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คําปรารภ 
จากสภาพปญหาเศรษฐกิจของโลกในปจจุบัน ไดสงผลกระทบตอ

ประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งสภาวะทางการเงิน ทรัพยากร และพลังงาน 
สําหรับธุรกิจ e-Commerce เปนธุรกิจหนึ่งที่จะชวยใหผูประกอบการสามารถ
อยูไดในสถานการณปจจุบันเพราะชวยลดตนทุนในหลายๆ ดาน ประกอบกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีความกาวหนาไปอยางมากโดยเฉพาะสื่อ
อินเทอรเน็ตซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชเปนชองทางการซื้อขายสินคาและ
บริการไดเปนอยางด ี

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(e-Commerce) ของภาครัฐ และการสงเสริมใหผูประกอบการนาํพาณชิยอิเลก็ทรอนิกส
มาเปนเครือ่งมอืในการประกอบธุรกิจ มีสวนสาํคญัทีจ่ะเสริมสรางขดีความสามารถ
ของผูประกอบการ และขยายผลธุรกิจการคาในทิศทางการพาณชิยอเิล็กทรอนิกส 
ใหเขาสูการแขงขนัในเวทโีลกได 

สํานักงานสถิติแหงชาติตระหนักดีวาในการกําหนดนโยบายหรือ
การจัดทํามาตรการตาง ๆ  เพื่อสงเสริมการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจําเปนตอง 
ใชขอมูลสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศ เพื่อนํามาประกอบการ 
วิเคราะหและตัดสินใจ  สํานักงานฯ จึงไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรกในป 2550 และครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบสถานการณตางๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน และเปนการประเมินการเติบโตของธุรกิจนี้ 
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  ในการสํารวจใชทั้งวิธีสงเจาหนาที่ออกไปสัมภาษณผูประกอบการ 
และไดใหผูประกอบการตอบแบบสอบถามผานออนไลน สําหรับผลการสํารวจ
จะใชในการสนับสนุนขอมูลใหคณะอนุกรรมการนโยบายและสงเสริมการ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และหนวยงานที่เกี ่ยวของใชในการ
กําหนดนโยบาย  วางแผน  จัดหามาตรการต างๆ  ในการสงเสริมและ
พัฒนาการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเกิด
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งแจกจายใหแกผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม 
ตลอดจนผูที่สนใจทางดานนี้                                                                           

สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอขอบคุณผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสนับสนุนการสํารวจครั้งนี้ 
โดยเฉพาะผูประกอบการที่ไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามอยางครบถวน
ภายในเวลาที่กําหนด หวังวาทานจะไดใชประโยชนจากการสํารวจนี้ และ
สนับสนุนงานของสํานักงานสถิติแหงชาติเชนนี้ตอไป 

 
 
 

(นางธนนุช   ตรีทิพยบุตร) 
   เลขาธิการสถิติแหงชาติ 
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คํานํา 
 

ผลที่ไดจากการสํารวจสถานภาพการพาณิชยอเิล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในครัง้นี้ สะทอนใหเห็นวาธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส
ในปจจุบันสวนใหญยงัเปนธรุกิจขนาดเล็กมคีนทํางานไมเกิน 5 คน (รอยละ 74.0)   
อยูในกลุมอุตสาหกรรมแฟชัน่ เครือ่งแตงกาย อญัมณีและเครือ่งประดบัมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 29.4   รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 21.1  และธุรกิจเกือบครึ่งหนึง่
ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและมีหนารานดวย 

สําหรับผลประกอบการในป 2550 ธุรกิจ e-Commerce มียอดขาย
ผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งสิ้นประมาณ 427,460 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปน
มูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) จากกรมบัญชีกลาง
จํานวน 233,982 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54.8 ของยอดขายทั้งหมด) 
สวนตลาดของธุรกิจ e-Commerce  (ที่ไมรวม e-Auction ของภาครัฐ)  จะเปน
ตลาดในประเทศประมาณ 3 ใน 4 ของมูลคาขายทั้งหมด   

นอกจากนัน้ ยงัมีมูลคาพาณชิยอิเลก็ทรอนิกสจําแนกตามประเภท
ผูประกอบการ และกลุมอุตสาหกรรม รวมทั้งวิธีการดําเนนิธรุกิจ เชน การประชา- 
สัมพันธและสงเสรมิการตลาด การใหบริการสวนหนาของเว็บไซต รูปแบบ
การชาํระเงิน ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ และความตองการ
ความชวยเหลือจากภาครฐั ซ่ึงไดมีการนําเสนอไวในรายงานฉบับนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
 

มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิสป 2550  
ประเภทผูประกอบการ 

จํานวน (ลานบาท) รอยละ 

รวม 427,460 100.0 

B2B 127,325 29.8 

B2C 63,425 14.8 

B2G 1/ 236,710 55.4 
หมายเหตุ :  1/  รวมมูลคาขายที่เกดิจากการประมูลของภาครัฐ ผาน e-Auction จากกรมบัญชีกลาง  
 จํานวน 233,982 ลานบาท 
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บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 
 

  สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรกในป  2550  และครั้งนี้เปนการ
สํารวจครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ธุรกิจที่มีการขายสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ทั้งในเรื่องของประเภท
ธุรกิจที่ทํา  จํานวนคนทํางาน มูลคาขาย คาใชจาย การจัดสงสินคา และ
การชําระเงิน  ในมุมมองของผูประกอบการซึ่งภาครัฐตองเขาไปสนับสนุน  
รวมทั้งทิศทางการปรับตัวที่สําคัญ ๆ ของภาคธุรกิจเพื่อใหมีศักยภาพในการ
แขงขันมากขึ้น 
 การสํารวจครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนพฤษภาคม  – 
มิถุนายน 2551 โดยวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติออกไป
สัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ตามแบบสอบถามรวมทั้ง
นําแบบสอบถามขึ้นเว็บไซตใหผูประกอบธุรกิจ e-Commerce เขามาตอบ 
จากจํานวนผูประกอบการทั้งหมดประมาณ 40,200 ราย  มีแบบสอบถามที่
สมบูรณและสามารถนํามาประมวลผลไดทั้งสิ้นประมาณ 1,678 ราย  
   

 ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังนี้ 

1.  ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ    

 ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยสวนใหญ (รอยละ 74.0) เปน
ธุรกิจขนาดเล็กมีคนทํางานไมเกิน 5 คน  และเปนธุรกิจประเภท B2C ถึง
รอยละ 72.5 
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 หากแยกตามกลุมอุตสาหกรรมที่ทํา พบวา อยูในกลุมอุตสาหกรรม
แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.4 
ของธุรกิจทั้งหมด  รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 21.1  

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น
ในป 2551 ไดแก กลุมแฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับ (จาก
รอยละ 18.0 เปนรอยละ 29.4)   กลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต (จากรอยละ 18.6 เปนรอยละ 21.1)   กลุม
ทองเที่ยวโรงแรมและรีสอรท (จากรอยละ 7.6 เปนรอยละ 11.0)   ธุรกิจ
บริการ (ประชาสัมพันธโฆษณา/การศึกษา/การเปนนายหนา/ตัวแทน) (จาก
รอยละ 9.4 เปนรอยละ 11.1) 

แผนภูมิ ก   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม
 ป 2550  และป 2551 

ป 2551 ป 2550
40 30 20 10 0 

คอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสฯ

แฟชั่น เครื่องแตงกายฯ

ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท

ยานยนต และผลิตภัณฑ
ส่ิงพิมพ

และเครื่องใชสํานักงานฯ
ธุรกิจบริการ

รอยละ 
สินคาและอื่นๆ

กลุมอุตสาหกรรม 

35.6 20.0 
9.4 

18.6 
21.1 

7.6 

29.4 

3.5 

18.0 

6.0 
3.9 

11.1 
4.8 

11.0 
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามประเภทอุตสาหกรรมของธุรกิจ B2B พบวา 
อุตสาหกรรมที่ทํากันมาก 5 อันดับแรก ไดแก สิ่งทอ/เสื้อผา  คอมพิวเตอร
เครื่องใชสํานักงาน/เครื่องเขียน   เครื่องมือวิทยาศาสตรและบริการวิชาชีพ
และบริการออกแบบเว็บไซต  

 สวนอุตสาหกรรมที่มีมากในธุรกิจ B2C คือ ส่ิงทอ/เสื้อผา   น้าํหอม/
เครื่องสําอางค   การทองเที่ยว/จองตั๋วเดินทาง/ที่พัก   คอมพิวเตอร   และธุรกิจ
ประกันภัยนายหนาและตัวแทน 

 ธุรกิจสวนใหญ (รอยละ 33.7) ขายผานอิเล็กทรอนิกสมาประมาณ 3 – 5 ป  
หากพิจารณาตามลักษณะการขายเกือบครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce 
ทั ้งหมด  (ร อยละ  49 .8)  ขายผ านอ ิเล ็กทรอนิกสและม ีหนาร านด วย  
นอกจากนั้น ธุรกิจ e-Commerce มีการขายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดวย 
ประมาณรอยละ 13.5  ของธุรกิจทั้งหมด    

2.  ผลการประกอบการ 
 ในป 2550 ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผานอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้น
ประมาณ 427,460 ลานบาท (ในจํานวนนี้เปนมูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจาง 
ของภาครัฐ (e-Auction) จํานวน 233,982 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54.8 
ของยอดขายทั้งหมด) 

สวนที่เปนยอดขายของผูประกอบการ B2B มีประมาณ 127,325 ลานบาท 
(รอยละ 29.8)  สวนที่เหลือ 63,425 ลานบาท เปนยอดขายของผูประกอบการ 
B2C 
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ตาราง ก  มูลคาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

ป 2549 ป 2550 
การขาย มูลคา  

(ลานบาท) 
รอยละ มูลคา 

 (ลานบาท) 
รอยละ 

มูลคาขายรวม 305,159 100.0 427,460 100.0 
 B2B 79,726 26.1 127,325 29.8 
 B2C 47,501 15.6 63,425 14.8 
 B2G  177,932 58.3 236,710 55.4 
 (กรมบัญชีกลาง) (176,683) (57.9) (233,982) (54.8) 
 (การสํารวจ) (1,249) (0.4) (2,728) (0.6) 

 หากพิจารณามูลคาแยกตามประเภทผูประกอบการ และกลุมอุตสาหกรรม 
พบวา มูลคาขายในกลุมผูประกอบการ B2B เกิดจากกลุมคอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตมากทีสุ่ด ประมาณ 16,288 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 12.8 ของมลูคาขายในกลุม B2B ทั้งหมด   และกลุมผูประกอบการ B2C 
เกิดจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและผลิตภัณฑมากที่สุดประมาณ 16,408 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.9 ของมูลคาขายในกลุมนี้  สวนมูลคาขายในกลุม
ผูประกอบการ B2G เกิดจากคอมพิวเตอรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอนิเทอรเนต็
มากที่สุด ประมาณ 538 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.7 ของยอดขายในกลุมนี้  

 สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ทีไ่มรวม e-Auction ของภาครฐั) 
จะเปนตลาดในประเทศประมาณ 3 ใน 4 ของมลูคาขายทัง้หมด   สวนที่ขายไป
ยังตลาดตางประเทศมีประมาณรอยละ 24.7 โดยมีลูกคาที่ส่ังซื้อสินคา/บริการ
จากหลายประเทศ เชน อเมริกา  อังกฤษ  ญี่ปุน  สิงคโปร  เยอรมนี เปนตน 
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ในสวนของคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด ในป 2550 นั้น พบวา ธุรกิจ e-Commerce 
ประมาณรอยละ 68.8 มีคาใชจายดังกลาวไมเกิน 200,000 บาท  สวนธุรกิจที่มี
คาใชจายประเภทนี้มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป มีอยูรอยละ 0.2 

โดยเฉลี่ยคาใชจาย ICT เพื่อการพัฒนาระบบ e-Commerce ของธุรกิจ
โดยเฉพาะนั้น คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 33.5 ของคาใชจาย ICT ทั้งหมด  
โดยภาพรวมคาใชจายในป 2550  สําหรับการพัฒนาดาน ICT ของระบบ 
e-Commerce คิดเปนมูลคาประมาณ  2,658 ลานบาท   โดยเฉลี่ยธุรกิจ
ประเภท B2B 1 ราย จะมีคาใชจายดังกลาวประมาณ  44,000 บาท  ในขณะที่ 
ธุรกิจ B2C มีคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 51,700 บาท  
 

3. วิธีการดําเนินธุรกิจ 
ประมาณรอยละ 42.2 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด  มีการประชา- 

สัมพันธและสงเสริมการตลาดผานสื่อออนไลน ในจํานวนนี้เปนธุรกิจที่ทําทั้ง
ออนไลนและออฟไลน ประมาณรอยละ 29.0  วิธีการประชาสัมพันธแบบ
ออนไลนที่ใชกันมากที่สุด คือ การโฆษณาผานเว็บบอรดตามเว็บไซตตาง ๆ  
(รอยละ 66.7) ทาง Search Engine (รอยละ 46.5) และทางอีเมล (รอยละ 42.2)  

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญรอยละ 73.5 มีเว็บไซตเปนของตนเอง 
รอยละ 16.8 ไมมีแตมีแผนที่จะจัดทํา   สวนที่เหลือรอยละ 9.7 ไมมีและไมมีแผน
ที่จะจัดทํา  ในกลุมที่มีเว็บไซตโดยสวนใหญจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
พัฒนาเว็บไซตมากที่สุด (รอยละ 70.8)  สวนที่จางพัฒนา มีเพียงรอยละ 14.9 
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ธุรกิจ e-Commerce รอยละ 52.8 มีการใหบริการสวนหนาของเว็บไซต
โดยเฉพาะการใหบริการการยืนยันตัวบุคคลเพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นแก
ผูรับบริการมีสัดสวนสูงสุดรอยละ 67.9   สวนการรับรองความนาเชื่อถือของ
เว็บไซตนั้น ธุรกิจรอยละ 37.1 มีการจัดทําPrivacy Policy/Statement   รองลงมา คือ 
มีการใช TRUSTe รอยละ 13.3  สําหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย   ธุรกิจรอยละ 31.6  มีการใชเทคโนโลยีเขารหัสลับ   รอยละ 31.2  
มีการจัดทํา Security Policy  

สําหรับระบบการชาํระเงินคาสินคา/บริการนั้น รอยละ 42.1 ของธรุกิจทั้งหมด
เปดใหชําระไดทั้งแบบออนไลนและออฟไลน และที่เปนออนไลนอยางเดียว
มีรอยละ 9.8  โดยสวนใหญนิยมชําระผาน e-Banking/ATM (รอยละ 59.2)   
ชําระผานผูใหบริการกลาง เชน Paysbuy , Thai e-pay มีรอยละ 47.3   และที่ชาํระ
ผานบตัรเครดิต  รอยละ 39.0 

วิธีการจัดสงสินคาธรุกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 59.3) ใชวธีิ
สงทางไปรษณีย  รอยละ 46.3 ใชพนักงานขนสงของตนเอง   รอยละ 30.4 
ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชนอืน่ๆ  
 สําหรับระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคาของธุรกิจ e-Commerce 
ประมาณรอยละ 42.8  สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน  และอีกรอยละ  22.0  สงได
ภายใน 1 วัน    
 สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญเห็นวา
เปนอุปสรรคมากที่สุดคือปญหาเกี่ยวกับราคาคาขนสงที่คอนขางสูง (รอยละ 67.9)   
รองลงมาคือ ความลาชาของการจัดสง (รอยละ 30.3)   ปญหาเรื่องคุณภาพ
การจัดสง (รอยละ 27.2) 
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4. ความคดิเหน็ 
ประมาณรอยละ 57.2 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมดตอบวามียอดขาย

ในป 2550 ดีขึ้นจากป 2549   และคาดวาในป 2551 จะมียอดขายที่ดีขึ้นกวาป 
2550 ถึงรอยละ 66.8 ของผูประกอบธุรกิจประเภทนี้ทั้งหมด   

ประมาณรอยละ 28.3 ของธุรกิจ e-Commerce มีแผนที่จะรับบุคลากร
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและที่ เกี่ยวของเพิ่มใน 1-2 ปขางหนา  โดย
ผูประกอบการ B2B ที่มีความตองการดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 43.5 
ในขณะที่ผูประกอบการ B2C มีรอยละ 22.5 

ปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce ผูประกอบการ 
ไดระบุ ดังนี้ ความปลอดภัยของขอมูล/การปองกันไวรัส รอยละ 21.3   
ไมมั่นใจในทิศทางการดําเนินธุรกิจ e-Commerce รอยละ 20.7   เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไมทันสมัยทําใหการใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตชา 
รอยละ 20.7    

สําหรับความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ผูประกอบธุรกิจ  
e-Commerce ตองการใหภาครัฐสงเสริมสนับสนุนการทําธุรกิจ e-Commerce 
ดูแลใหคําปรึกษา/จัดฝกอบรมความรูและทักษะในดานตาง ๆ แกผูประกอบการ 
รอยละ 30.1   ประชาสัมพันธธุรกิจ e-Commerce รอยละ 21.4   จัดการดานการ
ขนสงสินคา รอยละ 19.6 
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บทนํา 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ของประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรกในป  2550  และครั้งนี้เปนการสํารวจครั้งที่ 2  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานการณของการประกอบ
ธุรกิจพาณชิยอิเลก็ทรอนิกสทัง้ในเรือ่งของประเภทธรุกิจที่ทํา   จาํนวนคนทาํงาน 
การตลาด คาใชจาย มูลคาการขายสินคา/บริการ  การจัดสงสนิคา  การชําระเงิน  
ความตองการบุคลากร ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่ตองการ
ใหภาครฐัเขามาชวยเหลือสนบัสนุน เพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน
จัดหามาตรการตาง ๆ ในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพดาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  และสามารถแขงขันทางการคาไดในระดับสากล
ตลอดจนใชประโยชนในการติดตามประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา ในขณะเดียวกนั

ภาคเอกชนก็สามารถใชประโยชนจากการสํารวจนี้เปนแนวทางในการขยายตลาด 
การปรับตัวในการแขงขันใหสอดรับกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 
สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ
ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2550 โดยสงเจาหนาที่ของสาํนักงาน
สถิติแหงชาติออกไปสัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมลูรายละเอยีดตาง  ๆของสถาน 
ประกอบการ/ผูประกอบการตามแบบสอบถามรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,600 ราย 
ในจํานวนนี้เปนผูประกอบการ ซ่ึงไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

2

กระทรวงพาณชิย จาํนวน 3,035 ราย และเปนสถานประกอบการทีเ่ปนตัวอยาง
ในการสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ. 2550  ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ  และแจงวามีการขายสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ต 
จํานวน 1,568 ราย 

 นอกจากนัน้ ยงัไดพัฒนาแบบสอบถามอเิล็กทรอนกิสเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูประกอบการ โดยเฉพาะที่เปนสมาชิกของตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (ซ่ึงมอียูไมนอยกวา 32,000 ราย)  แตไมทราบทีอ่ยูที่สามารถติดตอ
ทางไปรษณียหรอื e-mail ไดโดยตรง จงึไดจัดทาํแบบสอบถามขึน้อินเทอรเน็ต 
เพื่อใหผูประกอบการไดเขามาตอบแบบสอบถามดวย โดยติดแบนเนอรไวที่
เว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ และเว็บไซตตาง ๆ ที่นาสนใจ และเชิญ
ชวนใหผูประกอบการกลุมนีเ้ขามาตอบแบบสอบถามได 
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ตอนที่ 1  สรุปผลการสํารวจ 

1. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
1.1  ประเภทผูประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการสาํรวจ พบวา ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 72.5) 

เปนผูประกอบการประเภท B2C  รองลงมา คือ B2B รอยละ 27.2  สวน
ผูประกอบการ B2G ที่ไมนับรวมการรบังานจดัซื้อจัดจางจากภาครฐัโดยการ 
e-Auction นั้น จะมีเพียงรอยละ 0.3 เทานั้น (แผนภูมิ 1) 

 

แผนภูมิ 1   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามประเภท 
                   ผูประกอบการ 

72.5 % 27.2 % ธุรกิจขายใหกับธุรกิจ  
    (B2B) 

ธุรกิจขายใหกับผูบริโภค 
    (B2C) 

ธุรกิจขายใหกับภาครัฐ   (B2G) 
0.3 % 
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1.2  ประเภทอุตสาหกรรม 
ในภาพรวมของธุรกิจ e-Commerce สวนใหญอยูในอุตสาหกรรม

แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับคิดเปนรอยละ 29.4 ของธุรกิจ
ทั้งหมด  รองลงมาเปนกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และอินเทอรเน็ตคิดเปนรอยละ 21.1  ธุรกิจบริการ (ประชาสัมพันธโฆษณา 
การศึกษา การเปนนายหนา/ตัวแทน)  รอยละ 11.1   อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว โรงแรมและรีสอรทรอยละ 11.0   สิ่งพิมพ/เครื่องใชสํานักงาน  
รอยละ 3.9    อุตสาหกรรมยานยนตและผลิตภัณฑ  รอยละ 3.5   (ตาราง 1) 
ตาราง 1  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส  จําแนกตามกลุมและประเภท   
  อุตสาหกรรม  และประเภทผูประกอบการ 

กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รวม B2B B2C B2G  

รวมทุกกลุม 100.0 100.0 100.0 100.0 
 คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสฯ 

 และอินเทอรเน็ต 21.1 20.2 21.2 79.8 
 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
  ท่ีเกี่ยวของ 9.3 8.3 9.5 60.6 
 เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3.6 4.8 3.2 - 
 บริการออกแบบเว็บไซต 3.4 5.6 2.5 16.2 
 Software System/ 
  Solution Provider/System Integrator 1.3 1.0 1.4 3.0 
 อุปกรณสื่อสาร  1.1 0.2 1.5 - 
 สินคาดิจิตอล  1.1 0.1 1.5 - 
 อื่นๆ 1.3 0.2 1.6 - 

 แฟชั่น เคร่ืองแตงกาย อัญมณี ฯ 29.4 17.9 33.8 4.2 
 สิ่งทอ หัตถกรรม เสือ้ผา และเครื่องหนัง 15.6 13.8 16.3 4.2 
 น้ําหอม เครื่องสําอาง และอุปกรณฯ 12.6 3.7 16.0 - 
 อัญมณี และเครื่องประดับ 1.2 0.4 1.5 - 
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กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รวม B2B B2C B2G  

