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คํานํา 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยเปนครั้งแรกในป 2550 และครั้งนี้เปนครั้งที่ 5 
ผลการสํารวจที่ไดสะทอนใหเห็นวาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือธุรกิจ 
e-Commerce ในปจจุบันมีสัดสวนของธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางานไมเกิน 5 คน) 
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.5  หากพิจารณาผูประกอบการธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตามกลุมอุตสาหกรรมที่ทํา จะอยูในกลุมอุตสาหกรรมแฟชั่น 
เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.3  
รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 17.7 โดยธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด มีประมาณ
รอยละ 54.6 ที่ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและมีหนารานทางกายภาพ 
สําหรับผลประกอบการในรอบปที่ผานมา (ป 2553) ธุรกิจ e-Commerce 
มียอดขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้นประมาณ 608,587 ลานบาท    
โดยในจํานวนนี้รวมมูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) ดวย 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ขอขอบคุณผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสทุกทานที่รวมใหขอมูลที่เปนประโยชนและมีสวนชวยให
การสํารวจครั้งนี้สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสําหรับใช
ในการกําหนดนโยบาย วางแผน สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยใหเจริญเติบโตยิ่งขึ้น รวมทั้งผูประกอบการ
ไดมีขอมูลสําหรับใชในการขยายตลาด และฐานลูกคาใหเหมาะสมตอไป 
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สรุปสําหรับผูบริหาร 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปตั้งแตป 2550 
และครั้งนี้เปนการสํารวจครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของธุรกิจที่มีการขายสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต 
ทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทํา จํานวนคนทํางาน มูลคาขาย คาใชจาย 
การจัดสงสินคา และวิธีการชําระเงินที่ผูประกอบการเปดใหลูกคาชําระคาสินคา/
บริการ  ซึ่งภาครัฐตองเขาไปสนับสนุน รวมทั้งทิศทางการปรับตัวที่สําคัญ ๆ 
ของภาคธุรกิจ เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น 

การสํารวจครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2554 
โดยวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติออกไปสัมภาษณผูประกอบการ
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ตามแบบสอบถาม รวมทั้งนํา
แบบสอบถามขึ้นเว็บไซตใหผูประกอบธุรกิจ e-Commerce เขามาตอบ
แบบสอบถามที่รับกลับคืนมาจํานวนทั้งสิ้น 1,841 ราย ซ่ึงทําใหการนําเสนอผล  
มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นเสนอไดในภาพรวมเทานั้น ไมสามารถจําแนก
รายละเอียดตามกลุมอุตสาหกรรมในแตละประเภทผูประกอบการ (B2B, 
B2C, B2G)  
   

 ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังนี้ 

1.  ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ    

 ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยมีสัดสวนของธุรกิจขนาดเล็ก 

(มีคนทํางานไมเกิน 5 คน) มากที่สุด คือ รอยละ 68.5 และเปนธุรกิจประเภท 

B2C รอยละ 73.3 
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 หากแยกตามกลุมอุตสาหกรรมที่ทํา พบวา อยูในกลุมอุตสาหกรรม

แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.3 

ของธุรกิจทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 17.7  

 ธุรกิจ e-Commerce ที่ขายผานอิเล็กทรอนิกสมาไมนาน คือ ไมเกิน 1 ป 

มีรอยละ 35.3  และมากกวา 2 ป แตไมเกิน 5 ป มีรอยละ 26.6 สวนที่ดําเนินธุรกิจ

ประเภทนี้มามากกวา 8 ปขึ้นไป มีอยูรอยละ 15.7 หากพิจารณาตามลักษณะ

การขายประมาณรอยละ 54.6 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด ไดทําการขาย

ผานอิเล็กทรอนิกสและมีหนารานทางกายภาพดวย   

2.  ผลการประกอบการ 

 ในรอบปที่ผานมา (ป 2553) ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้นประมาณ 608,587 ลานบาท ในจํานวนนี้เปนยอดขาย    

ของผูประกอบการ B2B ประมาณ 251,699 ลานบาท (รอยละ 41.4) ผูประกอบการ 

B2C ประมาณ 84,593 ลานบาท (รอยละ 13.9) และผูประกอบการ B2G 

ประมาณ 272,295 ลานบาท (รอยละ 44.7) โดยในสวนของผูประกอบการ B2G 

ประกอบดวย 2 สวน คือ มูลคาที่ไดจากการสํารวจ ซ่ึงเปนมูลคาที่เกิดจาก

ผูประกอบการทําธุรกิจ e-Commerce กับหนวยงานภาครัฐท่ีไมผาน e-Auction  

ประมาณ 4,611 ลานบาท (รอยละ 0.7) และมูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง

โดยวิธีการประมูลงานผานเครือขายอินเทอรเน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ที่ได

จากกรมบัญชีกลางจํานวน 267,684 ลานบาท (รอยละ 44.0)  (ตาราง ก) 
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ตาราง ก  มูลคาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 1/ (ลานบาท) 
ปท่ีทําการสํารวจ 

ประเภท 
ผูประกอบการ 

2551 2552 2553 2554 

มูลคาขายรวม 427,460 527,538 629,611 608,587 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

B2B  127,325 190,751 217,458 251,699 
 (29.8) (36.2) (34.5) (41.4) 
B2C  63,425 45,951 67,783 84,593 
 (14.8) (8.7) (10.8) (13.9) 
B2G 2/ 236,710 290,836 344,370 272,295 

 (55.4) (55.1) (54.7) (44.7) 

จากการสํารวจ 2,728 2,087 3,670 4,611 

 (0.6) (0.4) (0.6) (0.7) 

จาก e-Auction 
 (กรมบัญชีกลาง) 

233,892 

(54.8) 

288,749 

(54.7) 

340,700 

(54.1) 

267,684 

(44.0) 

หมายเหตุ : 1/  มูลคาขายในรอบปท่ีผานมา 

 2/  B2G  เปนมูลคาที่ไดจากการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการที่ทําธุรกิจ  
  e-Commerce กับภาครัฐที่ไมผาน e-Auction  รวมกับ มูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อ 
  จัดจางของภาครัฐ (e-Auction) ท่ีไดจากกรมบัญชีกลาง 
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 เมื่อพิจารณามูลคาขายโดยแยกตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา ในรอบป 
ที่ผานมา (ป 2553) เปนมูลคาขายที่เกิดจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและ
ผลิตภัณฑมากที่สุด คือ ประมาณ 73,131 ลานบาท (รอยละ 21.5) รองลงมา
กลุมคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต ประมาณ 66,297 
ลานบาท (รอยละ 19.4)  และกลุมทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท ประมาณ 60,023 
ลานบาท (รอยละ17.6)   

 สวนตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที่ไมรวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเปน
ตลาดในประเทศประมาณรอยละ 78.8 ของมูลคาขายทั้งหมด  สวนที่ขายไปยัง
ตลาดตางประเทศประมาณรอยละ 21.2  ซ่ึงจะมีลูกคาที่ส่ังซื้อสินคา/บริการ   
จากหลายประเทศ เชน อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย และสิงคโปร เปนตน 

 สําหรับวิธีที่ใชในการดูแลลูกคาของธุรกิจ e-Commerce สวนใหญใชอีเมล 
หรือการใหลูกคาสงคําถามผานหนาเว็บไซต ซ่ึงมีอยูประมาณรอยละ 80.4 
รองลงมาใชเจาหนาที่รับโทรศัพท (Call Center) ประมาณรอยละ 62.6 และ
ใชระบบสนทนาลูกคาแบบ Live Chat เชน MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ 
ประมาณรอยละ 30.5 

