็บไซตโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปมากที ่สุดรอยละ 69.9   รองลงมามีทีมพัฒนาเองรอยละ 23.2   

สวนธุรกิจที่แจงวามีการจางบริษัทอื่นมาพัฒนาใหมีรอยละ 17.1 (ตาราง 17) 

ตาราง  17  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการพัฒนา
 เว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
การพัฒนาเว็บไซต 1/ รวม 

B2B B2C B2G 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 69.9 44.4 75.3 27.5 

มีทีมพัฒนาเอง 23.2 38.5 20.0 47.0 

จางบริษัทอื่นพัฒนาให 17.1 28.1 14.8 29.4 
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3.2 การรับรองความนาเชือ่ถอื 

 การบริการเพื่อสรางความนาเชื่อถือ ธุรกิจ e-Commerce รอยละ 40.9  

มีการจัดทํานโยบาย ดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy/Statement) 

ใช Trust Mark ของกระทรวงพาณิชย รอยละ 24.4   ใช TRUSTe  รอยละ 14.3  

ใช Better Web  และ BBB online  มีประมาณรอยละ 8.6  และรอยละ 6.4  ตามลําดับ    

 สําหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือการ

จัดทํา Security Policy  ธุรกิจ e-Commerce รอยละ 42.1  มีการใชเทคโนโลยี

เขารหัสลับ    รอยละ 27.0 จัดทํา Security Policy   และรอยละ 20.6  มีการใช

เทคโนโลยีลายน้ํา  สวนการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสมีรอยละ 11.9  (ตาราง 18) 
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ตาราง  18  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามการรับรอง
 ความนาเชื่อถือ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การรับรองความนาเชื่อถือ 1/ รวม 
B2B B2C B2G 

การจัดทํา Privacy Policy/Statement  หรือใช  Trust Mark 2/ 

จัดทํา Privacy Policy/Statement 40.9 35.4 42.0 37.8 

การใช Trust Mark  
 ของกระทรวงพาณิชย 24.4 27.6 23.8 12.8 

การใช TRUSTe 14.3 17.7 13.7 6.9 

การใช Better Web 8.6 1.8 10.2 17.6 

การใช BBB online 6.4 2.0 7.2 10.8 

อ่ืนๆ  19.0 3.8 22.0 9.8 

การใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรอืการจัดทํา Security Policy 2/ 

มีการใชเทคโนโลยีเขารหัสลับ 42.1 42.0 42.2 30.2 

มีการจัดทํา Security Policy 27.0 20.4 28.2 39.2 

มีการใชเทคโนโลยลีายน้าํ 20.6 16.7 21.4 10.4 

อ่ืนๆ  10.7 4.2 12.0 13.3 

การใชใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส (CA)   100.0 100.0 100.0 100.0 

มีการใช   11.9 25.9 9.0 36.8 

ไมมีการใช 34.5 36.6 34.0 44.6 

ไมระบุ 53.6 37.5 57.0 18.6 

หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง 
 2/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.3 รูปแบบการชําระเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 45.1 มีบริการการชําระคา

สินคา/บริการของลูกคาในรูปแบบออฟไลนอยางเดียว  สวนที่มีแบบ

ออนไลนอยางเดียวประมาณรอยละ 23.5  และที่เปดใหชําระไดทั้งแบบ

ออนไลนและออฟไลน มีประมาณรอยละ 31.3 (แผนภูมิ 12) 

สําหรับบริการการชําระเงินแบบออนไลนที่ธุรกิจสวนใหญเปด
ใหบริการมากที่สุด คือ การชําระเงินผานระบบ e-Banking/ATM (รอยละ 68.2)  
รองลงมาเปนการชําระเงินผานบัตรเครดิต (รอยละ 38.7)   การชาํระเงินผานผู
ใหบริการกลาง (รอยละ 29.6)   ในขณะที่การชําระแบบออฟไลนที่ธุรกิจ
สวนใหญใชกันมากที่สุด คือ การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (รอยละ 88.6)  
รองลงมาคือ การชําระกับพนักงานโดยตรง (รอยละ 41.3)   โอนเงินทาง
ไปรษณีย (รอยละ 12.0)   สวนรูปแบบและวิธีการชําระคาสินคา/บริการใน
แตละประเภทผูประกอบการ ปรากฏตามตาราง 19 