 ทองเท่ียว โรงแรม รีสอรท 11.0 4.9 13.3 - 
 ทองเที่ยว จองตั๋วเดินทาง/ท่ีพัก 9.9 4.5 11.9 - 
 โรงแรม/รสีอรท/เกสตเฮาส 1.1 0.4 1.4 - 
ยานยนต และผลิตภัณฑ 3.5 6.8 2.2 - 

 ผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 2.2 4.1 1.4 - 
 รถยนต เครื่องยนต และอะไหลชิ้นสวน 1.3 2.7 0.8 - 
สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 3.9 11.4 1.1 5.9 

 เครื่องใชสํานักงานและเครื่องเขียน 2.0 6.7 0.2 3.0 
 ผลิตภัณฑกระดาษ 1.0 3.6 0.1 - 
 การพิมพ/หนังสือ และสิ่งพิมพ 0.9 1.1 0.8 2.9 

 ธุรกิจบริการ  11.1 11.1 11.2 2.9 
 บริการวิชาชีพ (บัญชี  กฎหมาย ฯลฯ) 2.7 6.5 1.3 2.9 
 ธุรกิจประกันภัย นายหนาและตัวแทน 2.7 - 3.7 - 
 ยา บริการทางการแพทย และสุขภาพ 1.1 0.1 1.5 - 
 บริการประชาสัมพันธ โฆษณา 0.3 0.5 0.2 - 
 อื่น ๆ 4.3 4.0 4.5 - 
สินคา และอื่น ๆ 20.0 27.7 17.2 7.2 

 เคมีภัณฑ 2.1 4.0 1.4 7.2 
 เฟอรนิเจอร  ของตกแตงบาน 2.1 3.8 1.4 - 
 บริการดานอสังหาริมทรัพย  1.9 0.1 2.5 - 
 เครื่องมือวิทยาศาสตร 1.8 6.5 - - 
 อาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม  1.5 4.1 0.6 - 
 เพลง ภาพยนตร 1.1 0.3 1.4 - 
 ของขวัญของที่ระลึก 1.0 3.5 0.1 - 

 อื่น ๆ 8.5 5.4 9.8 - 
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หากพิจารณาในรายละเอียดแยกตามประเภทอุตสาหกรรมยอย  พบวา 
ผูประกอบการ B2B และ B2C จะอยูในอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ หัตถกรรม 
เสื้อผาและเครื่องหนังมากที่สุด (รอยละ 13.8 และ 16.3 ตามลําดับ)   สวน
ผูประกอบการ B2G จะเปนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของ มากที่สุด (รอยละ 60.6)  (ตาราง 2) 

 

ตาราง 2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามประเภท
 อุตสาหกรรมที่ทํามากที่สุด 5 อนัดับแรก 

อันดับ รวม B2B B2C B2G 
อันดับ 1 สิ่งทอ 

หัตถกรรม 
เสื้อผา และ
เครื่องหนัง 
(15.6%) 

สิ่งทอ 
หัตถกรรม 
เสื้อผา และ
เครื่องหนัง 
(13.8%) 

สิ่งทอ 
หัตถกรรม 
เสื้อผา และ
เครื่องหนัง 
(16.3%) 

คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ 
(60.6%) 

อันดับ 2 น้ําหอม 
เครื่องสําอางคและ
อุปกรณเสริม
ความงาม 
 (12.6%) 

คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ  
(8.3%) 

น้ําหอม 
เครื่องสําอางคและ
อุปกรณเสริม
ความงาม 
 (16.0%) 

บริการออกแบบ
เว็บไซต/บริการ
ใหเชาพื้นที่
เว็บไซต  
(16.2%) 

อันดับ 3 การทองเที่ยว 
จองตั๋วเดินทาง/ 
ที่พัก 
(9.9%) 

เครื่องใช
สํานักงานและ
เครื่องเขียน 
(6.7%) 

การทองเที่ยว 
จองตั๋วเดินทาง/ 
ที่พัก 
(11.9%) 

เคมีภัณฑ  
 
 
(7.2%) 
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ตาราง 2  (ตอ) 
อันดับ รวม B2B B2C B2G 

อันดับ 4 คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ  
 

(9.3%) 

เครื่องมือ 
วิทยาศาสตร 
และบริการ
วิชาชีพ (บัญชี 
กฎหมาย ฯลฯ) 
(6.5%) 

คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ 
  

(9.5 %) 

สิ่งทอหัตถกรรม 
เสื้อผา และ
เครื่องหนัง 
 
 

(4.2 %) 
อันดับ 5 เครื่องใชไฟฟา

และอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิส 
  
 

(3.6%) 

บริการออกแบบ
เว็บไซต/บริการ
ใหเชาพื้นที่
เว็บไซต  
 

(5.6%) 

ธุรกิจประกันภัย 
นายหนาและ
ตัวแทน 
 
 

(3.7 %) 

เครื่องใช
สํานักงานและ
เครื่องเขียน และ 
Software 
System 
(3.0%) 

 1.3 ขนาดของธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามขนาดของธุรกจิ 

4.1 % 

74.0 % 21.9 % 

ขนาดใหญ  (มากกวา 50 คน) 

ขนาดกลาง (6 – 50 คน) ขนาดเล็ก  (1 – 5 คน) 
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 หากจําแนกธุรกิจตามขนาด โดยใชจํานวนคนทํางานเต็มเวลา
เปนเกณฑ  พบวา ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก 
(มีคนทํางานเพียง 1 – 5 คน) รอยละ 74.0   ขนาดกลาง  (6 – 50 คน) มีอยู
รอยละ 21.9   สวนธุรกิจขนาดใหญ (มีคนทํางานมากกวา  50 คน)  มีเพียง
รอยละ 4.1 เทานั้น (แผนภูมิ 2) 

เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2B  
B2C  และB2G สวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางานเพียง 1 – 5 คน)   
คิดเปนรอยละ 54.2  รอยละ 81.4  และรอยละ 68.4  ตามลําดับ (ตาราง 3)   
หากพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา ในทุกกลุมอุตสาหกรรม สวนใหญ
เปนธุรกิจขนาดเล็ก  มีคนทาํงานเพียง 1 -5 คน  (ตาราง 4) 

ตาราง 3 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามขนาดของธุรกิจ  
และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ ขนาดของธุรกิจ  
(จํานวนคนทํางาน) รวม 

B2B B2C B2G 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 – 5 คน 74.0 54.2 81.4 68.4 
6 – 15 คน 13.1 20.2 10.4 20.2 
16 – 50 คน 8.8 16.2 6.0 11.4 
51 – 100 คน 1.2 1.7 1.0 - 
101 – 200 คน 0.9 2.1 0.5 - 
มากกวา 200 คน 2.0 5.6 0.7 - 
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ตาราง 4 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามขนาดของธุรกิจ  
และกลุมอตุสาหกรรม  

กลุมอุตสาหกรรม 
ขนาด 

ของธุรกิจ  
(จํานวนคนทํางาน) 

รวม 
  คอมพิวเตอร 

 อุปกรณ
 อิเล็กทรอ- 
นิกส และ
อินเทอรเน็ต 

 แฟช่ัน เครื่อง 
แตงกาย 
อัญมณี 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 74.0 55.2 91.5 76.7 32.3 56.1 69.7 79.4 
6 – 15 คน 13.1 26.3 3.9 13.6 31.8 8.3 18.2 7.4 
16 – 50 คน 8.8 16.4 0.5 3.9 20.4 29.5 9.6 9.3 
51 – 100 คน 1.2 1.0 0.5 2.1 4.4 3.0 0.8 1.2 
101 – 200 คน 0.9 0.4 0.2 1.6 6.8 1.3 0.5 1.3 
มากกวา 200 คน 2.0 0.7 3.4 2.1 4.3 1.7 1.2 1.4 

 1.4 ระยะเวลาที่ทําธรุกิจ   
สวนใหญของธุรกิจ e-Commerce ดําเนินการมามากกวา 2 ป แต

ไมเกิน 5 ป รอยละ 33.7   รองลงมานอยกวา 1 ป รอยละ 27.6  มากกวา 1 ป 
แตไมเกิน 2 ป รอยละ 25.8   สวนที่ดําเนินกิจการมามากกวา 5 ป มีรอยละ 12.9  
 เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce โดยเฉลี่ย 
พบวา โดยรวมธุรกิจ e- Commerce ดําเนินการมาเฉลี่ย 3.0 ป    หากแยกตาม
ประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการประเภท B2G มีระยะเวลาโดยเฉลีย่
สูงที่สุด คือ ประมาณ 5.6  ป  (ตาราง5)   เมื่อแยกตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา 
กลุมยานยนต และผลิตภัณฑมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประมาณ 4.8 ป 
(ตาราง6) 
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ตาราง  5  ระยะเวลาโดยเฉลี่ย  ท่ีทําธุรกิจ e-Commerce จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  รวม B2B B2C B2G ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ 
 e-Commerce โดยเฉลี่ย (ป) 3.0 3.5 2.7 5.6 

ตาราง  6  ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ท่ีทําธุรกิจ e-Commerce จําแนกตามกลุม
 อุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 

รวม 
  คอมพิวเตอร 

 อุปกรณ
 อิเล็กทรอ- 
นิกส และ
อินเทอรเน็ต 

 แฟช่ัน เครื่อง 
แตงกาย 
อัญมณี และ
เครื่องประดับ 

ทองเที่ยว 
โรงแรม 
รีสอรท 

ยานยนต 
และ

ผลิตภัณฑ 

สิ่งพิมพ 
และ

เครื่องใช
สํานักงาน 

ธุรกิจ
บริการ 

สินคา 
และ 
อื่นๆ 

ระยะเวลาที่
ทําธุรกิจ 

 e-Commerce 
โดยเฉลี่ย (ป) 

3.0 4.1 1.9 3.1 4.8 3.6 2.7 2.9 

แผนภูมิ 3  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามระยะเวลาที่ทาํ  
                  ธุรกิจ e-Commerce

ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 – 2 ป มากกวา 2 – 5 ป มากกวา  8 ป มากกวา  5 – 8 ป 

27.6 % 
25.8 % 

33.7 % 
7.9 % 5.0 % 
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 1.5 ลกัษณะการขายสินคาและบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เกือบครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด (รอยละ 49.8)  
ขายผานอิเล็กทรอนิกสและมีหนารานดวย  สวนที่ขายผานอิเล็กทรอนิกส
อยางเดียวมีรอยละ 46.5   อีกรอยละ 3.7 จะขายผานอิเล็กทรอนิกสผสมผสาน
กับการขายในลักษณะอื่น  เชน  สงพนักงานออกไปขายตรง หรือฝากขาย  
เปนตน (แผนภูมิ 4) 

 หากพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2B 
และ B2G สวนใหญขายผานอิเล็กทรอนิกสและมีหนารานดวย (รอยละ 65.8 และ
รอยละ 88.2 ตามลาํดับ)  สําหรับผูประกอบการ B2C สวนใหญ ขายผาน
อิเล็กทรอนิกสอยางเดียว  (รอยละ 57.2)  (ตาราง 7)    

 

แผนภูมิ 4 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามลกัษณะการ
ขายสินคาและบริการ 

อ่ืน ๆ 
3.7 % 

46.5 % 

49.8 % 
ขายผานอิเล็กทรอนิกส 
เพียงอยางเดียว 

ขายผานอิเล็กทรอนิกสและ 
มีหนารานทางกายภาพ 
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ตาราง 7 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามลกัษณะการขาย
 สินคา/บริการ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  
ลักษณะการขายสินคา/บริการ รวม 

