
 1

สรุปผลที่สําคัญ   
การสํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ.  2550 

 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําการสํารวจสถานภาพพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของประเทศไทย พ.ศ.
2550  นี้ขึ้นเปนครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของธุรกิจที่มีการขาย
สินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต ทั้งในเรื่องของประเภทธุรกิจที่ทํา  จํานวนคนทํางาน  มูลคาขาย  
คาใชจาย  การจัดสงสินคา  การชําระเงิน  รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจดานนี้                
ในมุมมองของผูประกอบการ    ซ่ึงภาครัฐตองเขาไปสนับสนุน  และทิศทางการปรับตัวที่สําคัญ ๆ ของ
ภาคธุรกิจ เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น 

สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนสิงหาคม 2550 โดยวิธีการสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย/ทาง e-mail  รวมทั้งนําแบบสอบถามขึ้น Website ใหผูประกอบธุรกิจ             
e-Commerce (ซ่ึงมีอยูทั้งหมดไมนอยกวา 30,000 ราย)  เขามาตอบ  โดยมีแบบสอบถามที่สมบูรณและ
สามารถนํามาประมวลผลได ทั้งสิ้น ประมาณ 1,539 แบบ จากจํานวนผูประกอบการทั้งหมด ประมาณ 
39,500 ราย 
  

ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังนี้ 

1.  ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ   ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของไทยสวนใหญ เปนธุรกิจขนาดเล็ก มี
คนทํางานไมเกิน 5 คน ถึงรอยละ 73.6 และเปนธุรกิจประเภท B2C ถึงรอยละ 85.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1   รอยละของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   จําแนกตาม
ประเภท 

ธุรกิจขายใหกบัธุรกิจ 
(B2B) 

85.3 % 
14.4 % 

ธุรกิจขายใหกบัผูบริโภค (B2C) 

ธุรกิจขายใหกบัภาครัฐ (B2G) 
0.3% 
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หากแยกตามกลุมอุตสาหกรรมที่ทํา พบวา อยูในกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตมากที่สุด คือ รอยละ 18.5 รองลงมา คือ กลุมแฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี
และเครื่องประดับ ซ่ึงมีอยูประมาณรอยละ 18.0 

 

ตาราง 1   รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามกลุมและประเภทอุตสาหกรรม 
กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รอยละ 

รวมทุกกลุม 100.0 
 คอมพิวเตอร อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ต 18.6 

 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรที่เกีย่วของ 5.4 

 เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 4.8 
 บริการออกแบบเว็บไซต 2.6 
 Software System 1.7 
 Solution Provider/System Integrator 1.0 
 สินคาดิจิตอล  0.7 
 บริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.7 

 อุปกรณส่ือสาร  0.7 

 ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 0.6 
 บริการดาน Security และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 0.4 

 แฟชั่น เคร่ืองแตงกาย อัญมณี และเครื่องประดับ 18.0 
 ส่ิงทอ หัตถกรรม เสื้อผา และเครื่องหนัง 9.1 
 น้ําหอม เครื่องสําอาง และอุปกรณฯ 4.6 
 อัญมณี และเครื่องประดับ 4.3 

 ธุรกิจบริการ (ประชาสัมพันธ การศึกษา ประกันภัย ฯลฯ)  9.4 
 บริการวิชาชีพ (บัญชี  กฎหมาย ฯลฯ) 2.1 
 บริการประชาสัมพันธ โฆษณา 2.1 
 ธุรกิจประกันภัย นายหนาและตัวแทน 1.5 
 ขนสง คลังสินคา คมนาคม และบริการการขนสง 1.5 
 การศึกษา และบริการที่เกี่ยวของ 0.9 
 ยา บริการทางการแพทย และสุขภาพ 0.7 
 การชําระเงิน การเปนตวักลางทางการเงิน 0.6 
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กลุมและประเภทอุตสาหกรรม รอยละ 
ทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท 7.6 

 ทองเที่ยว จองตั๋วเดนิทาง/ทีพ่ัก 6.1 
 โรงแรม/รีสอรท/เกสตเฮาส 1.5 
ยานยนต และผลิตภัณฑ 6.0 