3. วิธีการดําเนินธุรกิจ 

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 66.0) ไมไดมีการสงเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ สวนที่มีการสงเสริมการตลาดฯ โดยใชทั้งวิธีออนไลน
และออฟไลนนั้นมีประมาณรอยละ 18.3 โดยวิธีการประชาสัมพันธแบบออนไลน
ที่ใชกันมากที่สุด คือ การโฆษณาทางอีเมล และโฆษณาผานแบนเนอร       
บนเว็บไซตตาง ๆ ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 48.5 เทากัน สําหรับแบบออฟไลน  
สวนใหญจะอยูในรูปแบบแผนพับ/โบรชัวร/นามบัตรมากที่สุด (รอยละ 68.5) 
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ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ ประมาณรอยละ 68.6 มีเว็บไซตเปนของ
ตนเอง  ประมาณรอยละ 19.9 ไมมีเว็บไซตแตมีแผนที่จะจัดทํา สวนที่เหลือ
ประมาณรอยละ 11.5 ไมมีเว็บไซตและไมมีแผนที่จะจัดทํา โดยในกลุมที่มี
เว็บไซตสวนใหญจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต  (รอยละ 74.5)   

การบริการเพื่อสรางความนาเชื่อถือของธุรกิจ e-Commerce รอยละ 63.3 
มีการจัดทํานโยบายดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy/Statement) 
รอยละ 43.7 ใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ Trust Mark ของกระทรวงพาณิชย 

สําหรับระบบการชําระเงินคาสินคา/บริการของธุรกิจ e-Commerce 
ประมาณรอยละ 50.3 มีบริการการชําระคาสินคา/บริการของลูกคาในรูปแบบ
ออฟไลนอยางเดียว สวนที่เปดใหชําระไดทั้งแบบออนไลนและออฟไลน      
มีประมาณรอยละ 33.5 โดยการชําระแบบออนไลนที่ ธุรกิจสวนใหญเปด
ใหบริการ คือ การชําระเงินผานระบบ e-Banking/ATM (รอยละ 77.4) ในขณะที่
แบบออฟไลน คือ การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (รอยละ 79.7) 

วิธีการจัดสงสินคา ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญจัดสงสินคาทาง
ไปรษณีย (รอยละ 63.2) รองลงมาจะใชพนักงานขนสงของตนเอง (รอยละ 45.0)  
สําหรับระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคาของธุรกิจ e-Commerce ประมาณ 
รอยละ 53.2 สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน   

 สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา
เปนปญหา/อุปสรรคมากที่สุด คือ ราคาคาขนสงที่คอนขางสูง (รอยละ 64.8)   
รองลงมา คือ ความลาชาของการจัดสง (รอยละ 40.1) การรับประกันการสง
มอบสินคา (รอยละ 37.9) และปญหาเรื่องคุณภาพในการจัดสง (รอยละ 34.3) 
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4. ความคดิเหน็ 

ปญหาอุปสรรคที่ผูประกอบการพบในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce 
คือ ลูกคาสั่งจองสินคาแลวยกเลิกหรือไมชําระเงินติดตอลูกคาไมได (รอยละ 29.0)  
การทําการตลาด/การประชาสัมพันธธุรกิจ e-Commerce ทําไดยากและ
มีคาใชจายสูง (รอยละ 25.0) ความไมเชื ่อใจกันระหวางผู ซื ้อและผู ขาย/ 
ความไมมั่นใจในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต/การกลัวการฉอโกง (รอยละ 17.1)  
และคาบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ e-Commerce แพงทําใหตนทุนสูง 
(รอยละ 12.3)    

สําหรับความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ผูประกอบธุรกิจ  
e-Commerce ตองการใหภาครัฐปรับปรุงระบบการขนสง/ลดราคาคาขนสง 
(รอยละ 26.8) ประชาสัมพันธ/สงเสริมสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce รวมทั้ง
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น (รอยละ 22.1)  ควบคุมความปลอดภัย/สรางความ
มั่นใจใหกับผูบริโภคในการซื้อสินคาออนไลน (รอยละ 20.7)  และจัดอบรม
ใหความรูและทักษะในการประกอบธุรกิจ e-Commerce แกผูประกอบการ 
(รอยละ 14.0) 
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สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภมูิ 1 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ประเภทผูประกอบการ  

แผนภมูิ 2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 กลุมอุตสาหกรรม  

แผนภมูิ 3 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ขนาดของธุรกิจ  

แผนภมูิ 4 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce  

แผนภมูิ 5 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส จําแนกตาม
 ลักษณะการขายสินคาและบรกิาร  

แผนภมูิ 6 มูลคาพาณชิยอเิล็กทรอนิกสในรอบปทีผ่านมา  
 (ป 2553)  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ  

แผนภมูิ 7 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 วิธีการที่ใชในการดแูลลูกคา  

แผนภมูิ 8 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 วิธีการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธธุรกิจ  

แผนภมูิ 9 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 การมีเว็บไซตเปนของตนเอง  
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สารบัญแผนภูมิ (ตอ) 
 

แผนภมู ิ10 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส จําแนกตาม 
 รูปแบบการชาํระคาสินคา/บรกิารของลกูคา  

แผนภมูิ 11 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส จําแนกตาม 
 วิธีการจัดสงสินคา  

แผนภมูิ 12 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส จําแนกตาม 
 ระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคา  
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง 1 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามกลุม
 และประเภทอุตสาหกรรม    

ตาราง 2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตามขนาด
 ของธุรกิจ    

ตาราง 3 มูลคาพาณชิยอเิล็กทรอนิกสในรอบปทีผ่านมา (ป 2553)
 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ  

ตาราง 4 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาขาย 
 ตางประเทศ  จําแนกตามประเทศที่ส่ังซื้อสินคา/บริการ  

ตาราง 5 มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรอบปที่ผานมา (ป 2553)  
 จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม  
ตาราง 6 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส จําแนกตาม 
 การรับคําสั่งซื้อสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ตในรอบป 
 ที่ผานมา (ป 2553)  

ตาราง 7 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส จําแนกตามลักษณะ
 การสงเสรมิการตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ    

ตาราง 8 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต    

ตาราง 9 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม  
                การรับรองความนาเชื่อถอื  
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง 10 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 รูปแบบและวิธีการชาํระคาสินคา/บริการของลูกคา    

ตาราง 11 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม 
 อุปสรรคในการจัดสงสินคา    

ตาราง 12  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม
 พฤติกรรมของลูกคาที่เห็นวาเปนอุปสรรคตอธุรกิจ 
 e-Commerce  
ตาราง 13 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามความ
 คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธรุกิจ  
ตาราง 14 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตาม    
                 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ  
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บทนํา 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทยอยางตอเนื่องทุกปตั้งแตป 2550 และครั้งนี้เปนการสํารวจ
ครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานการณของ
การประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทํา   
จํานวนคนทํางาน การตลาด คาใชจาย มูลคาการขายสินคา/บริการ การจัดสง
สินคา การชําระเงิน ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่ตองการให
ภาครัฐเขามาชวยเหลือสนับสนุน เพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน
จดัหามาตรการตางๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสามารถแขงขันทางการคาไดในระดับสากล
ตลอดจนใชประโยชนในการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา ในขณะ 
เดียวกันภาคเอกชนก็สามารถใชประโยชนจากการสํารวจนี้เปนแนวทางในการ
ขยายตลาดการปรับตัวในการแขงขันใหสอดรับกับสภาพแวดลอมไดอยาง
เหมาะสมมากขึ้น  

 สําน ักงานสถ ิต ิแห งชาต ิได ดํา เน ินการ เก ็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูประกอบการระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2554 โดยสงเจาหนาที่ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติออกไปสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด
ตางๆ ของสถานประกอบการ/ผูประกอบการตามแบบสอบถาม โดยเปน
ผูประกอบการที่ไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
จํานวน 3,374 ราย และเปนสถานประกอบการตัวอยางของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ จํานวน 1,514 ราย  
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 นอกจากนั้น ยังไดพัฒนาแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสเพื ่ออํานวย

ความสะดวกแกผูประกอบการ โดยเฉพาะที่เปนสมาชิกของตลาดกลาง

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส แตไมทราบที่อยูที่สามารถติดตอทางไปรษณียหรือ 

อีเมลไดโดยตรง จึงไดจัดทําแบบสอบถามออนไลน เพื่อใหผูประกอบการไดเขา

มาตอบแบบสอบถามดวย โดยติดแบนเนอรไวที่เว็บไซตของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ และเว็บไซตตาง ๆ ที่นาสนใจ และเชิญชวนใหผูประกอบการกลุมนี้

เขามาตอบแบบสอบถามได 
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สรุปผลการสํารวจ 

1. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

1.1 ประเภทผูประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการสํารวจ พบวา ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญเปนผูประกอบการ

ประเภท  B2C รอยละ 73.3 รองลงมาเปนผูประกอบการประเภท  B2B        

รอยละ 25.5 สวนผูประกอบการประเภท B2G ที่ไมนับรวมการรับงานจัดซื้อ

จัดจางจากภาครัฐโดยการ  e-Auction นั้นจะมีเพียงรอยละ  1.2 เทานั้น 

(แผนภูมิ 1) 

    

แผนภูมิ 1   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามประเภท 
                   ผูประกอบการ 

25.5 % 
ธุรกิจขายใหกับธุรกิจ  (B2B) 

1.2 % 
ธุรกิจขายใหกับภาครัฐ   (B2G) 

73.3 % 
ธุรกิจขายใหกับผูบริโภค (B2C) 
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1.2 ประเภทอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในภาพรวมของธุรกิจ e-Commerce สวนใหญจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรม
แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับ (รอยละ 32.3)  รองลงมาเปน
กลุมคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ต (รอยละ 17.7)  
กลุมทองเที่ยว โรงแรม และรีสอรท (รอยละ 12.2)  กลุมยานยนตและผลิตภัณฑ 
(รอยละ 8.4) กลุมธุรกิจบริการ (รอยละ 6.2)  กลุมสิ่งพิมพ/เครื่องใชสํานักงาน 
(รอยละ 6.0) สวนกลุมสินคาประเภทอื่น ๆ (รอยละ 17.2) (แผนภูมิ 2) 

 หากพิจารณาในรายละเอียดแยกตามประเภทอุตสาหกรรมยอย พบวา      
5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ หัตถกรรม เสื้อผา และเครื่องหนัง 
(รอยละ 16.1) รองลงมาเปนประเภทน้ําหอม เครื่องสําอาง และอุปกรณเสริม
ความงามมากที่สุด (รอยละ 15.2) เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
(รอยละ 9.0) การทองเที่ยว จองตั๋วเดินทาง/ที่พัก (รอยละ 8.9)  (ตาราง 1) 

 

คอมพิวเตอร อปุกรณฯ 

แผนภูมิ 2   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

สินคาประเภทอื่นๆ 

แฟชั่น เครื่องแตงกายฯ 

ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 

สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงานฯ 

ธุรกิจบริการฯ 

ยานยนต และผลิตภัณฑฯ 

17.7 % 

32.3 % 

12.2 % 

8.4 % 

6.0 % 

6.2 % 

17.2 % 
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ตาราง 1  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส  จําแนกตามกลุมและประเภท   
  อุตสาหกรรม   

กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รอยละ 

รวมทุกกลุม 100.0 

 คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกสฯ และอินเทอรเน็ต 17.7 

 เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 9.0 

 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ 3.3 

 บริการออกแบบเว็บไซต 3.2 

 อุปกรณการสื่อสาร เชน โทรศพัท โทรศพัทมือถือ 1.1 

 อื่นๆ 1.1 

 แฟชั่น เคร่ืองแตงกาย อัญมณ ีและเครื่องประดับ 32.3 

 ส่ิงทอ หัตถกรรม เสือ้ผา และเครื่องหนัง 16.1 

 น้ําหอม เครื่องสําอาง และอุปกรณเสริมความงาม 15.2 

 อัญมณ ีและเครือ่งประดับ 1.0 

 ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 12.2 

 ทองเที่ยว จองตั๋วเดนิทาง/ที่พัก 8.9 

 โรงแรม/รสีอรท/เกสตเฮาส 3.3 
 

 

 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2554 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รอยละ

 ยานยนต และผลิตภณัฑ 8.4 

 ผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 4.7 

 รถยนต เครื่องยนต และอะไหลชิ้นสวน 3.7 

 สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 6.0 

 การพิมพ/หนังสือ และสิ่งพิมพ 4.7 

 ผลิตภัณฑกระดาษ 1.1 

 เครือ่งใชสํานักงานและเครือ่งเขียน 0.2 

 ธุรกิจบริการ  6.2 

 ยา บริการทางการแพทย และสุขภาพ 2.4 

 การศึกษาและการบริการที่เกี่ยวของ 0.9 

 ธุรกิจประกันภัย นายหนาและตัวแทน 0.8 

 ขนสง คลงัสินคา คมนาคม และบริการขนสง 0.8 

 ธุรกิจบริการอื่น ๆ 1.3 

 สินคา และอื่น ๆ 17.2 

 อาหาร อาหารแปรรปู และเครือ่งดื่ม 4.4 

 บริการดานอสังหารมิทรัพยและการใหเชา 1.8 

 เกษตรกรรมและประมง  1.7 

 เฟอรนิเจอร 1.6 

 อื่น ๆ 7.7 
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 1.3 ขนาดของธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หากจําแนกธุรกิจตามขนาด โดยใชจํานวนคนทํางานเต็มเวลาเปนเกณฑ 
พบวา ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางาน 
1–5 คน) รอยละ 68.5  ธุรกิจขนาดกลาง (6–50 คน) รอยละ 27.5  สวนธุรกิจ
ขนาดใหญ (มีคนทํางานมากกวา 50 คน) มีเพียงรอยละ 4.0 เทานั้น (แผนภูมิ 3) 

ตาราง 2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามขนาดของธุรกิจ   

ขนาดของธุรกิจ (จํานวนคนทํางาน) รอยละ 

รวม 100.0 
1 – 5 คน 68.5 
6 – 15 คน 23.5 
16 – 50 คน 4.0 
51 – 100 คน 1.7 
101 – 200 คน 1.0 
มากกวา 200 คน 1.3 

แผนภูมิ 3 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามขนาดของธุรกจิ 

68.5 % 
ขนาดเล็ก  (1 – 5 คน) 

27.5 % 
ขนาดกลาง (6 – 50 คน) 

4.0 % 
ขนาดใหญ  (มากกวา 50 คน) 
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 1.4 ระยะเวลาที่ทําธรุกิจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ธุรกิจ e-Commerce ประมาณ 1 ใน 3 (รอยละ 35.3) ดําเนินกิจการมา
ไมเกิน 1 ป  รองลงมามากกวา 2 ป แตไมเกิน 5 ป มีรอยละ 26.6  มากกวา 1 ป 
แตไมเกิน 2 ป มีรอยละ 14.5  สวนที่ดําเนินการมามากกวา 5 ป มีรอยละ 23.6 
(แผนภูมิ 4) 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามระยะเวลา 
  ที่ทําธุรกิจ e-Commerce

ไมเกิน 1 ป 

มากกวา 1 – 2 ป 

มากกวา 5 – 8 ป 

มากกวา 8 ป 
26.6 % 

มากกวา 2 – 5 ป 

35.3 % 

14.5 % 

7.9 % 

15.7 % 
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 1.5 ลกัษณะการขายสินคาและบริการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประมาณรอยละ 54.6 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด ขายสินคา

และบริการผานอิเล็กทรอนิกสและมีหนาราน สวนที่ขายผานอิเล็กทรอนิกส

อยางเดียว มีอยูรอยละ 45.2 และอีกรอยละ 0.2 ขายผานอิเล็กทรอนิกส

ผสมผสานกับการขายในลักษณะอื่น  เชน  สงพนักงานออกไปขายตรง หรือ

ฝากขาย  เปนตน (แผนภูมิ 5) 

 

 
 
 

แผนภูมิ 5 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามลกัษณะ 
                 การขายสินคาและบริการ 

54.6 % 

45.2 % 

อ่ืน ๆ 
0.2 % ขายผานอิเล็กทรอนิกส 

เพียงอยางเดียว 

ขายผานอิเล็กทรอนิกสและ 
       มีหนารานทางกายภาพ 
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2.  ผลการประกอบการ 
2.1 มลูคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

 ผลประกอบการในรอบปที่ผานมา (ป 2553) ธุรกิจ e-Commerce 
มียอดขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้นประมาณ 608,587 ลานบาท โดยจําแนก
เปนยอดขายของผูประกอบการ B2B ประมาณ 251,699 ลานบาท (รอยละ 41.4)   
ผูประกอบการ B2C ประมาณ 84,593 ลานบาท (รอยละ 13.9) และผูประกอบการ         
B2G ประมาณ 272,295 ลานบาท (รอยละ 44.7)  