B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 อยางเดียว 49.8 30.7 57.2 11.8 
ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 และหนาราน 46.5 65.8 39.0 88.2 
อื่น ๆ 3.7 3.5 3.8 - 

 และเมื่อพิจารณาตามกลุมอุตสาหกรรม พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่
สวนใหญขายผานอเิลก็ทรอนิกสและมีหนารานดวย ไดแก ยานยนตและผลิตภัณฑ   
ส่ิงพิมพและเครื่องใชสํานักงาน   ธุรกิจบริการ   ทองเทีย่วโรงแรม รีสอรท (ตาราง 8) 
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ตาราง 8  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส จําแนกตามลกัษณะการขาย 
            สินคา/บริการ  และกลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม 

ลักษณะการขาย
สินคา/บริการ รวม 

  คอมพิวเตอร 
 อุปกรณ
 อิเล็กทรอ- 
นิกส และ
อินเทอรเน็ต 

 แฟช่ัน เครื่อง 
แตงกาย 
อัญมณี 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 
ขายผานพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส
 อยางเดียว 49.8 61.3 61.6 38.2 12.8 30.0 36.9 44.3 
ขายผานพาณิชย
 อิเล็กทรอนิกส 
 และมีหนาราน 46.5 38.6 35.3 60.7 87.2 69.8 63.1 42.5 
อื่น ๆ 3.7 0.1 3.1 1.1 - 0.2 - 13.2 

นอกจากนั้น ในการสํารวจนี้ยังพบวา ธุรกิจ e-Commerce มีการขาย
ผลิตภัณฑชุมชนดวยประมาณรอยละ 13.5  ของธุรกิจทั้งหมด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.5 % 13.5 % 
ไมเปนสินคา OTOP 

แผนภูมิ 5  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามสินคาและบรกิาร
ที่ขายผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนสินคา/บริการ OTOP 

เปนสินคา OTOP 
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2.  ผลการประกอบการ 
2.1  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 

ในภาพรวม ธุรกิจ e-Commerce  มียอดขายผานอิเล็กทรอนิกส ในป 
2550  ทั้งสิ้น ประมาณ 427,460 ลานบาท  ในจํานวนนี้เปนมูลคาขายทีเ่กดิจาก
การประมูลการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ(e-Auction) ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจาก
กรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น 233,982 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 54.8 ของ
มูลค าพาณิชยอิ เล็กทรอนิกสทั้ งหมด   ขณะที่มู ลค าขายซึ่ ง เกิดจาก
ผูประกอบการ B2B มีประมาณ 127,325 ลานบาท  และ B2C มีประมาณ 
63,425  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.8  และรอยละ 14.8  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิ 6  มูลคาพาณชิยอิเล็กทรอนิกส ป 2550  จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

รวมขอมูลจาก
กรมบัญชีกลาง 1/ 

ไมรวมขอมูลจาก
กรมบัญชีกลาง 

427,460 
ลานบาท 

193,478 
ลานบาท 

B2G 
55.4% 

B2B 
  29.8% 

B2C 
14.8% 

B2B  
65.8% 

   B2C  
      32.8% 

B2G  1.4 % 

หมายเหตุ : 1/ รวมมูลคาขายที่เกิดจากการประมูลของภาครัฐ ผาน e-Auction จํานวน 233,982 ลานบาท 
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ตาราง  9  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนกิสป 2550   จําแนกตามประเภท
 ผูประกอบการ 

การขาย มูลคา (ลานบาท) รอยละ 
มูลคาขายรวม 427,460 100.0 
 B2B 127,325 29.8 
 B2C 63,425 14.8 
 B2G 236,710 55.4 
 (กรมบัญชีกลาง) (233,982) (54.8) 
 (การสํารวจ) ( 2,728) (0.6) 
ตลาดที่ขาย 1/ 193,478 100.0 

ในประเทศ 145,676 75.3 
ตางประเทศ 47,802 24.7 

หมายเหตุ :  1/  ไมรวมมูลคาขายท่ีเกิดจากการประมูลการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) 

สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที่ไมรวม e-Auction ของ
ภาครัฐ) จะเปนตลาดในประเทศประมาณ 3 ใน 4 ของมลูคาขายทัง้หมด  สวนที่
ขายไปยังตลาดตางประเทศมีประมาณรอยละ 24.7  (ตาราง 9) 

เมื่อพิจารณาในกลุมที่มีมูลคาขายตางประเทศ ธุรกิจ e-Commerce 
ที่มีลูกคาสั่งซื้อสินคา/บริการจากประเทศอเมริกา มีประมาณรอยละ 39.8 
อังกฤษ  รอยละ 39.0   ญี่ปุน รอยละ 15.5   สิงคโปร รอยละ 14.8   เยอรมนี
รอยละ 14.3   ออสเตรเลีย รอยละ 13.0   สวีเดน รอยละ 12.5   มาเลเซีย รอยละ 
12.2   ฮองกง  รอยละ 12.0   (ตาราง 10)  
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ตาราง 10  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิสท่ีมีมลูคาขายตางประเทศ  
  จําแนกตามประเทศที่สั่งซื้อสนิคา/บรกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 1/ รอยละ 
 อเมริกา 39.8 
 อังกฤษ 39.0 
 ญี่ปุน 15.5 
 สิงคโปร 14.8 
 เยอรมนี 14.3 
 ออสเตรเลีย 13.0 
 สวีเดน 12.5 
 มาเลเซีย 12.2 
 ฮองกง 12.0 
 สวิสเซอรแลนด 6.6 
 แคนาดา 5.9 
 ฟลิปปนส 5.7 
 สเปน 5.3 
 เบลเยี่ยม 5.2 
 ออสเตรีย 5.1 
 อิสราเอล 4.9 
 จีน 3.7 
 ฝรั่งเศส 3.3 
 เวียดนาม 2.0 
 อ่ืน ๆ 13.8 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 ประเทศ  
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 หากพิจารณามูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 
พบวา กลุมอุตสาหกรรมที่มีมลูคาพาณชิยอิเลก็ทรอนิกสมากที่สุด ไดแก กลุม
ยานยนตและผลิตภัณฑประมาณ 32,433 ลานบาท คิดเปนรอยละ16.8 ของมูลคา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด   รองลงมากลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตประมาณ 31,136 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 16.1  (ตาราง 11) 
ตาราง 11  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป 2550 จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม 

กลุมอุตสาหกรรม มูลคา 
 (ลานบาท) รอยละ 

มูลคารวม 1/      193,478  100.0 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ         32,433  16.8 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต         31,136  16.1 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท         18,182  9.4 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ         10,595  5.5 
• ธุรกิจบริการ           6,780  3.5 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน           4,469  2.3 
• สินคา และอื่น ๆ         89,883  46.4 

 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ และกลุมอุตสาหกรรม 
พบวา มูลคาขายในกลุมผูประกอบการ B2B เกิดจากกลุมคอมพิวเตอร อปุกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตมากทีสุ่ด ประมาณ 16,288 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 12.8 ของมลูคาขายในกลุม B2B ทั้งหมด   และกลุมผูประกอบการ B2C 
เกิดจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและผลิตภัณฑมากที่สุดประมาณ 16,408 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.9 ของมูลคาขายในกลุมนี้  สวนมูลคาขายในกลุม
ผูประกอบการ B2G เกิดจากคอมพิวเตอรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอนิเทอรเนต็
มากที่สุด ประมาณ 538 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.7 ของยอดขายในกลุมนี้ 

หมายเหต ุ:  1/  ไมรวมมูลคาขายท่ีเกิดจากการประมูล การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) 
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ตาราง 12  มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสป 2550   จําแนกตามประเภท
 ผูประกอบการ  และกลุมอุตสาหกรรม 

ประเภทผูประกอบการ / กลุมอุตสาหกรรม มูลคา  
(ลานบาท) รอยละ 

B2B 127,325 100.0 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 16,288 12.8 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 16,024 12.6 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 8,294 6.5 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 5,800 4.6 
• ธุรกิจบริการ 3,092 2.4 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 1,112 0.9 
• สินคา และอื่น ๆ 76,715 60.2 

B2C 63,425 100.0 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 16,408 25.9 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 14,310 22.6 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 9,820 15.5 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 4,793 7.6 
• ธุรกิจบริการ 3,674 5.8 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 3,269 5.2 
• สินคา และอื่น ๆ 11,151 17.6 

B2G 1/ 2,728 100.0 
• คอมพิวเตอร อุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 538 19.7 
• สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานักงาน 88 3.2 
• ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 68 2.5 
• ธุรกิจบริการ 14 0.5 
• แฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 2 0.1 
• ยานยนต และผลิตภัณฑ 1 - 
• สินคา และอื่น ๆ 2,017 74.0 

หมายเหต ุ:  1/  ไมรวมมูลคาขายท่ีเกิดจากการประมูล การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Auction) 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

19

2.2  การสั่งซื้อสินคา 
สําหรับการสั่งซื้อสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ตในป 2550  (รอยละ 29.4) 

ของธุรกิจประเภทนี้มีการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 1 – 5 ครั้งตอเดือน   สวนธุรกิจที่มี
การสั่งซื้อมากกวา 100 ครั้งตอเดือนมีประมาณรอยละ 5.8 ของธุรกิจทั้งหมด  
หากพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2B และ B2C  
สวนใหญมีการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 1 – 5 ครั้งตอเดือน  (รอยละ 32.6  และรอยละ 28.3  
ตามลําดับ)   สวนผูประกอบการ B2G  สวนใหญมีการสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 6 – 10 ครั้ง
ตอเดือน (รอยละ 34.6)  (ตาราง 13) 

ตาราง 13 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามการสั่งซือ้สินคา/
 บริการของลูกคา ในป 2550   และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การสั่งซื้อสนิคา/บริการของลูกคา
ในป 2550 เฉลี่ย (คร้ังตอเดือน)  

รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไมมีการสัง่ซื้อเลย 19.2 18.0 19.7 10.0 
1 – 5 ครั้ง 29.4 32.6 28.3 23.5 
6 – 10 ครั้ง 14.0 14.3 13.8 34.6 
11 – 50 ครัง้ 24.9 21.6 26.1 14.6 
51 – 100 ครั้ง 6.7 11.0 5.1 - 
101 – 500 ครั้ง 3.3 1.8 3.8 10.2 
มากกวา 500 ครั้งขึ้นไป 2.5 0.7 3.2 7.1 
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สําหรับการจัดพนักงานเพื่อดูแลลูกคา e-Commerce พบวา ประมาณ
รอยละ 41.2 ของธุรกิจไดจัดพนักงานไวดูแลลูกคาโดยเฉพาะ โดยมีจํานวน
พนักงานที่ดูลูกคา e-Commerce โดยเฉพาะ  เฉลี่ย 1.9 คนตอแหง (แผนภูมิ 7) 

2.3 คาใชจายดาน ICT 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  7 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามการจัดพนักงาน  
   ดูแลกลุมลกูคา e-Commerce โดยเฉพาะ 

ไมม ี
58.8% 

มีพนักงานดูแล 
โดยเฉพาะ 

41.2% 

แผนภูมิ 8 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามคาใชจายดาน  
   ICT   ในป 2550 