แผนภูมิ 12  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามรูปแบบ
 การชําระคาสินคา/บริการของลูกคา 

45.1% 
31.3% 

23.5% ไมระบุ 0.1% 

ท้ังออนไลนและออฟไลน 

ออนไลน 

ออฟไลน 
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ตาราง 19 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามรูปแบบและ
 วิธีการชําระคาสินคา/บริการของลูกคา  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  รูปแบบและวิธีการ 
ชําระคาสินคา/บริการ 

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ใชวิธีออนไลน 23.5 31.4 21.9 13.8 

ใชวิธีออฟไลน 45.1 35.2 47.1 60.5 

ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 31.3 33.3 30.9 24.9 

ไมระบุ 0.1 0.1 0.1 0.8 

วิธีออนไลนที่ใช  1/     

ชําระเงินผานระบบ e-Banking/ATM 68.2 55.9 71.4 60.8 

ชําระเงินผานบัตรเครดิต 38.7 45.0 37.2 17.4 

ชําระเงินผานผูใหบริการกลาง 29.6 30.8 29.2 30.5 

ชําระเงินผานระบบ Mobile Payment 20.2 25.2 19.0 3.3 

ระบบโอนเงิน EDI 17.6 42.9 11.3 12.4 

อ่ืนๆ  0.2 0.3 0.1 - 

วิธีออฟไลนที่ใช  1/     

โอนเงินผานบัญชีธนาคาร 88.6 85.3 89.2 81.3 

ชําระกับพนักงานโดยตรง 41.3 63.4 37.3 55.6 

โอนเงินทางไปรษณีย 12.0 13.8 11.7 5.6 

ผานตัวกลางการเงิน 6.9 10.2 6.3 3.0 

อ่ืนๆ 1.2 7.9 - - 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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3.4  การจดัสงสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดสงสินคา ธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 74.9 จัดสง
สินคาทางไปรษณยี   รอยละ 35.5 ใชพนกังานขนสงของตนเอง   รอยละ 23.9  
ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชน   รอยละ 12.7 จดัสงออนไลน  (แผนภูมิ 13) 
 

 

 

 

 

แผนภูมิ 13  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามวิธีการจัดสงสินคา 

0 20 40 60 80 
รอยละ  

วิธีการจัดสงสนิคา 1/  

ใชพนักงานขนสงของตนเอง 
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จัดสงออนไลน 

อ่ืนๆ 

35.5 
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23.9 
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1.7 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

แผนภูมิ 14  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามระยะเวลา   
    การสงมอบสินคาใหลูกคา 
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สํ าหรับระยะเวลาการส งมอบสินค าใหลู กค าของธุ รกิ จ                 

e-Commerce กวาครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce (รอยละ 53.9)  สงมอบ

ไดภายใน 2 – 3 วัน  มีรอยละ 17.6   (แผนภูมิ 14) 

สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญ

เห็นวาเปนปญหา/อุปสรรคมากที่สุดคือปญหาเกี่ยวกับราคาคาขนสงที่

คอนขางสูง (รอยละ 64.1)   รองลงมาคือ ความลาชาของการจัดสง (รอยละ 43.4)  

ปญหาเรื่องคุณภาพในการจัดสง (รอยละ 39.2)  และการรับประกันการสง

มอบสินคา (รอยละ 28.8)   เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการในเรื่อง

อุปสรรคในการจัดสงสินคา พบวา ผูประกอบการ B2B  B2C และ B2G 

สวนใหญเห็นวาราคาคาขนสงสูงเปนปญหามากที่สุด (ตาราง 20) 

ตาราง 20 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส  จําแนกตามอปุสรรคในการ
  จัดสงสินคา  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
อุปสรรคในการจัดสงสนิคา 1/ รวม 

B2B B2C B2G 
ราคาคาขนสงสูง 64.1 61.7 64.7 48.8 

ความลาชาในการจัดสง 43.4 29.7 46.3 32.3 

คุณภาพในการจัดสง  39.2 36.6 39.9 15.7 

การรับประกันการสงมอบสินคา 28.8 20.0 30.6 20.1 

ขั้นตอนในการจัดสงยุงยาก 17.0 10.3 18.5 8.7 

อ่ืนๆ 9.1 16.5 7.5 23.0 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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4. ความคดิเหน็ 