 ในสวนของผูประกอบการ B2G ประกอบดวย  2 สวน คือ มูลคาที่ได   
จากการสํารวจซึ่งเปนมูลคาที่เกิดจากผูประกอบการทําธุรกิจ e-Commerce       
กับหนวยงานภาครัฐ ท่ีไมผาน e-Auction ประมาณ 4,611 ลานบาท (รอยละ 0.7)  
และมูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการประมูลงานผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ที่ไดจากกรมบัญชีกลางประมาณ 267,684 
ลานบาท (รอยละ 44.0)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : 1/  มูลคาไดจากการสํารวจ รวมกบั มูลคาท่ีเกิดจากการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ(e-Auction) 
                  2/  มูลคาท่ีไดจากการสํารวจ 

แผนภูมิ 6  มูลคาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส ในรอบปที่ผานมา (ป 2553)  จําแนกตาม  
 ประเภทผูประกอบการ 

มูลคาที่รวม e-Auction มูลคาที่ไมรวม e-Auction 

B2B 
41.4% 

B2G 1/ 

44.7% 

B2C 13.9% 

608,587  
ลานบาท 

340,903  
ลานบาท 

B2C 
24.8% 

B2G 2/ 1.4% 

B2B 
73.8% 
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ตาราง  3  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิสในรอบปท่ีผานมา (ป 2553)  จําแนก
 ตามประเภทผูประกอบการ 

การขาย มูลคา (ลานบาท) รอยละ 

มูลคาขายรวม 608,587 100.0 
 B2B 251,699 41.4 
 B2C 84,593 13.9 
 B2G 1/ 272,295 44.7 
 (จากการสํารวจ) (4,611) (0.7) 
 (จาก e-Auction กรมบัญชีกลาง) (267,684) (44.0) 
ตลาดที่ขาย 2/ 340,903 100.0 

ในประเทศ 268,530 78.8 
ตางประเทศ 72,373 21.2 

หมายเหตุ : 1/ B2G  เปนมูลคาที่ไดจากการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการที่ทําธุรกิจ  
  e-Commerce กับภาครัฐที่ไมผาน e-Auction  รวมกับ มูลคาที่เกิดจากการประมูล 
  การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) ท่ีไดจากกรมบัญชีกลาง 

 2/ ไมรวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction)         

 สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที่ไมรวม e-Auction ของภาครัฐ) 
จะเปนตลาดในประเทศคิดเปนรอยละ 78.8 ของมูลคาขายทั้งหมด สวนตลาดที่
ขายตางประเทศคิดเปนประมาณรอยละ 21.2  (ตาราง 3) 

 เมื่อพิจารณาในกลุมของมูลคาขายตางประเทศ ธุรกิจ e-Commerce มี
ลูกคาสั่งซื้อสินคา/บริการจากประเทศอังกฤษ และอเมริกา ในสัดสวนสูงสุด
เทากัน คือ รอยละ 35.4 รองลงมา ญี่ปุน รอยละ 16.2  ออสเตรเลีย รอยละ 14.4  
และสิงคโปร รอยละ 11.1  (ตาราง 4)  
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ตาราง 4  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมูลคาขายตางประเทศ  
 จําแนกตามประเทศที่สั่งซื้อสินคา/บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

ประเทศ 1/ รอยละ 
 อังกฤษ 35.4 
 อเมริกา 35.4 
 ญี่ปุน 16.2 
 ออสเตรเลีย 14.4 
 สิงคโปร 11.1 
 ฝรั่งเศส 10.9 
 เยอรมนี 10.7 
 สวีเดน 10.7 
 เกาหล ี 9.2 
 ออสเตรีย 8.6 
 นอรเวย 8.0 
 สวิสเซอรแลนด 6.7 
 จีน 5.3 
 พมา 4.4 
 มาเลเซีย 4.2 
 เดนมารก 4.1 
 อิตาลี 3.9 
 เนเธอรแลนด 3.5 
 ไตหวัน 1.3 
 ฮองกง 1.1 
 อ่ืน ๆ 6.6 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 ประเทศ  
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 หากพิจารณามูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากที่สุด ไดแก กลุม
อุตสาหกรรมยานยนตมีประมาณ 73,131 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.5 ของ
มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด รองลงมา กลุมคอมพิวเตอรอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ตมีประมาณ 66,297 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.4 
กลุมทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท มีประมาณ 60,023 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.6 
สําหรับกลุมอื่น ๆ รายละเอียดตามตาราง 5 

ตาราง 5  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในรอบปท่ีผานมา (ป 2553)  จําแนกตาม
 กลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 
มูลคา  

(ลานบาท) 
รอยละ 

มูลคารวม 1/ 340,903 100.0 

• ยานยนต และผลิตภัณฑ 73,131 21.5 

• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 66,297 19.4 

• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 60,023 17.6 

• ธุรกิจบริการ 31,920 9.4 

• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 20,073 5.9 

• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 7,250 2.1 

• สินคา และอื่น ๆ 82,209 24.1 

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

   สําหรับการรับคําสั่งซื้อสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ตในรอบปที่ผานมา
(ป 2553) พบวา ธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 42.3 รับคําสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 
1-5 ครั้งตอเดือน สวนที่รับคําสั่งซื้อมากกวา 100 ครั้งตอเดือนมีประมาณ  
รอยละ 4.5 (ตาราง 6) 

ตาราง 6  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามการรับคาํสั่งซื้อ
  สินคา/บริการผานอนิเทอรเน็ตในรอบปท่ีผานมา (ป 2553) 

การรับคําสั่งซื้อสินคา/บริการ 
 เฉลี่ย (ครั้งตอเดือน)  

รอยละ 

รวม 100.0 

ไมมีการสัง่ซื้อเลย 1.4 

1 – 5 ครั้ง 42.3 

6 – 10 ครั้ง 24.8 

11 – 50 ครัง้ 24.4 

51 – 100 ครั้ง 2.6 

101 – 500 ครั้ง 3.5 

มากกวา 500 ครั้งขึ้นไป 1.0 
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 สําหรับวิธีที่ใชในการดูแลลูกคาของธุรกิจ e-Commerce พบวา สวนใหญ 

ใชอีเมลหรือการสงคําถามผานหนาเว็บไซต คิดเปนรอยละ 80.4 รองลงมา      

ใชเจาหนาที่รับโทรศัพท (Call Center) คิดเปนรอยละ 62.6 ใชระบบสนทนา

ลูกคาแบบ Live Chat เชน MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ คิดเปนรอยละ 30.5   

(แผนภูมิ 7) 

 
 
 

แผนภูมิ 7 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามวิธีการที่ใช  
  ในการดูแลลูกคา 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

วิธีการดูแลลูกคา 1/  
 

รอยละ  

เจาหนาที่รับโทรศัพท 

อีเมล หรือ สงคําถาม 
ผานหนาเว็บไซต 

ระบบสนทนาลูกคาแบบ Live Chat 
 เชน  MSN, Skype, Gtalk  ฯลฯ 

อ่ืนๆ 

0 20 40 60 80 100 

62.6 

80.4 

30.5 

1.7 
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3. วิธกีารดําเนินธุรกิจ 
 3.1  การใชเทคโนโลยี 
 1)  การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธธุรกจิ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 66.0) ไมไดมีการสงเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ สวนที่มีการสงเสริมการตลาดฯ โดยใชท้ังวิธีออนไลน และ
ออฟไลนมีประมาณรอยละ 18.3 ใชวิธีออนไลนอยางเดียวมีประมาณ รอยละ 13.7 
ใชวิธีออฟไลนอยางเดียวมีประมาณรอยละ 2.0 (แผนภูมิ 8) 