0 10 20 30 40 50 60 70 

คาใชจาย  (บาท) 

รอยละ 
ไมเกิน 200,000   

ไมมี 

200,001 – 500,000   
500,001 – 1,000,000   

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

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

22.4 

3.3 
1.6 
2.3 

1.1 
0.3 
0.2 

68.8 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

21

ธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 68.8 ของทั้งหมด มีคาใชจาย
สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งหมด (ซ่ึงหมาย
รวมถึง คาใชจายสําหรับฮารดแวร ซอฟตแวร บริการออกแบบ วางระบบ 
ติดตั้งและเครือขาย  โดยไมรวมบุคลากร) เฉพาะในป 2550 เปนเงินไมเกิน 
200,000 บาท   สวนธุรกิจที่มีคาใชจายประเภทนี้มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป 
มีอยูรอยละ 0.2 (แผนภูมิ 8)  

เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ พบวา ทั้งผูประกอบการ 
B2B  B2C  และB2G สวนใหญ (รอยละ 71.2 รอยละ 67.8 และรอยละ 46.4
ตามลําดับ)  มีคาใชจายสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ทั้งหมด เฉพาะในป 2550 เปนเงินไมเกิน 200,000 บาท   (ตาราง 14) 

ตาราง 14 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามคาใชจายดาน 
 ICT  ในป 2550  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  คาใชจายดาน ICT  ในป 2550 รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ไมมี 22.4 17.5 24.3 14.5 
ไมเกิน 200,000 บาท 68.8 71.2 67.8 46.4 
200,001 – 500,000 บาท 3.3 2.1 3.7 28.9 
500,001 – 1,000,000 บาท 1.6 1.4 1.7 7.2 
1,000,001 – 2,000,000 บาท 2.3 3.9 1.8 3.0 
2,000,001 – 5,000,000 บาท 1.1 3.5 0.2 - 
5,000,001 – 10,000,000 บาท 0.3 0.3 0.3 - 
มากกวา 10,000,000 บาทขึ้นไป 0.2 0.1 0.2 - 
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 -  คาใชจายดาน ICT เฉพาะระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
หากพิจารณาคาใชจาย ICT เฉพาะเพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอเิล็กทรอนิกส

เทานั้น พบวา โดยเฉลี่ยธุรกิจ e-Commerce จะมีสัดสวนคาใชจายในการนี้
ประมาณรอยละ 33.5 ของคาใชจายสําหรับ ICT ทั้งหมด 

โดยในป 2550 ธุรกิจ e-Commerce มีคาใชจายดาน ICT ในการ
พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมประมาณ 2,658 ลานบาท  โดยที่
ผูประกอบการ B2B มีคาใชจายประมาณ 855 ลานบาท   B2C ประมาณ 1,777 
ลานบาท   B2G ประมาณ 26 ลาน  หากเฉลี่ยคาใชจายตอแหง ผูประกอบการ 
B2B จะมีคาใชจายในดานนี้ 44,000 บาทตอแหง   ผูประกอบการ B2C เฉลี่ย 
51,700 บาทตอแหง   สวนผูประกอบการ B2G  เฉลี่ย 2,200 บาทตอแหง   
(ตาราง 15) 
ตาราง  15   คาใชจายดาน ICT ป 2550 เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  
 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 

คาใชจาย จํานวน 
อัตรารอยละเฉลี่ยของคาใชจายดาน ICT เพือ่ระบบ 
   e-Commerce  ตอคาใชจาย ICT ท้ังหมด 33.5 
คาใชจายในรอบป 2550 ดาน ICT เพื่อพัฒนาระบบ e-Commerce  
 มูลคารวม (ลานบาท) 2,658 

B2B 855 
B2C 1,777 
B2G 26 

 มูลคาเฉลี่ยตอธุรกิจ (บาท)  
B2B 44,000 
B2C 51,700 
B2G 2,200 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

23

3. วิธกีารดําเนินธุรกิจ 
 3.1  การใชเทคโนโลยี 
 1)  การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธธุรกจิ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประมาณรอยละ 42.2 ของธุรกิจ e-Commerce ใชวิธีการสงเสริม

การตลาด และประชาสัมพันธ โดยวิธีออนไลนอยางเดียว  สวนวิธีออฟไลนมี
เพียงรอย 2.8  สวนที่ใชท้ังสองวิธีมีประมาณ รอยละ 29.0  (แผนภูมิ 9) 
 สําหรับรูปแบบการประชาสัมพันธทางออนไลนสวนใหญที่นิยมใช
มากที่สุด คือ การโฆษณาผานเว็บบอรดตามเว็บไซตตาง ๆ (รอยละ 66.7)  
รองลงมาเปนการโฆษณาทาง Search Engine  ทางอีเมล  และการโฆษณาผาน
แบนเนอรบนเว็บไซตตาง ๆ (รอยละ 46.5 รอยละ 42.2 และรอยละ 41.1 
ตามลําดับ)   สวนออฟไลน สวนใหญจะอยูในรูปแบบแผนพับ/โบรชัวร 
มากที่สุด (รอยละ 61.4)  รองลงมาสื่อส่ิงพิมพ นิตยสาร นสพ. (รอยละ 51.3)   
ส่ือวิทยุ โทรทัศน (รอยละ 26.9)   ปาย โปสเตอร Bill board (รอยละ 21.1)  (ตาราง 16) 

แผนภูมิ 9  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตามวิธีการสงเสริม  
   การตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ 

ใชทั้งวิธีออนไลนและออฟไลน 

ไมมีการประชาสัมพันธเลย 

ใชวิธีออฟไลนอยางเดียว 

ใชวิธีออนไลนอยางเดียว 

26.0 % 

29.0 % 

42.2 % 

2.8 % 
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 เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการ B2B และ 
B2C สวนใหญใชวิธีการสงเสรมิการตลาดและประชาสัมพันธโดยวิธีออนไลน
อยางเดียว (รอยละ 44.6 และรอยละ 41.4 ตามลาํดบั)  สวนผูประกอบการ B2G   
สวนใหญ (รอยละ 43.6)  ใชทั้งวิธีออนไลนและออฟไลน (ตาราง 16) 
ตาราง  16  รอยละของธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จาํแนกตามลกัษณะการสงเสริม
 การตลาด และการประชาสัมพันธธุรกิจ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การสงเสริมการตลาดและ 
การประชาสัมพันธธุรกิจ รวม 

B2B B2C B2G 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ใชวิธีออนไลน 42.2 44.6 41.4 17.3 
ใชวิธีออฟไลน 2.8 2.2 2.9 21.8 
ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 29.0 31.8 27.9 43.6 
ไมมีการสงเสริมการตลาดฯ 26.0 21.4 27.8 17.3 
วิธีออนไลนท่ีใช  1/     
โฆษณาผานเว็บบอรด ตามเว็บไซต  66.7 64.1 67.7 76.0 
โฆษณาทาง Search Engine 46.5 59.3 41.3 4.9 
โฆษณาทางอีเมล 42.2 58.1 35.6 42.6 
โฆษณาผานแบนเนอร บนเว็บไซต 41.1 43.2 40.4 -  
การตลาดผานนายหนาฯ 17.9 24.3 15.2 30.9 
ระบบการแจงขาวสาร 15.9 24.4 12.4 30.9 
โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ 9.2 4.9 11.0 11.7 
อ่ืนๆ  0.1 0.1 - - 
วิธีออฟไลนท่ีใช  1/     
แผนพับ/โบรชัวร 61.4 59.6 62.2 55.7 
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร นสพ. 51.3 36.5 57.7 17.4 
สื่อวิทยุ โทรทัศน 26.9 25.6 27.6 11.0 
ปาย โปสเตอร Billboard 21.1 30.5 17.1 44.7 
อ่ืนๆ  10.0 21.5 5.4 - 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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 2) วัตถุประสงคการใชเว็บไซต 
 ส วนใหญ ของธ ุรก ิจ  e-Commerce จะใช เ ว ็บไซต เพื ่อก าร
ประชาสัมพันธสินคาและบริการ (รอยละ 80.6)   รองลงมาคือเพื่อเพิ่มชอง
ทางการสั่งซื้อสินคา/บริการ (รอยละ 77.1)  และเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูบริโภค (รอยละ 66.4) (ตาราง 17) 
 สํ าหร ับว ัตถ ุประสงค ก า ร ใช เ ว ็บ ไซต ในแต ล ะประ เภท
ผูประกอบการ  พบวา ผูประกอบการ  B2B  สวนใหญใชเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธสินคาและบริการ  สวน B2C และ B2G สวนใหญใชเพื่อเพิ่ม
ชองทางการสั่งซื้อสินคาและบริการ (ตาราง 17) 

ตาราง  17  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามวัตถุประสงค
 ของการใชเว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  วัตถุประสงค 
ของการใชเว็บไซต 1/ รวม 

B2B B2C B2G 
ประชาสมัพนัธสินคาและบริการ 80.6 90.5 77.0 63.9 
เพิ่มชองทางการสัง่ซื้อสนิคา/

 บริการ 77.1 75.6 77.6 77.0 
อํานวยความสะดวกใหกับ

 ผูบริโภค 66.4 62.1 68.0 65.2 
ลดตนทุนการบริหารจดัการ 53.5 40.2 58.6 47.7 
ตามกระแสนิยมและความ

 ทันสมัย 38.0 36.6 38.6 31.9 
อ่ืนๆ 3.8 4.0 3.7 3.0 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 3) การมีเว็บไซตและการพัฒนาเว็บไซต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 73.5) มีเว็บไซตเปนของ
ตนเอง  สวนที่ยังไมมีเว็บไซตแตมีแผนที่จะจัดทําเว็บไซต มีอยูประมาณ
รอยละ 16.8  สวนที่ไมมีและยังไมมีแผนการจัดทําเลย มีประมาณรอยละ 9.7   
(แผนภูมิ 10) 

 เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ พบวา ทัง้ผูประกอบการ B2B  
B2C  และB2G  สวนใหญมีเวบ็ไซตเปนของตนเองรอยละ 65.3  รอยละ 76.7  
และรอยละ 68.0  ตามลําดับ (ตาราง18) 

แผนภูมิ 10  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการมีเว็บไซต
      เปนของตนเอง 

มี 
73.5 % 9.7 % 

16.8 % 
ไมมี แตมีแผนที่จะจัดทํา 

ไมมี และไมมีแผนในการจัดทํา 
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ตาราง  18  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนกิส  จําแนกตามการมีเว็บไซต
 เปนของตนเอง และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การมีเว็บไซตเปนของตนเอง รวม 
B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
มี 73.5 65.3 76.7 68.0 

ไมมี แตมีแผนในการจัดทํา 16.8 24.3 13.9 26.3 

ไมมี และไมมีแผนในการจัดทํา 9.7 10.4 9.4 5.7 

 ธุรกิจที่มีเว็บไซตอยูแลวมีการพัฒนาเว็บไซตโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปมากที ่สุดรอยละ 70.8   รองลงมามีทีมพัฒนาเองรอยละ 23.5   
สวนธุรกิจที่แจงวามีการจางบริษัทอื่นมาพัฒนาใหมีรอยละ 14.9 (ตาราง 19) 

ตาราง  19  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการพัฒนา
 เว็บไซต  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การพัฒนาเว็บไซต 1/ รวม 
B2B B2C B2G 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 70.8 62.9 73.5 42.5 