 4.1  พฤตกิรรมของลูกคา 

ผูประกอบธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 76.2 เห็นวาพฤติกรรม
ของลูกคาที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ ลูกคากลัวการฉอโกง เชน ซ้ือของแลว
ไมไดสินคา  รองลงมา คือ กลัวไดรับสินคาไมตรงตามที่โฆษณา รอยละ 60.2    
ปญหาการที่ลูกคาไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อส่ังจอง รอยละ 57.7  และลูกคาไมมี
ความเชื่อมั่นในการชําระเงิน รอยละ 52.3  (ตาราง 21) 

ตาราง 21  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส จําแนกตามพฤติกรรมของ
 ลูกคาที่เหน็วาเปนอปุสรรคตอธุรกิจ e-Commerce   

พฤติกรรมของลูกคา 1/ รอยละ 

กลัวปญหาการฉอโกง 76.2 

กลัวไดรับสนิคาไมตรงตามที่โฆษณา 60.2 

ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อหรือสั่งจอง 57.7 

ไมมีความเชื่อมั่นในการชําระเงิน 52.3 

กลัวการขโมยขอมูลบัตรเครดิต 41.2 
ตองการใหผูขายพูดคุยมากกวาการติดตอกัน              

 ทางอินเทอรเน็ต 33.0 

กลัวการขโมยขอมูลใชระบุตัวบุคคล 23.9 

กลัวผลผูกพันทางกฎหมาย 11.4 

อ่ืนๆ 1.0 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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4.2  แนวโนมและการคาดการณ 
 

ประมาณรอยละ 53.1  ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมดตอบวา 

ยอดขายในป 2551 เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับป 2550  สวนที่คาดวาในป 2552 

จะมียอดขายที่ดีขึ ้นกวาป 2551 มีถึงรอยละ 68.3 ของผู ประกอบธุรกิจ

ประเภทนี้ทั้งหมด  (ตาราง 22)  

ตาราง 22 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามความเหน็เกี่ยวกับ
  แนวโนมของยอดขายผานอิเล็กทรอนิกส และประเภทผูประกอบการ 

แนวโนมของยอดขายของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตน รายการ รวม 
ดีข้ึน เหมือนเดิม แยลง 

ป 2551 เทียบกับ ป 2550    

 รวม 100.0 36.9 53.1 10.0 

 B2B 100.0 26.3 63.2 10.5 

 B2C  100.0 39.2 51.0 9.8 

 B2G 100.0 21.0 63.9 15.1 

ป 2552 เทียบกับ ป 2551    

 รวม 100.0 68.3 20.6 11.1 

 B2B 100.0 43.2 36.1 20.7 

 B2C  100.0 73.7 17.3 9.0 

 B2G 100.0 26.6 40.6 32.8 
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ตาราง 23 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามความเหน็เกี่ยวกับ
  แนวโนมของยอดขายผานอิเลก็ทรอนิกส และกลุมอุตสาหกรรม 

แนวโนมของยอดขายของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตน รายการ รวม 
ดีข้ึน เหมือนเดิม แยลง 

ป 2551 เทียบกับ ป2550    
 รวม 100.0 36.9 53.1 10.0 
 คอมพวิเตอร อุปกรณ 
   อิเล็กทรอนิกส ฯ  100.0 25.2 67.5 7.3 
 แฟช่ัน เครือ่ง แตงกาย ฯ  100.0 50.0 44.5 5.5 
 ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 100.0 23.9 64.4 11.7 
 ยานยนต และผลิตภัณฑ 100.0 56.2 35.3 8.5 
 ส่ิงพิมพ และ  
  เครื่องใชสํานักงาน 100.0 9.4 58.4 32.2 
 ธุรกิจบริการ 100.0 21.9 64.3 13.8 
 สินคา และอื่นๆ 100.0 34.2 49.5 16.3 
ป 2552 เทียบกับ ป2551    

รวม 100.0 68.3 20.6 11.1 
 คอมพวิเตอร อุปกรณ 
   อิเล็กทรอนิกส ฯ  100.0 58.3 24.7 17.0 
 แฟช่ัน เครือ่ง แตงกาย ฯ  100.0 77.5 16.1 6.4 
 ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 100.0 64.3 23.8 11.9 
 ยานยนต และผลิตภัณฑ 100.0 50.3 31.0 18.7 
 ส่ิงพิมพ และ 
  เครื่องใชสํานักงาน 100.0 33.8 37.6 28.6 
 ธุรกิจบริการ 100.0 69.0 16.7 14.3 
 สินคา และอื่นๆ 100.0 69.1 22.7 8.2 
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4.3  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce 

 ผูประกอบการธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 39.0 ไดแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงในกลุมนี้ได

ระบุปญหาอุปสรรค มากที่สุดคือ ผูบริโภคสวนใหญยังไมนิยม/ไมมั่นใจ

ในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต รอยละ 46.3   รองลงมา ลูกคาใชขอมูลปลอม

ในการสั่งซื้อสินคาหรือจองแลวไมชําระเงิน รอยละ 20.0 การทําการตลาด/

การประชาสัมพันธ ธุรกิจ e-Commerce รอยละ 17.8   เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารไมทันสมัยทําใหการใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตชา 

รอยละ 14.8  (ตาราง 24) 
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ตาราง 24 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามความคิดเห็น
 เก่ียวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ 

ปญหา/อุปสรรค รอยละ 

รวม 100.0 
แสดงความคิดเห็น 39.0 

ไมแสดงความคิดเห็น 61.0 

ปญหา/อุปสรรค 1/  

 ผูบริโภคสวนใหญยังไมนิยม/ 
 ไมมั่นใจในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต 46.3 

 ลกูคาใชขอมูลปลอมในการสั่งซื้อสินคา/ 
 ลูกคาจองแลวไมชําระเงิน 20.0 

 การทําการตลาด/ 
 การประชาสัมพันธธุรกิจ e-Commerce ทําไดยาก 17.8 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมทันสมัย 
 ทําใหการใชงานบนอินเทอรเน็ตชา 14.8 

 ไมมีเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce 8.4 

 การลอกเลียนแบบเว็บไซต/การละเมิดลิขสิทธิ์สินคา 7.7 
 ขาดบุคลากรที่มีความรูทางดาน IT การทําธุรกิจ               

 e-Commerce และทักษะการใชภาษาตางประเทศ 7.6 

 ชองทางการขนสงสินคามีนอย และราคาสูง 5.8 

 ระบบการชําระเงินผานอินเทอรเน็ตมีคาใชจายสูง และ
 ลูกคาไมมั่นใจในการชําระเงิน 5.4 

 ปญหาการเมือง/ปญหาเศรษฐกิจทําใหลูกคานอยลง 3.6 

 อ่ืน ๆ 3.4 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ  
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4.4  ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

 สําหรับความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ผูประกอบธุรกิจ 

e-Commerce ประมาณรอยละ 28.8 ไดแสดงความคิดเห็น ในกลุมนี้ไดระบุ

ความตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ มากที่สุดคือ ประชาสัมพันธ/

สงเสริม/สนับสนุนธุรกิจ e-Commerce ใหมากขึ้น รอยละ 31.9   รองลงมาควรมี

หนวยงานที่ดูแลโดยตรงเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําการกําหนดมาตรฐานในการ

ทําธุรกิจ e-Commerce รอยละ 30.0   การจัดอบรมใหความรูและทักษะในการ

ประกอบธุรกิจ e-Commerce รอยละ 16.9 (ตาราง 25) 
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ตาราง 25 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามความคิดเห็น
 เก่ียวกับความชวยเหลือท่ีตองการจากภาครัฐ 

ความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ รอยละ 

รวม 100.0 
แสดงความคิดเห็น 28.8 

ไมแสดงความคิดเห็น 71.2 

ความชวยเหลือที่ตองการ 1/  
 ประชาสัมพันธ/สงเสริม/สนับสนุนธุรกิจ e-Commerce    

 ใหมากขึ้น 31.9 
 ควรมีหนวยงานที่ดูแลโดยตรง เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา  

 การกําหนดมาตรฐานในการทําธุรกิจ e-Commerce 30.0 

 จัดอบรมใหความรูและทักษะในการประกอบธุรกิจ  
 e-Commerce แกผูประกอบการ 16.9 

 สนับสนุน/จัดหาแหลงเงินทุน 15.4 

 ภาครัฐควรออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ  
 e-Commerce 13.6 

 ปรับปรุงระบบการขนสง/ลดราคาคาขนสง 10.3 
 ควรบังคับใชกฎหมายทางดานคอมพิวเตอร  

 และการละเมิดลิขสิทธิ์ 10.0 

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย/
 ขยายพื้นที่การใหบริการอินเทอรความเร็วสูงใหครอบคลุม
 และลดคาบริการ 6.5 