 สําหรับรูปแบบการประชาสัมพันธทางออนไลนสวนใหญท่ีนิยมใชมากที่สุด 
คือ การโฆษณาทางอีเมลและโฆษณาผานแบนเนอรบนเว็บไซตตางๆ ซึ่งมีสัดสวน
ท่ีเทากัน (รอยละ 48.5) รองลงมาเปนประชาสัมพันธสื่อสังคมออนไลน เชน 
Facebook Twitter เปนตน  โฆษณาทาง Search Engine  และโฆษณาผานเว็บบอรด
ตามเว็บไซตตาง ๆ (รอยละ 29.3 รอยละ 20.6 และรอยละ 17.1 ตามลําดับ)      
สวนออฟไลน สวนใหญจะอยูในรูปแบบของแผนพับ/โบรชัวร/นามบัตรมากที่สุด   
(รอยละ 68.5)   รองลงมาสื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร นสพ. (รอยละ 34.6)  ปายโปสเตอร 
Bill board (รอยละ 34.0)  การออกงานประชาสัมพันธสินคาหรือบริการตาม
งานตาง ๆ  (รอยละ 33.9)  (ตาราง 7) 

แผนภูมิ 8  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามวิธีการสงเสริม  
   การตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ 

ไมมีการประชาสัมพันธ 

ใชวิธีออนไลนอยางเดียว 

ใชวิธีออฟไลนอยางเดียว  

ใชท้ังวิธีออนไลนและออฟไลน 
18.3% 

66.0% 

13.7% 

2.0% 
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ตาราง 7 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามลักษณะการสงเสริม  
 การตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ   

การสงเสริมการตลาดและ 
การประชาสัมพันธธุรกิจ 

รอยละ 

รวม 100.0 
ใชวิธีออนไลน 13.7 
ใชวิธีออฟไลน 2.0 
ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 18.3 
ไมมีการสงเสริมการตลาดฯ 66.0 

วิธีออนไลนท่ีใช  1/  

โฆษณาทางอีเมล 48.5 
โฆษณาผานแบนเนอร บนเว็บไซตตาง ๆ 48.5 
ประชาสัมพันธสื่อสังคมออนไลน เชน Face book Twitter เปน 29.3 
โฆษณาทาง Search Engine 20.6 
โฆษณาผานเว็บบอรด ตามเว็บไซต  17.1 
การตลาดผานนายหนาหรือตัวแทนประชาสัมพันธ 6.2 
โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ 2.1 
อ่ืนๆ  0.3 

วิธีออฟไลนท่ีใช  1/  

แผนพับ/โบรชัวร/นามบตัร 68.5 
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร นสพ. 34.6 
ปาย โปสเตอร Billboard 34.0 
ออกงานประชาสัมพันธสินคาหรือบริการตามงานตาง ๆ  33.9 
สื่อวิทยุ โทรทัศน 20.8 
อ่ืนๆ  5.5 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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 2) วัตถุประสงคการใชเว็บไซต 

 สวนใหญของธุรกิจ e-Commerce จะใชเว็บไซตในการเพิ่มชองทาง 

การสั่งซื้อสินคา/บริการ (รอยละ 71.0) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธสินคา

และบริการ (รอยละ 67.3) เพื่ออํานวยความสะดวกกับผูบริโภค (รอยละ 66.1)   

สวนวัตถุประสงคอื่น ๆ รายละเอียดตามตาราง 8 

ตาราง 8 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามวัตถุประสงค
 ของการใชเว็บไซต   

วัตถุประสงคของการใชเว็บไซต 1/ รอยละ 

เพิ่มชองทางการสั่งซือ้สินคา/บริการ 71.0 

ประชาสัมพันธสินคาและบริการ 67.3 

อํานวยความสะดวกใหกับ ผูบริโภค 66.1 

ลดตนทนุการบริหารจัดการ 46.0 

ตามกระแสนิยมและความ ทันสมัย 34.2 

อื่นๆ 3.0 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 3) การมีเว็บไซตและการพัฒนาเว็บไซต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 68.6) มีเว็บไซตเปนของ

ตนเอง  ที่ยังไมมีเว็บไซตแตมีแผนที่จะจัดทําเว็บไซตมีประมาณรอยละ 19.9   

สวนที่ไมมีและยังไมมีแผนการจัดทําเลย มีประมาณรอยละ 11.5 (แผนภูมิ 9) 

 สําหรับธุรกิจที่มีเว็บไซตอยูแลว การพัฒนาเว็บไซตจะเปนใน
ลักษณะของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 74.5 รองลงมา
มีทีมพัฒนาเอง คิดเปนรอยละ 15.7   เปนการจางบริษัทอื่นมาพัฒนาใหคิดเปน
รอยละ 11.6  ในสวนของการใชบริการเว็บไซตของตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
คิดเปนรอยละ 7.1 (แผนภูมิ 9) 
 
 

แผนภูมิ 9  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการมีเว็บไซต
  เปนของตนเอง 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

ใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 

มีทีม 
พัฒนาเอง 

 

จางบริษทั 
อื่นพฒันา 

 

การพัฒนาเว็บไซต 1/ 
รอยละ  มี 

68.6% 
 

ไมมี 
แตมีแผนจัดทํา 

19.9% 

ไมมี และไมมี
แผนจัดทํา 

11.5% ใชบริการเว็บไซต
ของตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส 

0 
20 

40 

60 

80 
74.5 
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3.2  การรบัรองความนาเชือ่ถอื 

 การบริการเพื่อสรางความนาเชื่อถือของธุรกิจ e-Commerce มีรอยละ 63.3 

ที่มีการจัดทํานโยบายดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy/ Statement)   

รอยละ 43.7 มีการใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ Trust Mark ของ

กระทรวงพาณิชย   รอยละ 8.7 มีการใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือของ

ตางประเทศ เชน PCI, TRUESTe ฯลฯ  และรอยละ 12.8 ใชวิธีการอื่นๆ  

 สําหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือการจัดทํา 

Security Policy ธุรกิจ e-Commerce รอยละ43.0  มีการใชนโยบายความปลอดภัย 

(Security Policy)  รอยละ 38.9 มีการใชเทคโนโลยีเขารหัส เชน SSL (https://)    

รอยละ 31.2  มีการใชเทคโนโลยี Captcha เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบความ

เปนมนุษยโดยใชวิ ธีการใหพิมพตัวอักษรที่ เห็นใหถูกตอง สวนการใช

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสมีรอยละ 11.0  (ตาราง 9) 
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ตาราง 9 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามการรับรอง    
                ความนาเชื่อถือ   

การรับรองความนาเชื่อถือ 1/ รอยละ 

วิธีการที่ใชเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกบัลูกคา 2/  

มีนโยบายความเปนสวนตวั  Privacy Policy/Statement 63.3 

ใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ Trust Mark  
   ของกระทรวงพาณิชย 43.7 
ใชเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือของตางประเทศ 
  เชน  PCI, TRUESTe ฯลฯ 8.7 

อ่ืนๆ  12.8 

การใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือ การจัดทํา Security Policy 2/ 

มีการใชนโยบายความปลอดภัย (Security Policy) 43.0 

มีการใชเทคโนโลยีเขารหัส เชน SSL(https://) 38.9 

มีการใชเทคโนโลย ีCaptcha  31.2 

การใชใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส (CA)   100.0 

มีการใช  ใชของหนวยงาน 11.0 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 5.6 

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (CAT) 4.1 

บริษัท ไทยดจิิทัล ไอดี จํากัด 0.3 

อ่ืน ๆ  1.0 

ไมมีการใช 35.5 

ไมระบุ 53.5 
หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะที่มเีว็บไซตเปนของตนเอง 
 2/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.3 รูปแบบการชําระเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจ e-Commerce กวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.3) มีบริการการชําระ

คาสินคา/บริการของลูกคาในรูปแบบออฟไลนอยางเดียว สวนที่มีแบบ

ออนไลนอยางเดียว มีประมาณรอยละ 16.2 และสวนที่เปดใหชําระไดทั้ง 

แบบออนไลนและออฟไลน มีประมาณรอยละ 33.5 (แผนภูมิ 10) 