มีทีมพัฒนาเอง 23.5 37.1 19.1 40.8 

จางบริษัทอื่นพัฒนาให 14.9 22.8 12.3 21.0 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ และถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง 
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3.2  การใหบริการสวนหนาของเว็บไซต    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอยละ 52.8 ของธุรกิจ e-Commerce รายงานวา มีบริการสวนหนา

เว็บไซต  (แผนภูมิ 11)  โดยเฉพาะการใหบริการยืนยันตัวบุคคล เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นแกผูรับบริการซึ่งมีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 67.9)   รองลงมาคือ
การรับประกันความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการ (รอยละ 46.8)   การมี
เครื่องหมาย/สัญลักษณแสดงความนาเชื่อถือ (รอยละ 26.2)  (ตาราง 20) 

หากพิจารณาแยกตามประเภทผูประกอบการ พบวา รอยละ 57.1 
ของผูประกอบการ B2C รายงานวา มีบริการสวนหนาเว็บไซต (Front End)   
โดยเฉพาะการใหบริการยืนยันตัวบุคคลเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ
มากที่สุด (รอยละ 67.9)   รองลงมา คือ  การรับประกันความพึงพอใจในการ
ซ้ือสินคาและบริการ (รอยละ 41.0)  และการมีเครื่องหมาย/สัญลักษณแสดง
ความนาเชื่อถือ (รอยละ 24.1)    สวนผูประกอบการ B2B และ B2G  สวนใหญ
รายงานวาไมมีบริการสวนหนาของเว็บไซต (Front End)  (ตาราง 20) 

แผนภูมิ 11  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการใหบริการ
     สวนหนาของเว็บไซต (Front End) 

มี 
52.8% 

28.3% 
ไมมี 

18.9% 
ไมทราบ 
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ตาราง  20  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการใหบริการ
 สวนหนาของเว็บไซต (Front End)  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การใหบริการสวนหนาของเว็บไซต 
(Front End)  1/ รวม B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
มี 52.8 39.7 57.1 40.8 
ไมมี 28.3 47.1 22.2 59.2 
ไมทราบ 18.9 13.2 20.7 - 

 การใหบริการสวนหนาของเว็บไซต 2/    
การยืนยนัตวับุคคล 67.9 35.2 75.1 52.7 

การรับประกันความพึงพอใจ 
 การซื้อสินคาและบริการ 46.8 72.9 41.0 78.4 
การมีเครื่องหมาย/สัญลักษณ 

 แสดงความนาเชื่อถือ (Credit  
 Checks) ของผูใหบริการ 26.2 35.2 24.1 52.7 

การประกันภัยความเสียหาย 
 ของสินคา 19.2 20.0 19.0 41.9 

 การออกใบรับรองคุณภาพสินคา 
 และบริการ 18.3 45.0 12.3 41.9 

ระบบการใหประกันการชําระเงิน 11.1 18.5 9.3 52.7 
ระบบการใหคะแนนผูขายสินคา 10.7 4.5 12.1 - 
อื่นๆ 9.0 0.2 11.0 - 

หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง 
 2/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

30

3.3 การรับรองความนาเชือ่ถอื 
การบริการเพื่อสรางความนาเชื่อถือ ธุรกิจ e-Commerce รอยละ 37.1  

มีการจัดทํานโยบายดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy/Statement)   
และการใช TRUSTe   BBB online   มีประมาณรอยละ 13.3 และ 6.9  ตามลําดับ  
สําหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือการจัดทํา 
Security Policy   ธุรกิจ e-Commerce รอยละ 31.6 มีการใชเทคโนโลยีเขารหัสลับ
รอยละ 31.2 จัดทํา Security Policy   รอยละ 29.2   มีการใชเทคโนโลยีลายน้ํา  
สวนการใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสมีรอยละ 12.0  (ตาราง 21) 

ตาราง  21  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส  จําแนกตามการรบัรอง
 ความนาเชื่อถือ  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  การรับรองความนาเชื่อถือ 1/ รวม 
B2B B2C B2G 

การจัดทํา Privacy Policy/Statement  หรือใช  Trust Mark 2/ 

จัดทํา Privacy Policy/Statement 37.1 26.6 40.3 74.1 
การใช TRUSTe 13.3 6.9 15.4 - 
การใช BBB online 6.9 11.7 5.3 5.9 
การใช Better Web 4.8 3.7 5.1 42.9 
อ่ืนๆ  47.0 56.0 44.2 - 

การใชเทคโนโลยีเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรอืการจัดทํา Security Policy 2/ 
มีการใชเทคโนโลยีเขารหัสลับ 31.6 27.6 32.7 51.2 
มีการจัดทํา Security Policy 31.2 24.8 33.2 40.6 
มีการใชเทคโนโลยลีายน้าํ 29.2 16.3 33.2 14.1 
อ่ืนๆ  27.9 36.5 25.3 - 

หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง 
 2/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ  
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ตาราง  21  (ตอ) 

ประเภทผูประกอบการ  การรับรองความนาเชื่อถือ 1/ รวม 
B2B B2C B2G 

การใชใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส (CA)   100.0 100.0 100.0 100.0 
มีการใช   12.0 6.8 13.6 59.7 
ไมมีการใช 37.9 50.8 33.8 25.4 
ไมทราบ 50.1 42.4 52.6 14.9 

หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะที่มีเว็บไซตเปนของตนเอง  

3.4 รูปแบบการชําระเงิน  
 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจ e-Commerce ที่มีบริการการชําระคาสินคา/บริการของลูกคา 
ในรูปแบบออฟไลนอยางเดียวมีถึงรอยละ 47.8  สวนที่ชําระแบบออนไลน
อยางเดียวมีประมาณรอยละ 9.8  และที่เปดใหชําระทั้งแบบออนไลนและ
ออฟไลน มีประมาณรอยละ 42.1 

9.8 % 
ออฟไลน  47.8 % 

42.1 % 

แผนภูมิ 12  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามรูปแบบและ
    วิธีการชําระคาสินคา/บริการของลูกคา 

ออนไลน  

ทั้งออนไลนและออฟไลน 

ไมระบุ  0.3 % 



รายงานผลที่สําคัญ  สํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  พ.ศ. 2551 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

32

สวนบริการการชําระเงินแบบออนไลนที่ ธุรกิจสวนใหญเปด
ใหบริการมากที่สุด คือ การชําระเงินผานระบบ e-Banking/ATM (รอยละ 59.2)  
รองลงมาเปนการชําระเงินผานผูใหบริการ (รอยละ 47.3)   การชําระเงินผาน
บัตรเครดิต (รอยละ 39.0)  ในขณะที่การชําระแบบออฟไลนที่ธุรกิจสวนใหญ
ใชกันมากที่สุด คือ การโอนเงินผานบัญชีธนาคาร (รอยละ 89.4)  รองลงมา
คือ การชําระกับพนักงานโดยตรง (รอยละ 58.7)   สวนรูปแบบและวิธีการ
ชําระคาสินคา/บริการในแตละประเภทผูประกอบการ ปรากฏตามตาราง 22 

ตาราง 22 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส  จําแนกตามรูปแบบและ
 วิธีการชําระคาสินคา/บริการของลูกคา  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  รูปแบบและวิธีการ 
ชําระคาสินคา/บริการ รวม B2B B2C B2G 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ใชวิธีออนไลน 9.8 7.6 10.6 25.9 
ใชวิธีออฟไลน 47.8 62.7 42.1 53.6 
ใชทั้งออนไลนและออฟไลน 42.1 29.2 47.1 20.5 
ไมระบุ 0.3 0.5 0.2 - 
วิธีออนไลนที่ใช  1/     
ชําระเงินผานระบบ e-Banking/ATM 59.2 69.1 56.9 65.6 
ชําระเงินผานผูใหบริการ 47.3 40.5 49.0 21.5 
ชําระเงินผานบัตรเครดิต 39.0 41.7 38.3 21.8 
ชําระทาง EDI 12.5 16.3 11.6 21.8 
ชําระเงินผานระบบ Mobile Payment 2.5 1.0 2.9 15.4 
อ่ืนๆ  1.8 0.1 2.2 - 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ      
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ตาราง 22  (ตอ) 
ประเภทผูประกอบการ  รูปแบบและวิธีการ 

ชําระคาสินคา/บริการ รวม B2B B2C B2G 
วิธีออฟไลนที่ใช  1/     
โอนเงินผานบัญชีธนาคาร 89.4 90.1 89.1 88.1 
ชําระกับพนักงานโดยตรง 58.7 71.1 54.0 43.3 
โอนเงินทางไปรษณีย 15.3 12.3 16.9 - 
ผานตัวกลางการเงิน 1.9 0.9 2.3 - 
อ่ืนๆ 4.3 4.2 4.3 4.0 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

3.5  การจดัสงสินคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ 13  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามวิธีการจัดสงสินคา 

0 20 40 60

ใชพนักงานขนสงของตนเอง

สงทางไปรษณีย

ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชน

จัดสงออนไลน

อื่นๆ

วิธีการจัดสงสินคา 1/ 

รอยละ 

46.3

59.3 

30.4 

14.0 

7.7 

หมายเหตู : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 การจัดสงสินคา ธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 59.3 จัดสง
สินคาทางไปรษณยี   รอยละ 46.3 ใชพนกังานขนสงของตนเอง   รอยละ 30.4  
ใชบริการขนสงของบริษัทเอกชน   รอยละ 14.0 จดัสงออนไลน  (แผนภูมิ 13) 

 

 

 

 

 

 

 

สํ าหรับระยะเวลาการส งมอบสินค าใหลู กค าของธุ รกิ จ                 
e-Commerce ประมาณรอยละ 42.8  สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน  และอีก
รอยละ  22.0  สงไดภายใน 1 วัน    

สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญ
เห็นวาเปนปญหา/อุปสรรคมากที่สุดคือปญหาเกี่ยวกับราคาคาขนสงที่
คอนขางสูง (รอยละ 67.9)   รองลงมาคือ ความลาชาของการจัดสง (รอยละ 30.3)  
ปญหาเรื่องคุณภาพการจัดสง (รอยละ 27.2) และการรับประกันการสงมอบ

แผนภูมิ 14  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามระยะเวลา   
    การสงมอบสินคาใหลูกคา 

ภายใน 1 วัน 2–3 วัน  7–14 วัน 15 วัน ขึ้นไป ไมระบุ 

22.0% 
42.8% 

15.8% 
13.9% 

3.9% 
1.6% 

 4-6 วัน 
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สินคา (รอยละ 19.1)   เมื่อพิจารณาตามประเภทผูประกอบการ ในเรื่อง
อุปสรรคในการจัดสงสินคา พบวา ผูประกอบการ B2B และ B2C สวนใหญ
เห็นวาราคาคาขนสงสูงเปนปญหามากที่สุด   รองลงมา ความลาชาในการ
จัดสง และคุณภาพในการจัดสง   สวนผูประกอบการ B2G เห็นวาความลาชา
ในการจัดสงเปนปญหามากที่สุด  รองลงมาราคาคาขนสงสูง (ตาราง 25) 

ตาราง 23 รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส  จําแนกตามอปุสรรคในการ
  จัดสงสินคา  และประเภทผูประกอบการ 