 จัดงานทางดาน e-Commerce เพื่อใหผูประกอบการ 
 ไดพบกับลูกคา 5.2 

 ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูล/ 
 การละเมิดลิขสิทธิ์ 1.5 

 อ่ืนๆ 12.9 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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กรอบตัวอยางและการประมาณคา 
 กรอบตัวอยาง 
  กรอบตัวอยางที่ใชในการสาํรวจในครั้งนี้ ไดมาจาก 3 แหลง ดังนี ้

1. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนรายชื่อผูประกอบการที่    
จดทะเบียนประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ซ่ึงมีอยูจํานวน 
2,959 ราย 

2. สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนรายชือ่สถานประกอบการตัวอยางของสํานกังาน 
สถิติแหงชาต ิจํานวน 1,214 ราย ดงันี ้
 1. สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1-5 คน เปนสถานประกอบการที่
เปนตัวอยางในการสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ. 
2550 และแจงวามีการขายสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ต จํานวน 104 ราย 
 2. สถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไป เปนสถาน
ประกอบการที่เปนตัวอยางในการสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  พ.ศ. 2551 และแจงวามีการขายสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ต 
จํานวน 1,110 ราย 

3. สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีผูเขามาเปนสมาชิกเพื่อ
ทําธุรกิจประเภทนี้ จํานวนไมนอยกวา 37,000 ราย 

 ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการตรวจสอบความซ้ําซอนของ
รายชื่อผูประกอบการจาก 2 แหลงแรก  กอนสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติออกไปสัมภาษณ แตในบางรายที่สถานประกอบการ/ผูประกอบการ
ไมสะดวกที่จะใหสัมภาษณก็จะทอดแบบไวที่สถานประกอบการให
ผูประกอบการกรอกเองและไปติดตามขอรับแบบคืนในภายหลัง 
 แบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับมา และมีความสมบูรณเพียงพอที่จะ
ประมวลผลได  มีอยูจํานวน 1,606 แบบ 
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4. ขอบขายและคุมรวม  
 สถานประกอบการหรือผูประกอบการที่อยูในขอบขายของการสํารวจนี้ 
ไดแก สถานประกอบการหรือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทุก
ประเภท (ยกเวน ธุรกิจประเภทบริษัทหลักทรัพย และจัดการกองทุนรวม) 
ทั่วประเทศ 
 การประมาณคา 
  การประมาณคาสถิติตางๆ จะแยกการประมาณคายอดรวม 
สําหรับแตละกรอบตัวอยางกอน เมื่อไดคาประมาณยอดรวมแลว จึงนํา
คาประมาณยอดรวมที่ไดจากแตละกรอบตัวอยางดังกลาวมารวมกัน จากนั้น
จึงทําการคํานวณคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่สนใจตอไป  
  สําหรับการประมาณคาในแตละกรอบตัวอยาง ไดดําเนินการ
ดังนี้  
  การประมาณคาขอมูลที่ใชสถานประกอบการตัวอยาง โครงการ
สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เป นกรอบตัวอยางนั้น ไดทําการประมาณคาแยกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ  ซ่ึงแยกเปน 12 ขนาด    ซ่ึงวัดดวยจํานวนคนทํางานและ 2 
พ้ืนที่ยอย (กทม.รวมปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ) 
  สวนการประมาณคาขอมูลของสถานประกอบการที่ไดจาก   
กรมพัฒนาธุรกิจการคา และสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น
แมวาจะไมมีการเลือกสถานประกอบการและผูประกอบการตัวอยาง โดยตอง
ทําการแจงนับสถานประกอบการและผูประกอบการทุกราย แตเนื่องจาก
สถานประกอบการและผูประกอบการบางรายไมใหขอมูล จึงจําเปนตองมี
การประมาณคาตามวิธีการทางสถิติ  เพื่อใหขอมูลสถิติที่นําเสนอเปน
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คาประมาณสําหรับประชากรทุกรายที่อยูในขอบขายของการสํารวจ โดยได
ประมาณคาขอมูลของสถานประกอบการที่ไดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแยก
ตามพื้นที่ดวย (กทม.รวมปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ)  แตไมไดแยกตามขนาด
ของสถานประกอบการ  
 