สําหรับบริการการชําระเงินแบบออนไลนที่ธุรกิจสวนใหญเปด
ใหบริการมากที่สุด คือ การชําระเงินผานระบบ e-Banking/ATM (รอยละ 77.4)  
รองลงมาเปนการชําระเงินผานบัตรเครดิต (รอยละ 48.6) การชําระเงินผาน       
ผูใหบริการกลาง (รอยละ 27.1) ในขณะที่การชําระแบบออฟไลนที่ธุรกิจ
สวนใหญใชกันมากที่สุด คือ การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (รอยละ 79.7)  
รองลงมาเปนการชําระกับพนักงานโดยตรง (รอยละ 50.4) โอนเงินทาง
ไปรษณีย (รอยละ 16.3) 

แผนภูมิ 10  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามรูปแบบ
 การชําระคาสินคา/บริการของลูกคา 

33.5% 
ท้ังออนไลนและออฟไลน ออนไลน 16.2% 

ออฟไลน 50.3% 
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ตาราง 10 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามรูปแบบและ
 วิธีการชําระคาสินคา/บริการของลูกคา  

รูปแบบและวิธีการชําระคาสินคา/บริการ รอยละ 

รวม    100.0 

ใชวิธีออนไลน 16.2 

ใชวิธีออฟไลน 50.3 

ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 33.5 

วิธีออนไลนที่ใช  1/  

ชําระเงินผานระบบ e-Banking/ATM 77.4 

ชําระเงินผานบัตรเครดิต 48.6 

ชําระเงินผานผูใหบริการกลาง 27.1 

ชําระเงินผานระบบ Mobile Payment 7.6 

ระบบโอนเงิน FEDI 2.7 

อ่ืนๆ  0.2 

วิธีออฟไลนที่ใช  1/  

โอนเงินผานบัญชีธนาคาร 79.7 

ชําระกับพนักงานโดยตรง 50.4 

โอนเงินทางไปรษณีย 16.3 

ผานตัวกลางการเงิน 13.2 

อ่ืนๆ 0.2 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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3.4  การจดัสงสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดสงสินคาธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 63.2 ทําการ
จัดสงสินคาทางไปรษณีย    ประมาณรอยละ 45.0 ใชพนักงานขนสงของตนเอง   
ประมาณรอยละ 32.1 ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชน   ประมาณรอยละ 7.0 
จัดสงออนไลน  (แผนภูมิ 11) 
 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิ 11  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามวิธีการจัดสงสินคา 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

รอยละ  

วิธีการจัดสงสินคา 1/  

ใชพนักงานขนสงของตนเอง 

ใชสงทางไปรษณยี 

ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชน 

จัดสงออนไลน 

อ่ืนๆ 

45.0 

63.2 

32.1 

7.0 

6.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 

แผนภูมิ 12  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามระยะเวลา   
    การสงมอบสินคาใหลูกคา 

ภายใน 1 วัน 
 2 – 3 วัน 
 4 – 6 วัน 
 7 - 14 วัน 
 

ไมระบุ 

15 วันขึ้นไป 
 

53.2% 
12.3% 

12.5% 

12.6% 6.2% 
3.2% 
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สําหรับระยะเวลาในการสงมอบสินค าใหลูกค าของธุรกิจ               

e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 53.2) สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน รองลงมา    

สงมอบไดภายใน 1 วัน (รอยละ 12.6)  สงมอบไดภายใน 7 – 14 วัน (รอยละ 12.5) 

(แผนภูมิ 12) 

สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา

เปนปญหา/อุปสรรคมากที่สุด คือ ราคาคาขนสงที่คอนขางสูง (รอยละ 64.8)   

รองลงมา คือ ความลาชาในการจัดสง (รอยละ 40.1)  การรับประกันการสง

มอบสินคา (รอยละ 37.9) ปญหาเรื่องคุณภาพในการจัดสง (รอยละ 34.3)     

(ตาราง 11) 

ตาราง 11 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส  จําแนกตามอปุสรรคในการ
  จัดสงสินคา   

อุปสรรคในการจัดสงสนิคา 1/ รอยละ 

ราคาคาขนสงสูง 64.8 

ความลาชาในการจัดสง 40.1 

การรับประกันการสงมอบสินคา 37.9 

คุณภาพในการจัดสง  34.3 

ขั้นตอนในการจัดสงยุงยาก 16.6 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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4. ความคดิเหน็ 

 4.1  พฤตกิรรมของลูกคา 

ผูประกอบธุรกิจ e-Commerce สวนใหญเห็นวาพฤติกรรมของลูกคา
ที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ การที่ลูกคากลัวการฉอโกง  (รอยละ 61.2) เชน        
ซ้ือของแลวไมไดสินคา  รองลงมา คือ กลัวไดรับสินคาไมตรงตามที่โฆษณา 
(รอยละ 58.2)   ลูกคาไมมีความเชื่อมั่นในการชําระเงิน (รอยละ 57.7)  ปญหา
การที่ลูกคาไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อส่ังจอง (รอยละ 46.6)   สวนพฤติกรรมอื่นๆ 
รายละเอียดตามตาราง 12 

ตาราง 12 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามพฤติกรรมของ
 ลูกคาที่เห็นวาเปนอุปสรรคตอธุรกิจ e-Commerce   

พฤติกรรมของลูกคา 1/ รอยละ 

กลัวปญหาการฉอโกง 61.2 

กลัวไดรับสนิคาไมตรงตามที่โฆษณา 58.2 

ไมมีความเชื่อมั่นในการชําระเงิน 57.7 

ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อหรือสั่งจอง 46.6 

กลัวการขโมยขอมูลบัตรเครดิต 27.3 

ตองการใหผูขายพูดคุยมากกวาการติดตอกัน                   
ทางอินเทอรเน็ต 

22.7 

กลัวการขโมยขอมูลใชระบุตัวบุคคล 22.5 

กลัวผลผูกพันทางกฎหมาย 12.6 

อ่ืนๆ 0.3 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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4.2  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce 

 ผูประกอบการธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 14.1 ไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงในกลุมนี้ได
ระบุปญหาอุปสรรค มากที่สุด คือ ลูกคาสั่งจองสินคาแลวยกเลิกหรือไมชําระเงนิ/ 
ติดตอลูกคาไมได คิดเปนรอยละ 29.0  รองลงมา คือ การทําการตลาด/การ
ประชาสัมพันธธุรกิจ e-Commerce ทําไดยากและมีคาใชจายสูงคิดเปนรอยละ 
25.0   ความไมเชื่อใจกันระหวางผูซ้ือและผูขาย/ความไมมั่นใจในการซื้อสินคา
ทางอินเทอรเน็ต/การกลัวการฉอโกงคิดเปนรอยละ 17.1  และคาบริการตางๆ ที่
เกี่ยวกับธุรกจิ e-Commerce แพงทําใหตนทุนสูงคิดเปนรอยละ 12.3 (ตาราง 13) 
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ตาราง 13 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามความคิดเห็น
 เก่ียวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ 

ปญหา/อุปสรรค รอยละ 

รวม 100.0 
แสดงความคิดเห็น 14.1 

ไมแสดงความคิดเห็น 85.9 

ปญหา/อุปสรรค 1/  

 ลกูคาสั่งจองสินคาแลวยกเลิก หรอืไมชําระเงิน ติดตอลูกคาไมได 29.0 

 การทําการตลาด/การประชาสัมพันธธุรกิจ e-Commerce  
 ทําไดยาก และมีคาใชจายสูง 

25.0 

 ความไมเชื่อใจกันระหวางผูซื้อและผูขาย/ ความไมมั่นใจ 
 ในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต/ การกลัวการฉอโกง 

17.1 

 คาบริการตางๆที่เกี่ยวกับธุรกิจe-Commerce แพงทําใหตนทุนสูง 12.3 
 ลกูคาแจงการโอนเงินเท็จ  11.0 

 ระบบเครอืขายไมทั่วถึง/อินเทอรเน็ตชา ลมบอย 6.7 

 ราคาคาขนสงสูง/ระยะเวลาที่ใชในการขนสง 6.5 

 ไมมีความเชื่อมั่นในการชําระเงิน 5.7 

 ความรูความเขาใจดาน IT ของพนักงาน                       5.5 

 เว็บไซตสําเร็จรูปไมเสถียร 5.5 

 อ่ืน ๆ 8.0 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ  
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4.3  ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 

 สําหรับความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ  ผู ประกอบ
ธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 9.4 ไดแสดงความคิดเห็น และไดระบุ
ความตองการความชวยเหลือ ดังนี้ ปรับปรุงระบบการขนสง/ลดราคาคา
ขนสง (รอยละ 26.8)  ประชาสัมพันธ/สงเสริมสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce 
รวมทั้งแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น (รอยละ 22.1)  ควบคุมความปลอดภัย/ 
สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการซื้อสินคาออนไลน (รอยละ 20.7)   และ
จัดอบรมใหความรูและทักษะในการประกอบธุรกิจ e-Commerce แกผูประกอบการ 
(รอยละ 14.0) (ตาราง 14) 
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ตาราง 14 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามความคิดเห็น
 เก่ียวกับความชวยเหลือท่ีตองการจากภาครัฐ 

ความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ รอยละ 

รวม  
แสดงความคิดเห็น 9.4 
ไมแสดงความคิดเห็น 90.6 

ความชวยเหลือที่ตองการ 1/  

 ปรับปรุงระบบการขนสง/ลดราคาคาขนสง 26.8 

 ภาครัฐควรประชาสัมพันธ/สงเสริมสนับสนุน  
 ธุรกิจ e-Commerce รวมทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

22.1 

 ควบคุมความปลอดภัย/สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค 
 ในการซื้อสินคาออนไลน 

20.7 

 จัดอบรมใหความรูและทักษะในการประกอบธุรกิจ  
 e-Commerce แกผูประกอบการ เชน การตลาด การพัฒนา

 เว็บไซต 

14.0 

 ตองการแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการลงทุนและ 
 เปนเงินทุนหมุนเวียน 

9.9 

 ประชาสัมพันธเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ TrustMark 
 ของกระทรวงพาณิชยใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

9.1 

 ความรวดเร็วในการดําเนินการดานเอกสารกับทางราชการ 8.7 

 อ่ืนๆ 5.6 

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

1. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนรายชื่อผูประกอบการที่    
จดทะเบียนประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ซึ่งมีอยูจํานวน 
3,374 ราย 

2. สํานักงานสถิติแหงชาติ ใชสถานประกอบการตัวอยางที่แจงวามีการขาย
สินคา/บริการผานอินเทอรเน็ต จํานวน 1,514 ราย ซึ่งเมื่อประมาณคาเปน
จํานวนสถานประกอบการที่มีการขายสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น 
มีจํานวนประมาณ 23,443 ราย 

3. สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีผูเขามาเปนสมาชิกเพื่อ
ทําธุรกิจประเภทนี้ จํานวนไมนอยกวา 37,000 ราย 
 ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการตรวจสอบความซ้ําซอนของ
รายชื่อผูประกอบการจาก 2 แหลงแรก  กอนสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติออกไปสัมภาษณ แตในบางรายที่สถานประกอบการ/ผูประกอบการ
ไมสะดวกที่จะใหสัมภาษณก็จะทอดแบบไวที่สถานประกอบการให
ผูประกอบการกรอกเองและไปติดตามขอรับแบบคืนในภายหลัง 
 แบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับมา และมีความสมบูรณเพียงพอที่จะ
ประมวลผลได  มีอยูจํานวน 1,841 แบบ 

4. ขอบขายและคุมรวม  
 สถานประกอบการหรือผูประกอบการที่อยูในขอบขายของการสํารวจนี้ 
ไดแก สถานประกอบการหรือผูประกอบการพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสทุก
ประเภท (ยกเวน ธุรกิจประเภทบริษัทหลักทรัพย และจัดการกองทุนรวม) 
ทั่วประเทศ 
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 การประมาณคา 
 การประมาณคาสถิติตางๆ จะแยกการประมาณคายอดรวม สําหรับแตละ
กรอบตัวอยางกอน เมื่อไดคาประมาณยอดรวมแลว จึงนําคาประมาณยอดรวม
ที่ไดจากแตละกรอบตัวอยางดังกลาวมารวมกัน จากนั้นจึงทําการคํานวณคา
รอยละหรือคาเฉลี่ยที่สนใจตอไป  
 สําหรับการประมาณคาในแตละกรอบตัวอยาง ไดดําเนินการดังนี้  
 การประมาณคาขอมูลที่ใชสถานประกอบการตัวอยางโครงการสํารวจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนกรอบ
ตัวอยางนั้น ไดทําการประมาณคาแยกตามขนาดของสถานประกอบการโดย
แยกเปน 7 ขนาด ซึ่งวัดดวยจํานวนคนทํางาน  คือ 1-9 คน  10-15 คน  16-25 คน
26-30 คน  31-50 คน  51-200 คน  และมากกวา 200 คน และ 2 พ้ืนที่ยอย คือ
กรุงเทพฯ รวมปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร)  
และพื้นที่อื่นๆ 
 สวนการประมาณคาขอมูลของสถานประกอบการที่ไดจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา และสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นแมวาจะ
ไมมีการเลือกสถานประกอบการและผูประกอบการตัวอยาง โดยตองทํา
การแจงนับสถานประกอบการและผูประกอบการทุกราย แตเนื่องจากสถาน
ประกอบการและผูประกอบการบางรายไมใหขอมูล จึงจําเปนตองมีการ
ประมาณคาตามวิธีการทางสถิติ เพื่อใหขอมูลสถิติที่นําเสนอเปนคาประมาณ
สําหรับประชากรทุกรายที่อยูในขอบขายของการสํารวจ โดยไดประมาณคา
ขอมูลของสถานประกอบการที่ไดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแยกตามพื้นที่
เชนเดียวกับกรอบตัวอยางสํานักงานสถิติแหงชาติ  แตไมไดแยกตามขนาดของ
สถานประกอบการ  
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 ขอจํากัดของขอมูล 

 1)  กรอบตัวอยาง เนื่องจากกรอบตัวอยางที่ใชในการสํารวจครั้งนี้ไดมา
จากหลายแหลงซึ่งมีที่มาตางกัน  รวมทั้งไมสามารถบูรณาการกันเปน
ฐานขอมูลเดียวได กรอบตัวอยางดังกลาวจึงไมครบถวนสมบูรณนัก อาจทํา
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาสถิติตาง ๆ ได กลาวคือ 

- กรอบตัวอยางของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ใช เปนเพียงสถาน
ประกอบการตัวอยางจากการสํารวจอื่นที่แจงวามีการขายสินคา/บริการผาน
อิเล็กทรอนิกส ยังมิใชสถานประกอบการทั้งหมดที่อยูในเปาหมายที่แทจริง 

-  กรอบตัวอยางของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนรายชื่อผูประกอบการ
ที่มาขึ้นทะเบียนไว แตอาจจะยังไมเริ่มทําธุรกิจนี้ ในขณะที่บางรายเลิกกิจการ 
บางรายที่อยูที่ใชในการจดทะเบียนกับที่อยูปจจุบันไมตรงกันทําใหหา
ผูประกอบการ/สถานประกอบการไมพบ  และมีบางรายที่ดําเนินธุรกิจนี้แต
ไมไดมาขึ้นทะเบียนผูประกอบการ e-Commerce   

-  กรอบตัวอยางที่เปนรายชื่อและจํานวนสมาชิกของตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่มีความซ้ําซอนกันของสมาชิกทั้งในตลาดเดียวกันและ
ระหวางตลาด แตเจาของตลาด/ผูจัดการตลาดไมสามารถเปดเผยขอมูลเพื่อทํา
การบูรณาการกันได และมีผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเขามานอยมาก
จึงจําเปนตองใชวิธีการทางสถิติ เพ่ือลดคาความซ้ําซอน และประมาณคา
ประชากร 

การประมาณคาสถิติตาง ๆ โดยใชคาประชากรที่ไมมีรายละเอียดในการ
จําแนกตามลักษณะที่สําคัญ เชน ขนาดของกิจการ ประเภทธุรกิจที่ทํา (B2B, 
B2C, B2G)   และกลุมอุตสาหกรรม อาจมีผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงใน
คาประมาณสถิติตาง ๆ 
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2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสํารวจใชวิธีสงเจาหนาที่ออกไป
สัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดตางๆ ตามแบบสอบถามของ
สถานประกอบการ/ผูประกอบการ แตผูประกอบการบางรายไมสะดวกที่จะ
ใหสัมภาษณ จึงตองวางแบบสอบถามไวใหผูประกอบการกรอกขอมูลลงใน
แบบสอบถามเอง อาจมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากความเขาใจผิดหรือ
ขอถามไมชัดเจนพอ  อยางไรก็ตามสํานักงานสถิติแหงชาติพยายามสอบถาม
กลับไปยังผูประกอบการในรายที่เห็นวาขอมูลผิดปกติหรือไมสอดคลองกัน 