 รถยนต เครื่องยนตฯ 4.8 
 ผลิตภัณฑยาง และพลาสติก 1.2 

สิ่งพิมพ และเครื่องใชสํานกังาน 4.8 
 การพิมพ/หนังสือ และสิ่งพิมพ 2.9 

 เครื่องใชสํานักงานและเครื่องเขียน 1.2 

 ผลิตภัณฑกระดาษ 0.7 

สินคา และอื่น ๆ 35.6 
 อาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม 4.2 
 กอสราง 2.8 
 เกษตรกรรมและประมง 1.7 
 ของสะสม พระเครื่อง 1.7 
 เฟอรนิเจอร  ของตกแตงบาน 1.5 
 บริการดานอสังหาริมทรัพย 1.4 
 กีฬาและอุปกรณการกฬีา 0.9 
 เพลง ภาพยนตร 0.8 
 ของที่เกี่ยวกับเด็ก  (ตุกตา ของเลน) 0.6 
 โลหะ และที่เกี่ยวของ 0.5 
 ดอกไม หรีด 0.5 
 เซรามิค เครื่องเคลือบดินเผา 0.4 
 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร หรือเคมีภัณฑ 0.1 
 อ่ืน ๆ 18.5 
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หากแยกตามประเภทอุตสาหกรรมของธุรกิจ B2B พบวา อุตสาหกรรมที่ทํากันมาก  5  อันดับแรก  
คือ  ส่ิงทอ/เสื้อผา   รถยนต   อาหาร เครื่องใชไฟฟา   และคอมพิวเตอร 

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

ธุรกิจสวนใหญขายผานอิเล็กทรอนิกสมาไมนานนัก คือนอยกวา 1 ป ถึงรอยละ 40.4   และ 1–2 ป  
รอยละ 26.7 สวนที่ดําเนินธุรกิจประเภทนี้มามากกวา 8 ปขึ้นไป  มีอยูเพียงรอยละ 6.3 เทานั้น และ
ประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด (รอยละ 50.5) จะขายผานอิเล็กทรอนิกส และ              
ขายโดยมีหนารานดวย   สวนที่ขายผานอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว มีรอยละ 41.8 

 
ตาราง 2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามระยะเวลาที่ทํา 
            ธุรกิจ e-Commerce 
 

ระยะเวลาที่ทําธุรกิจ e-Commerce รอยละ 
รวม 100.0 

นอยกวา 1  ป 40.4 
1 – 2  ป 26.7 
3 – 5  ป 20.7 
6 – 8  ป 6.0 
มากกวา 8  ป 6.2 

 
 

2.  ผลการประกอบการ 
ในป 2549 ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผานอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้นประมาณ 305,159 ลานบาท 

(ในจํานวนนี้เปนมูลคาที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางโดยการ e-Auction ของภาครัฐ จํานวน 176,683 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 57.9 ของยอดขายทั้งหมด) 

สวนที่เปนยอดขายของผูประกอบการ B2B มีประมาณ 79,726 ลานบาท (รอยละ 26.1) สวนที่
เหลือ 47,501 ลานบาท เปนยอดขายของผูประกอบการ B2C 

 
 
 
 
 
 



 5

ตาราง 3   มูลคาพาณชิยอิเล็กทรอนิกสป 2549 จําแนกตามประเภทผูประกอบการ 
 การขาย          มูลคา (ลานบาท)               รอยละ 

มูลคาขายรวม 305,159 100.0 
B2B 79,726 26.1 
B2C 47,501 15.6 
B2G 177,932 58.3 

(กรมบัญชีกลาง) (176,683) (57.9) 
(การสํารวจ)      (1,249) (0.4) 

ตลาดที่ขาย 1/ 127,071 100.0 
ในประเทศ 89,927 70.8 
ตางประเทศ 37,144 29.2 

หมายเหตุ :  1/  ไมรวม B2G   
 

หากพิจารณาถึงตลาดของธุรกิจ e-Commerce  โดยไมรวมยอดขายผาน e-Auction ของภาครัฐ 
พบวา รอยละ 29.2 ของยอดขาย เปนการขายไปยังตลาดตางประเทศ 

ในสวนของคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมด ในป 2549 นั้น พบวา ประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจทั้งหมด (รอยละ 50.8)  มีคาใชจายดังกลาวไม
เกิน 200,000 บาท  สวนธุรกิจที่มีคาใชจายประเภทนี้มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป มีอยูรอยละ 0.6 

โดยเฉลี่ย คาใชจาย ICT เพื่อการพัฒนาระบบ e-Commerce ของธุรกิจโดยเฉพาะนั้น คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 31.3 ของคาใชจาย ICT ทั้งหมด  โดยภาพรวมคาใชจายในป 2549 สําหรับการ
พัฒนาดาน ICT ของระบบ e-Commerce คิดเปนมูลคาประมาณ 2,143.76 ลานบาท  โดยเฉลี่ยธุรกิจ
ประเภท B2B 1 ราย จะมีคาใชจายดังกลาวประมาณ  48,600 บาท  ในขณะที่ ธุรกิจ B2C มีคาใชจายเฉลี่ย
ประมาณ 34,300 บาท  