ประเภทผูประกอบการ  อุปสรรคในการจัดสงสนิคา 1/ รวม 
B2B B2C B2G 

ราคาคาขนสงสูง 67.9 77.3 64.5 33.0 
ความลาชาในการจัดสง 30.3 23.6 32.8 50.7 
คุณภาพในการจัดสง  27.2 18.3 30.5 27.5 
การรับประกันการสงมอบสินคา 19.1 18.2 19.4 10.1 
ขั้นตอนในการจัดสงยุงยาก 15.0 16.4 14.5 17.3 
อ่ืนๆ 16.0 9.8 18.4 4.2 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

4. ความคดิเหน็ 
 4.1  พฤตกิรรมของลูกคา 

ผูประกอบธุรกิจ e-Commerce ประมาณรอยละ 70.2 เห็นวาพฤติกรรม
ของลูกคาที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ ลูกคากลัวการฉอโกง เชน ซ้ือของแลว
ไมไดสินคา  รองลงมา คือ กลัวไดรับสินคาไมตรงตามที่โฆษณา (รอยละ 58.3)    
ปญหาการที่ลูกคาไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อส่ังจอง (รอยละ 57.2)  และกลัวการ
ขโมยขอมูลบัตรเครดิต (รอยละ 50.6) 
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ตาราง 24  รอยละของธุรกิจพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส จําแนกตามพฤติกรรมของ
 ลูกคาที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจ e-Commerce   

พฤติกรรมของลูกคา 1/ รอยละ 

กลัวปญหาการฉอโกง 70.2 
กลัวไดรับสนิคาไมตรงตามที่โฆษณา 58.3 
ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อหรือสั่งจอง 57.2 
กลัวการขโมยขอมูลบัตรเครดิต 50.6 
ไมมีความเชื่อมั่นในการชําระเงิน 45.1 
ตองการใหผูขายพูดคุยมากกวาการติดตอกันทาง

 อินเทอรเน็ต 44.4 
กลัวการขโมยขอมูลใชระบุตัวบุคคล 31.5 
กลัวผลผูกพันทางกฎหมาย 18.0 
อ่ืนๆ 6.3 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   

4.2  แนวโนมและการคาดการณ 
 

ประมาณรอยละ 57.2  ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมดตอบวา 
มียอดขายในป 2550 ดีขึ้นจากป 2549  และที่คาดวาในป 2551 จะมียอดขายที่
ดีขึ้นกวาป 2550 มีถึงรอยละ 66.8 ของผูประกอบธุรกิจประเภทนี้ทั้งหมด  
(ตาราง 25)  
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ตาราง 25 รอยละของธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามความเหน็เกีย่วกับ
 แนวโนมของยอดขายผานอิเล็กทรอนิกส  และประเภทผูประกอบการ 

แนวโนมของยอดขายของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตน รายการ รวม 
ดีข้ึน เหมือนเดิม แยลง 

ป 2550 เทียบกับ ป 2549    
 รวม 100.0 57.2 32.7 10.1 
 B2B 100.0 61.9 35.9 2.2 
 B2C  100.0 55.5 31.5 13.0 
 B2G 100.0 57.9 33.3 8.8 
ป 2551 เทียบกับ ป 2550    
 รวม 100.0 66.8 26.7 6.5 
 B2B 100.0 66.6 30.9 2.5 
 B2C  100.0 66.9 25.1 8.0 
 B2G 100.0 72.5 21.7 5.8 
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ตาราง 26 รอยละของธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามความเหน็เกีย่วกับ
 แนวโนมของยอดขายผานอิเลก็ทรอนิกส และกลุมอุตสาหกรรม 

แนวโนมของยอดขายของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตน รายการ รวม 
ดีข้ึน เหมือนเดิม แยลง 

ป 2550 เทียบกับ ป2549    
 รวม 100.0 57.2 32.7 10.1 
 คอมพวิเตอร อุปกรณ 
   อิเล็กทรอนิกส ฯ  100.0 

 
52.2 

 
31.9 

 
15.9 

 แฟช่ัน เครือ่ง แตงกาย ฯ  100.0 55.2 31.6 13.2 
 ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 100.0 61.3 28.4 10.3 
 ยานยนต และผลิตภัณฑ 100.0 74.2 22.7 3.0 
 ส่ิงพิมพ และ  
  เครื่องใชสํานักงาน 100.0 

 
34.9 

 
62.7 

 
2.4 

 ธุรกิจบริการ 100.0 60.4 38.1 1.5 
 สินคา และอื่นๆ 100.0 63.2 30.1 6.7 
ป 2551 เทียบกับ ป2550    
รวม 100.0 66.8 26.7 6.5 

 คอมพวิเตอร อุปกรณ 
   อิเล็กทรอนิกส ฯ  100.0 54.2 38.0 7.8 
 แฟช่ัน เครือ่ง แตงกาย ฯ  100.0 73.7 19.5 6.8 
 ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 100.0 56.2 40.6 3.2 
 ยานยนต และผลิตภัณฑ 100.0 73.0 22.9 4.1 
 ส่ิงพิมพ และ 
  เครื่องใชสํานักงาน 100.0 59.9 38.2 1.9 
 ธุรกิจบริการ 100.0 69.5 28.8 1.7 
 สินคา และอื่นๆ 100.0 74.4 15.1 10.5 
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4.3  ความตองการบุคลากร 
ประมาณรอยละ 28.3 ของธุรกิจ e-Commerce มีแผนที่จะรับ

บุคลากรเพิ่มในอีก 1-2 ป  สําหรับจํานวนบุคลากรที่ตองการรับเพิ่มนั้น มี
ทั้งสิ้นประมาณ 44,300 คน  โดยเฉลี่ยเฉพาะธุรกิจที่ตองการเพิ่มนั้น ตองการ
รับบุคลากรเพิ่มประมาณ  3.9 คนตอแหง 

ตาราง 27 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามแผนการรับ
 บุคลากร เพิ่มในอีก 1 – 2 ป ขางหนา  และประเภทผูประกอบการ 

 

ประเภทผูประกอบการ แผนการรับบุคลากรเพิ่ม 
ในอีก 1 – 2 ปขางหนา รวม 

B2B B2C B2G 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไมมีแผน 71.7 56.5 77.5 36.1 
มีแผน 28.3 43.5 22.5 63.9 

จํานวนบุคลากรที่ตองการรับเพิ่ม     
รวม (คน) 44,300 20,300 23,700 300 
โดยเฉลี่ย (คนตอแหง) 3.9 4.3 3.6 4.9 

จํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่ม 100.0 100.0 100.0 100.0 
1  คน 19.3 18.7 19.8 4.7 
2  คน 31.8 31.6 31.8 38.3 
3  คน 8.6 9.8 7.7 22.9 
4  คน 9.9 7.9 11.3 18.2 
5  คน 19.7 23.2 17.4 - 
มากกวา 5  คนขึ้นไป 10.7 8.8 12.0 15.9 
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หากพิจารณาจํานวนบุคลากรที่ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองการ
รับเพิ่มจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา ตําแหนงที่ตองการมากที่สุด คือ 
เจาหนาที่ดานการตลาดและประชาสัมพันธคิดเปนรอยละ 26.5 ของจํานวน
บุคลากรที่ตองการรับเพิ่มทั้งหมด   รองลงมาเจาหนาที่ดาน Logistics รอยละ 8.2    
เว็บมาสเตอร รอยละ 8.1   ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร รอยละ 7.6   
ผูปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร รอยละ 7.3 และตําแหนงอื่นๆ ตามตาราง 28 

ตาราง 28 รอยละของบุคลากรที่ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตองการรับเพิ่ม
 ในอีก 1 – 2 ปขางหนา จําแนกตามตําแหนงงาน  

ตําแหนงงาน รอยละ 

บุคลากรทีต่องการรับเพิ่มรวม 100.0 
 เจาหนาที่ดานการตลาดและประชาสัมพันธ 26.5 
 เจาหนาที่ดาน Logistics 8.2 
 เว็บมาสเตอร 8.1 
 ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอร 7.6 
 ผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร 7.3 
 ผูเชี่ยวชาญดานซอฟแวรประยุกต 6.8 
 นักวิเคราะหระบบ 6.6 
 ผูจัดการดานการตลาดและประชาสัมพันธ 6.5 
 ผูจัดการดานระบบ 6.0 
 ผูเชี่ยวชาญดานซอฟแวรมัลติมีเดีย 5.8 
 โปรแกรมเมอร 5.6 
 อ่ืน ๆ (เชน ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล วิศวกรซอฟแวร 

 ผูจัดการดาน Logistics  ฯลฯ) 5.2 
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4.4  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ e-Commerce 

 ผูประกอบการธุรกิจ e-Commerce ประมาณ 1 ใน 4 ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ โดยไดระบุปญหา
อุปสรรคทีสํ่าคญั ดงันี้ ความปลอดภยัของขอมูล/การปองกันไวรัส รอยละ 21.3   
ไมมั่นใจในทิศทางการดําเนินธุรกิจ e-Commerce รอยละ 20.7   เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไมทนัสมัยทําใหการใชงานบนเครือขายอนิเทอรเน็ตชา 
รอยละ 20.7   ลูกคาใชขอมูลปลอมในการสั่งซื้อสินคา หรือจองแลวไมชาํระเงิน 
รอยละ 11.7   ระบบการชาํระเงนิผานอนิเทอรเน็ต และผานธนาคารมีคาใชจายสงู 
รอยละ 11.1  (ตาราง 29) 
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ตาราง 29 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามความคิดเห็น
 เก่ียวกับปญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ 

ปญหา/อุปสรรค รอยละ 
รวม 100.0 
แสดงความคิดเห็น 25.1 
ไมแสดงความคิดเห็น 74.9 

ปญหา/อุปสรรค 1/  
 ความปลอดภัยของขอมูล/การปองกันไวรัส 21.3 
 ไมมั่นใจในทิศทางการดําเนินธุรกิจ e-Commerce  20.7 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมทันสมัย 

   ทําใหการใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ตชา 19.0 
 ลกูคาใชขอมูลปลอมในการสั่งซื้อสินคา หรือ     

    จองแลวไมชําระเงิน 11.7 
 ระบบการชําระเงินผานอินเทอรเน็ต และ           

   ผานธนาคารมีคาใชจายสูง 11.1 
 ขาดบุคลากรที่มีความรูดาน e-Commerce และ 

    ทกัษะการใชภาษาตางประเทศ 
10.2 

 ลกูคาชําระเงินชา ไมครบ หรือไมชาํระเลย 8.6 

 ไมมีบริการหลังการขายลูกคาไมมั่นใจในการสั่งซื้อ 7.5 

 การไมมีหนารานทางกายภาพทําใหลูกคาไมมั่นใจ 6.9 

 ระยะเวลาในการจัดสงสินคา 5.2 

 คาใชจายในการจัดสงสินคา 5.0 

 อ่ืน ๆ 16.3 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ  
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4.5  ความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 
 สําหรับความตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ ผูประกอบธุรกิจ 
e-Commerce ประมาณรอยละ 20.7 ไดแสดงความคิดเห็น โดยไดระบุความ
ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภาครฐั ดังนี้ สงเสริมสนับสนุนการทําธุรกิจ 
e-Commerce/ดูแลใหคําปรึกษาจัดฝกอบรมความรูและทักษะในดานตาง ๆ 
ใหแกผูประกอบการ รอยละ 30.1   ประชาสัมพันธธุรกิจ e-Commerce รอยละ 21.4    
จัดการดานการขนสงสินคา รอยละ 19.6 (ตาราง 30) 
ตาราง 30 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามความคิดเห็น
 เก่ียวกับความชวยเหลือท่ีตองการจากภาครัฐ 