 ขอจํากัดของขอมูล 

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

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

 -  กรอบตัวอยางของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนรายชื ่อ
ผูประกอบการที่มาขึ้นทะเบียนไว  แตอาจจะยังไมเริ่มทําธุรกิจนี้ ในขณะที่
บางรายเลิกกิจการ และขาดบางรายที่ดําเนินธุรกิจนี้ โดยไมไดมาขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ e-Commerce   

 -  กรอบตัวอยางที่เปนรายชื่อและจํานวนสมาชิกของตลาด
กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีความซ้ําซอนกันของสมาชิกทั้งในตลาด
เดียวกันและระหวางตลาด แตเจาของตลาด/ผูจัดการตลาดไมสามารถเปดเผย
ขอมูล  เพื่อทําการบูรณาการกันได จึงจําเปนตองใชวิธีการทางสถิติ เพื่อลดคา
ความซ้ําซอน และประมาณคาประชากร 
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การประมาณคาสถิติตาง ๆ โดยใชคาประชากรที่ไมมีรายละเอียด

ในการจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ เชน ขนาดของกิจการ และประเภทธุรกิจที่ทํา 

อาจมีผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงในคาประมาณสถิติตาง ๆ 

2)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสํารวจใชวิธีสงเจาหนาที่

ออกไปสัมภาษณ  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดตางๆ ตามแบบสอบถาม 

ของสถานประกอบการ/ผูประกอบการ แตผูประกอบการบางรายไมสะดวกที่

จะใหสัมภาษณ จึงตองวางแบบสอบถามไวใหผูประกอบการกรอกขอมลูลงใน

แบบสอบถามเอง  อาจมีความเขาใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากความเขาใจผิดหรือ

ขอถามไมชัดเจนพอ  อยางไรก็ตาม สํานักงานสถิติแหงชาติพยายามสอบถาม

กลับไปยังผูประกอบการในรายที่เห็นวาขอมูลผิดปกติหรือไมสอดคลองกัน 

3)  อัตราการตอบกลับต่ํา  เนื่องจากการไมไดรับความรวมมือจาก

ผูประกอบการ อาจเปนเพราะขอถามมีรายละเอียดคอนขางมาก และเปน

ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย และมูลคาขาย ทําใหอัตราการตอบแบบสอบถามกลบั

ไมสูงมากนัก  นอกจากนั้นการกระจายตัวของธุรกิจประเภทตางๆ ที่เปน

ตัวแทนอาจไมสะทอนภาพที่แทจริงนัก  ในการวิเคราะหรายละเอียดเชิงลึก

สําหรับผูประกอบการในบางประเภท  เชน ธุรกิจประเภท B2G ซ่ึงมีจํานวน

ตัวอยางไมมากนัก ผูใชขอมูลอาจตองใชดวยความระมัดระวังในเรื่องนี้ดวย 
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คํานิยาม 
 

1. ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ ธุรกิจ e-Commerce ในการสํารวจนี้ 
หมายถึง 
 ธุรกิจที่มีการขายสินคาหรือบริการใหลูกคาผานทางอินเทอรเน็ต หรือ
หมายถึงมีการใหลูกคาสั่งซื้อส่ังจองสินคาหรือบริการผานทางอินเทอรเน็ต 
สวนการชําระเงินหรือการจัดสงจะทําผานชองทางใดก็ได 
 

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 
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2.4 C2C (Consumer to Consumer) 

หมายถึง  การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระหวางบุคคลกับบุคคล

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

สําหรับการสํารวจครั้งนี้ จะไมนับรวมธุรกิจ C2C นี้  เนื่องจากควรใช

การสํารวจในรูปแบบอื่นจะเหมาะสมกวา 

3.  ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Marketplace) 

 หมายถึง  การซื้อขายสินคา/บริการระหวางผูซ้ือและผูขายจํานวนมาก        

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  เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา ขยายฐานลูกคา 

และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เปนตน 
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6.  Privacy Policy  

 หมายถึง นโยบายความเปนสวนตัว คือ ส่ิงที่ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซต

บอกแกลูกคาที่เขามาใชบริการเว็บไซต ใหไดทราบถึงแนวปฏิบัติในการเก็บ

รวบรวม การใชและการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ซ่ึง

ลูกคาที่เขามาใชบริการเว็บไซตก็จะใช Privacy Policy ในการพิจารณาวาจะ

ใหหรือไมใหขอมูลสวนบุคคลแกเว็บไซต 

7.  TRUSTe ,  BBB online และ Better Web 

 เปนองคกรเครื่องหมายรับรองเว็บไซต เพื่อการคุมครองผูบริโภคใน

การซื้อขายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเว็บไซตที่ผานการตรวจสอบ

จากองคกรนี้จะไดรับอนุญาตใหติดสัญญลักษณขององคกรนี้บนเว็บไซตของ

ตนเอง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่ตองปอนขอมูลสวนตัว 

8.  SSL (Secure Socket Layer) 

 เปนโปโตคอลที่เพิ่มความปลอดภัยในการรับสงขอมูลผานระบบ

เครือขาย ทําใหสามารถสงขอมูลที่เปนความลับ เชน รหัสผาน หรือหมายเลข

บัตรเครดิตผานระบบเครือขายดวยความปลอดภัย นอกจากผูสงผูรับขอมูล

แลว ไมมีใครในระบบเครือขายสามารถดึงขอมูลที่เปนความลับไปใหได 

หนาที่ของ SSL แบงเปน 3 สวนใหญๆ คือ 

1. การตรวจสอบ Server วาเปนตัวจริง 

2. การตรวจสอบ client วาเปนตัวจริง 

3. การเขารหัสลับ การเชื่อมตอ 
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9.  Watermarking (เทคโนโลยีลายน้ํา) 

 เปนเทคนิคการฝงลายน้ําจางๆ และเสียงรบกวน (Noise) เขาไปใน

เนื้อหา (Content) ของ ดีวีดี ลายน้ํานี้จะถูกลบหรือแกไขไมไดโดยงาย ภาพ

และเสียงทุกเฟรมถูกเคลือบดวยเสียงรบกวน หรือลายน้ําโปรงใสซึ่งโดยปกติ

มองดวยตาเปลาไมเห็น เครื่องบันทึกและเครื่องเลนดีวีดี จะตรวจสอบพบเอง

วามีการฝงขอมูลของลายน้ําไวในแผน และแสดงผลออกมาเมื่อการเลนนัน้ไม

เปนไปตามขอบังคับของระบบปองกัน โดยปกติแลวลายน้ําไมไดเขาไปกระทํา

ตอเนื้อหาของ ดีวีดี โดยตรง มันเปนเพียงการบอกของชนิดรูปแบบปงกันจาก

ขอมูลดิจิตอลที่แฝง CMI (Control Management Information) เขาไปดวยกัน 

เมื่อสัญญาณผานเครื่องเลน และตรวจพบชนิดของ CMI วาเปนการปองกัน

รูปแบบใด ก็จะปฏิบัติตามขอบังคับของรูปแบบนั้น เชน ถา CMI กําหนดวา

ตองมีการถอดรหัสกอนจึงจะแสดงผลไดอยางถูกตอง เครื่องเลนก็ตองทําตาม 

กระบวนการแลกเปลี่ยนคียตางๆ เพื่อนําไปถอดรหัสก็เริ่มขึ้น ถาไมทําตาม

หรือทําตามไมสําเร็จ ผลลัพธก็คือไดภาพที่ติดลายน้ํา หรือไดยินเสียงที่ติด

สัญญาณรบกวน (Noise) 

10.  Security Policy 

 นโยบายการรักษาความปลอดภัย คือ การกําหนดวาสิ่งใดจําเปนตอง

ปองกัน จะปองกันอยางไร ลักษณะจะระบุถึงกฎและแนวทางการปฏิบัติตางๆ  

ที่ใชควบคุมการจัดการ การปองกัน  และการแจกจายขอมูลที่เปนความลับของ

ระบบ 
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11.  Better Web 

 โครงการรณรงคเพื่อการออกแบบเว็บที่ดี เพื่อสงเสริมใหเว็บไทยมี

คุณภาพ และดูดวยเว็บเบราวเซอรตัวไหนก็ได วัดระดับเว็บไซตเปน 3 ระดับ 

 1. Level 1 สามารถดูและใชงานดวยเว็บเบราวเซอรยี่หอหลัก 

 2. Level 2 เพิ่มในเรื่องการออกแบบเว็บที่ดี 

 3. Level 3 ผานการทดสอบในดาน Web standard 

12.  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 
 