3)  อัตราการตอบกลับต่ํา  เนื่องจากการไมไดรับความรวมมือจาก
ผูประกอบการ  อาจเพราะเปนขอมูลเกี่ยวกับมูลคาขาย  และขอถามมี
รายละเอียดคอนขางมาก ทําใหอัตราการตอบแบบสอบถามกลับไมสูงมากนัก  
นอกจากนั้นการกระจายตัวของธุรกิจประเภทตางๆ ที่เปนตัวแทนอาจไม
สะทอนภาพที่แทจริงนัก   

คํานิยาม 

1.  ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ ธุรกิจ e-Commerce ในการสํารวจนี้  
 หมายถึง ธุรกิจที่มีการขายสินคาหรือบริการใหลูกคาผานทางอินเทอรเน็ต  

หรือหมายถึงมีการใหลูกคาสั่ งซื้อ ส่ังจองสินคาหรือบริการผานทาง
อินเทอรเน็ต (ผานทางหนาเว็บไซตหรือทาง e-mail)  สวนการชําระเงินหรือ
การจัดสงจะทําผานชองทางใดก็ได 
2.  ประเภทของธุรกิจ e-Commerce 

2.1 B2B (Business to Business) 
หมายถึง  การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางภาคธุรกิจดวยกัน

เองผานอินเทอรเน็ต หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา B2B (Business - to - Business) 
ทั้งนี้ อาจเปนการทําธุรกิจระหวางผูประกอบการระดับเดียวกัน หรือตางระดับ
กันก็ได  เชน ผูผลิตกับผูผลิต ผูผลิตกับผูสงออก ผูผลิตกับผูคาสง/คาปลีก 
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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 
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) 
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5.  Click and Mortar 
 หมายถึง ธุรกิจที่จําหนายสินคาผานทางทั้งหนารานและอินเทอรเน็ต 
สวนมากจะมีธุรกิจเดิมที่จําหนายสินคาผานทางหนารานอยูแลวและตองการ
ขยายมาทําในอินเทอรเน็ต  เพ่ือเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา ขยายฐานลูกคา 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เปนตน 

6.  Affiliate Marketing 
  หมายถึง การตลาดผานนายหนาหรือตัวแทนประชาสัมพันธ คือ การทํา

การตลาดผานทางผูแทนโฆษณา โดยทางบริษัทจะจายเงินคาตอบแทนใหกับ
ผูแทนโฆษณาก็ตอเมื่อ ผูแทนโฆษณาเหลานั้นไดแนะนําคนเขามายังเว็บไซต
ของบริษัท และคนคนนั้นไดทําธุรกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่ทางบริษัทกําหนด
ไว เชน ซื้อสินคาหรือ สมัครสมาชิก เปนตน 

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

8.  Trust Mark ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (DBD Verified) 
  เปนเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หรือ เรียกสั้นๆวา "Trust Mark" นั้น เปนเครื่องหมายรับรอง
ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย โดยผูบรโิภคจะมัน่ใจได
วาซื้อสินคา/บริการจากเว็บไซตที่เชื่อถือได  เปนเว็บไซตที่ไดรับเครื่องหมาย
รับรองฯ จะตองปฏิบัติหลักเกณฑท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาระบุไว หากมีขอ
พิพาท หรือประสบปญหา ทานสามารถติดตอหรือรองเรียนมายังกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา และ เพื่อดําเนินการแกไขปญหานั้นๆ ใหได  
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9.  TRUSTe  
 เปนองคกรเครื่องหมายรับรองเว็บไซต เพื่อการคุมครองผูบริโภคในการ
ซื้อขายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเว็บไซตที่ผานการตรวจสอบจาก
องคกรนี้จะไดรับอนุญาตใหติดสัญลักษณขององคกรนี้บนเว็บไซตของตนเอง 
เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่ตองปอนขอมูลสวนตัว 
10.  Digital Certificate  

 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) คือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
หรือการบันทึกอื่นใดซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหวางเจาของลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสกับขอมูลที่ใชสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Signature) คือ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือ 
สัญลักษณอื่นใดที่สรางขึ้นใหอยูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส ซึ่งนํามาใช
ประกอบกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวยอมรับในขอความ
ในขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น 
11.  SSL (Secure Socket Layer) 
 เปนโปโตคอลที่ เพ่ิมความปลอดภัยในการรับสงขอมูลผานระบบ
เครือขาย ทําใหสามารถสงขอมูลที่เปนความลับ เชน รหัสผาน หรือหมายเลข
บัตรเครดิตผานระบบเครือขายดวยความปลอดภัย นอกจากผูสงผูรับขอมูล
แลว ไมมีใครในระบบเครือขายสามารถดึงขอมูลที่เปนความลับไปใหได 
หนาที่ของ SSL แบงเปน 3 สวนใหญๆ คือ 1) การตรวจสอบ Server วาเปน
ตัวจริง  2) การตรวจสอบ client วาเปนตัวจริง 3) การเขารหัสลับ การเชื่อมตอ 
12.  Security Policy 
 นโยบายการรักษาความปลอดภัย คือ การกําหนดวาสิ่งใดจําเปนตอง
ปองกัน จะปองกันอยางไร ลักษณะจะระบุถึงกฎและแนวทางการปฏิบัติตางๆ  
ที่ใชควบคุมการจัดการ การปองกัน  และการแจกจายขอมูลที่เปนความลับ
ของระบบ 
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13.  Captcha (Completely Automated Public Turing Computer and 
Humans Apart) 

  คือ กลไกอัตโนมัติที่ใชทดสอบเพื่อใหทราบวา มนุษย หรือ คอมพิวเตอร 
มันเปนการทดสอบการตอบสนองโดยใชทดสอบกับระบบคอมพิวเตอร    
เพื่อตัดสินใจวาผูใชหรือผูที่กําลังติดตอกับเว็บเซิรฟเวอร เปนมนุษยหรือไม 
วัตถุประสงคสําคัญของมันก็เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเว็บไซตที่ ตองมี
การปอนขอมูลสวนตัว เนื่องจากแฮกเกอรสวนใหญจะใชสิ่งที่ เรียกวา 
“บอตส”(bots) ในการโจมตีผู ใช  ซึ่ งบอตที่ ว านี้สามารถสร างขึ้นโดย
คอมพิวเตอร แตเนื่องจากคอมพิวเตอรไมสามารถแกปญหาการทดสอบดวย 
CAPTCHA ได จะตองอาศัยมนุษยที่เพงดูกราฟฟก ยุงเหยิงเหลานี้ และ      
แกะตัวอักษรออกมาเพื่อพิมพยืนยันอีกทีแหลงที่ใหดาวโหลดตัวอยาง : 
http://recaptcha.net/ หรือสามารถคนหาตัวอยางไดในเว็บ search engine ทั่วไป 

14.  Identity Authentication 

  คือ ขบวนการที่ใชในการตรวจสอบวาผูที่จะมาใชบริการ อินเตอรเน็ต
ผานเครือขายไรสายนั้นเปนลูกคาของทานจริง โดยระบบจะทําการตรวจสอบ
จาก username และ password วาถูกตองไหม จุดประสงคหลัก คือการปองกัน
ไมใหบุคคลที่ไมไดเปนลูกคาของทานหรือคนอื่นๆ มาใชระบบ 

15.  FEDI (Financial EDI) 

  Financial EDI เปนการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการเงินทางธุรกิจระหวาง
บริษัทคูคาในรูปแบบมาตรฐาน สากลจาก เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง 
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งเอกสารทางดานการเงินที่สําคัญ  
ไดแก  ใบสั่ งใหธนาคารจ าย เงิน  (Payment Order) ใบแจงการสั่ งจ าย 
(Remittance Advice) เปนตน 
 