ความชวยเหลือที่ตองการจากภาครัฐ รอยละ 
รวม 100.0 
แสดงความคิดเห็น 20.7 
ไมแสดงความคิดเห็น 79.3 

ความชวยเหลือที่ตองการ 1/  
 สงเสริมสนับสนุนการทําธุรกิจ e-Commerce/ดูแลให

 คําปรึกษาจัดฝกอบรมความรูและทักษะในดานตาง ๆ 
 สําหรับผูประกอบการ 30.1 

 ประชาสัมพันธธุรกิจ e-Commerce 21.4 
 จัดการดานการขนสงสินคา 19.6 
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

 ใหทันสมัย/ขยายพื้นที่การใหบริการ Hi-Speed Internet 12.1 
 ปรับลดภาษี ภาษีสูงเกินไป 10.0 
 ดูแลเรื่องการรับรองความนาเชื่อถือ และคุมครอง

 ความปลอดภัยของขอมูลทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ 9.7 
 ใหบริการเว็บไซตฟรี 8.4 
 อ่ืนๆ  21.5 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
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กรอบตัวอยางและการประมาณคา 
 กรอบตัวอยาง 
  กรอบตัวอยางที่ใชในการสาํรวจในครั้งนี้ ไดมาจาก 3 แหลง ดังนี ้
1. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนรายชื่อผูประกอบการที่    
จดทะเบียนประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน ซ่ึงมีอยูจํานวน 
3,035 ราย 
2. สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนรายชื่อสถานประกอบการตัวอยางโครงการ
สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 ที่แจงวามีการขาย
สินคา/บริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,568 ราย 
3. สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีผูเขามาเปนสมาชิกเพื่อ
ทําธุรกิจประเภทนี้ จํานวนไมนอยกวา 32,000 ราย 
 ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการตรวจสอบความซ้ําซอนของ
รายชื่อผูประกอบการจาก 2 แหลงแรก  กอนสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติออกไปสัมภาษณ แตในบางรายที่สถานประกอบการ/ผูประกอบการ
ไมสะดวกที่จะใหสัมภาษณก็จะทอดแบบไวที่สถานประกอบการให
ผูประกอบการกรอกเองและไปติดตามขอรับแบบคืนในภายหลัง 
 แบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับมา และมีความสมบูรณเพียงพอที่จะ
ประมวลผลได  มีอยูจํานวน 1,678 แบบ 
4. ขอบขายและคุมรวม  
 สถานประกอบการหรือผูประกอบการที่อยูในขอบขายของการสํารวจนี้ 
ไดแก สถานประกอบการหรือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทุก
ประเภท (ยกเวน ธุรกิจประเภทบริษัทหลักทรัพย และจัดการกองทุนรวม) 
ทั่วประเทศ 
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 การประมาณคา 
  การประมาณคาสถิติตางๆ จะแยกการประมาณคายอดรวม 
สําหรับแตละกรอบตัวอยางกอน เมื่อไดคาประมาณยอดรวมแลว จึงนํา
คาประมาณยอดรวมที่ไดจากแตละกรอบตัวอยางดังกลาวมารวมกัน จากนั้น
จึงทําการคํานวณคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่สนใจตอไป  
  สําหรับการประมาณคาในแตละกรอบตัวอยาง ไดดําเนินการ
ดังนี้  
  การประมาณคาขอมูลที่ใชสถานประกอบการตัวอยาง โครงการ
สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ เปนกรอบตัวอยางนั้น ไดทําการประมาณคาแยกตามขนาดของ
สถานประกอบการ  ซ่ึงแยกเปน 12 ขนาด    ซ่ึงวัดดวยจํานวนคนทํางานและ 
2 พ้ืนที่ยอย (กทม.รวมปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ) 
  สวนการประมาณคาขอมูลของสถานประกอบการที่ไดจาก   
กรมพัฒนาธุรกิจการคา และสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น
แมวาจะไมมีการเลือกสถานประกอบการและผูประกอบการตัวอยาง โดยตอง
ทําการแจงนับสถานประกอบการและผูประกอบการทุกราย แตเนื่องจาก
สถานประกอบการและผูประกอบการบางรายไมใหขอมูล จึงจําเปนตองมี
การประมาณคาตามวิธีการทางสถิติ  เพื่อใหขอมูลสถิติที่นําเสนอเปน
คาประมาณสําหรับประชากรทุกรายที่อยูในขอบขายของการสํารวจ โดยได
ประมาณคาขอมูลของสถานประกอบการที่ไดจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาแยก
ตามพื้นที่ดวย  แตไมไดแยกตามขนาดของสถานประกอบการ  
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 ขอจํากัดของขอมูล 
 1)  กรอบตัวอยาง   เนื่องจากกรอบตัวอยางที่ใชในการสํารวจครั้งนี้

ไดมาจากหลายแหลง 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 และประเภทธุรกจิที่
ทํา 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. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือ อี-คอมเมิรช
 (e-Commerce) 
 โดยทั่วไป หมายถึง การทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในทุก ๆ 
ชองทางที่เปนอิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริการ การโฆษณา
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนโทรศัพท โทรทัศน วิทยุ หรือแมแต
อินเทอร เน็ต  เปนตน  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อลดคาใชจ ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร 
 สําหรับการสํารวจครั้งนี้  จะใชความหมายทางแคบ  ซ่ึงหมายถึง              
การสั่งซื้อสั่งจอง สินคาและบริการที่ผานทางอินเทอรเน็ตเทานั้น สวนการ
ชําระเงินหรือการจัดสงจะทําผานทางออนไลน หรือออฟไลนก็ได 
 

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 
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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  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) 
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5.  Click and Mortar 
 หมายถึง ธุรกิจที่จําหนายสินคาผานทางทั้งหนารานและอินเทอรเน็ต 
สวนมากจะมีธุรกิจเดิมที่จําหนายสินคาผานทางหนารานอยูแลวและตองการ
ขยายมาทําในอินเทอรเน็ต  เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา ขยายฐานลูกคา 
และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เปนตน 
6.  ประเภทสินคา 

6.1  สินคาที่จับตองไดทางกายภาพ (Physical Goods) 
 หมายถึง สินคาทั่ว ๆ ไปที่สามารถจับตองได  ลักษณะธุรกิจประเภทนี้

มีการดําเนินงานในลักษณะกายภาพอยูดวย โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสง
สินคาไปยังผูบริโภค 

6.2  สินคาที่จับตองไมได (Digital Goods) 
 หมายถึง สินคาที่สามารถแปลงใหอยูในรูปของดิจิตอลได เชน สินคา

จําพวกเพลง หนัง ภาพยนตร ซอฟตแวร และเกมสตาง ๆ ซ่ึงสามารถจัดสง
โดยผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ทั้งในรูปของการดาวนโหลดผาน
เว็บไซต หรือการรับสงอีเมล   
7.  บริการ (Service) 
 หมายถึง การใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบตาง ๆ  เชน โทรศัพทมือถือ โทรทัศน หรือเครื่องรับสงขอมูลจากสัญญาณ
ดาวเทียม เปนตน  บริการสวนใหญเปนเรื่องของการนําทรัพยสินทางปญญามาแปลง
เปนการคาและเสนอขายตอผูบริโภค เชน บริการรับเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา
ดานตาง ๆ  บริการออกแบบเว็บไซตหรือใหบริการเชาเนื้อที่เพื่อจัดทําเว็บไซต (Web 
Hosting) บริการการศึกษาทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต (e-Learning)  และบริการ
รับชําระเงินออนไลน (e-Payment)  เปนตน 
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8.  Privacy Policy  
 หมายถึง นโยบายความเปนสวนตัว คือ ส่ิงที่ผูทําธุรกิจผานทางเว็บไซต
บอกแกลูกคาที่เขามาใชบริการเว็บไซต ใหไดทราบถึงแนวปฏิบัติในการเก็บ
รวบรวม การใชและการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา ซ่ึง
ลูกคาที่เขามาใชบริการเว็บไซตก็จะใช Privacy Policy ในการพิจารณาวาจะ
ใหหรือไมใหขอมูลสวนบุคคลแกเว็บไซต 
9.  TRUSTe ,  BBB online และ Better Web 
 เปนองคกรเครื่องหมายรับรองเว็บไซต เพื่อการคุมครองผูบริโภคใน
การซื้อขายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเว็บไซตที่ผานการตรวจสอบ
จากองคกรนี้จะไดรับอนุญาตใหติดสัญญลักษณขององคกรนี้บนเว็บไซตของ
ตนเอง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่ตองปอนขอมูลสวนตัว 
10)  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 

11)  Watermarking (เทคโนโลยีลายน้ํา) 
 เปนเทคนิคการฝงลายน้ําจางๆ และเสียงรบกวน (Noise) เขาไปใน
เนื้อหา (Content) ของ ดีวีดี ลายน้ํานี้จะถูกลบหรือแกไขไมไดโดยงาย ภาพ
และเสียงทุกเฟรมถูกเคลือบดวยเสียงรบกวน หรือลายน้ําโปรงใสซึ่งโดยปกติ
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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) 
12)  Security Policy 
 นโยบายการรักษาความปลอดภัย คือ การกําหนดวาสิ่งใดจําเปนตอง
ปองกัน จะปองกันอยางไร ลักษณะจะระบุถึงกฎและแนวทางการปฏิบัติตางๆ  
ที่ใชควบคุมการจัดการ การปองกัน  และการแจกจายขอมูลที่เปนความลับของ
ระบบ 
13)  Better Web 
 โครงการรณรงคเพื่อการออกแบบเว็บที่ดี เพื่อสงเสริมใหเว็บไทยมี
คุณภาพ และดูดวยเว็บเบราวเซอรตัวไหนก็ได วัดระดับเว็บไซตเปน 3 ระดับ 
 1. Level 1 สามารถดูและใชงานดวยเว็บเบราวเซอรยี่หอหลัก 
 2. Level 2 เพิ่มในเรื่องการออกแบบเว็บที่ดี 
 3. Level 3 ผานการทดสอบในดาน Web standard 
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14)  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 
15)  EDI  (Electronic Data Interchange) 

 หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล ที่ใชอยูเปนประจําในรูปแบบมาตรฐาน
ผานทางคอมพิวเตอร รูปแบบมาตรฐานที่ใชจะตองไดรับการยอมรับจากกลุม
ผูแลกเปลี่ยนขอมูล หรือ เลือกมาจากมาตรฐานที่พัฒนาจากสถาบันที่ไดรับ
การยอมรับในการออกมาตรฐานตาง ๆ เชน American National Standard 
Institute (ANSI) หรือ International Standards Organization (ISO) EDI เปน
เทคโนโลยีหลักที่ใชในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) เอกสาร
จําพวกใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบกํากับสินคา และเอกสารอื่น ๆ เมื่อนํา EDI 
มาใชแทนไดประสบความสําเร็จเปนอยางมากเชนเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ 
EDI ไมไดเปนเปาหมายโดยตัวของมันเอง เมื่อไดใชงานจะเกิดผลประโยชน
ทางดาน IT เชน ลดคาใชจายในการคียขอมูล ไดขอมูลที่ถูกตองมากขึ้น 
ติดตอส่ือสารไดรวดเร็วขึ้น และลดงานทางดานเอกสารซึ่งจะชวยในการ
ตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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