 

ตาราง 4   คาใชจายดาน ICT ป 2549 เพื่อพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามประเภท 
                ผูประกอบการ 

คาใชจาย จํานวน 
 

อัตรารอยละเฉล่ียของคาใชจายดาน ICT เพื่อระบบ e-Commerce  ตอคาใชจาย ICT ท้ังหมด 31.3 
 

คาใชจายในรอบป 2549 ดาน ICT เพื่อพัฒนาระบบ  e-Commerce  

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

 มูลคาเฉล่ียตอธุรกิจ (บาท)  
B2B 48,600 
B2C 34,300  
B2G 10,600 
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3. วิธีการดําเนินธุรกิจ 
ประมาณรอยละ 64.4 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด มีการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด

ผานการออนไลน ในจํานวนนี้เปนธุรกิจที่ทําทั้งออนไลนและออฟไลน ประมาณรอยละ 31.4 วิธีการ
ประชาสัมพันธแบบออนไลนที่ใชกันมากที่สุด คือ การโฆษณาผานเว็บบอรดตามเว็บไซตตาง ๆ  (รอยละ 
58.0) ทางอีเมล (รอยละ 48.8) และทาง Search Engine (รอยละ 45.4) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

วิธีออนไลน 1/ รอยละ 
โฆษณาผานเว็บบอรด ตามเว็บไซตตาง ๆ  58.0 
โฆษณาทางอีเมล 48.8 
โฆษณาทาง Search Engine 45.4 
โฆษณาผานแบนเนอร ตามเว็บไซตตาง ๆ 25.4 
ระบบการแจงขาวสาร/ประชาสัมพันธ 15.7 
การตลาดผานนายหนาหรือตัวแทนประชาสัมพันธ 10.6 
โฆษณาผานโทรศัพทมือถือ 3.0 
อื่น ๆ 6.6 

 

วิธีออฟไลน 1/ รอยละ 
ปาย โปสเตอร Billboard 49.8 
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร นสพ. 45.8 
สื่อวิทยุ โทรทัศน 34.8 
อื่น ๆ 14.5 

 
 

ธุรกิจ e-Commerce สวนใหญรอยละ 68.4 มีเว็บไซตเปนของตนเอง โดยเฉลี่ยในป 2550 จะมี
จํานวน 1.68 เว็บไซตตอรายเพิ่มขึ้นจากป 2549 ซ่ึงมี 1.34 เว็บไซต  โดยสวนใหญจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการพัฒนาเว็บไซตมากที่สุด (รอยละ 67.8)  สวนที่จางพัฒนา มีเพียงรอยละ 13.9 

 
 
 

แผนภูม ิ2 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามวิธีการสงเสริมการตลาด 
 และการประชาสัมพันธธุรกิจ 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

ใชวิธี
ออฟไลน 

3.9 % 
 

ใชทั้งวิธีออนไลนและออฟไลน 

ใชวิธี 
ออนไลน 

ไมระบุ  0.6 % 

ไมมีการ 
ประชาสัมพันธ 

32.9 % 31.0 % 

31.6 % 
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 การพัฒนาเว็บไซต 1/ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มากกวาครึ่งหนึ่งของธุรกิจ e-Commerce  (รอยละ 52.4) มีบริการการยืนยันตัวบุคคลที่หนา
เว็บไซต สวนการรับรองความนาเชื่อถือของเว็บไซตนั้น ธุรกิจรอยละ 58.1 มีการจัดทํานโยบายการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล รองลงมาคือ มีการใช TRUSTe รอยละ 25.9 

 
 
 
 

มีทีมพัฒนาเอง 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

จางบริษัทอื่นพัฒนา 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

20 40 60 80 

จํานวนเว็บไซต 
(เฉลี่ยเฉพาะธุรกิจที่มี) 

ป 2549 ป 2550 

1.38 1.60 

ไมมี และไมมแีผน

ไมม ี
แตมีแผนจดัทาํ 

รอยละ 

มี    
68.4 % 

23.8 % 

7.8 % 

0 

31.3 

13.9 

67.8 

แผนภูม ิ3 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการมีเว็บไซต
 เปนของตนเอง 
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สําหรับระบบการชําระเงินคาสินคา/บริการนั้น รอยละ 28.3 ของธุรกิจทั้งหมดเปดใหชําระไดทั้ง
แบบออนไลนและออฟไลน และที่เปนออนไลนอยางเดียวมีรอยละ 6.7  โดยสวนใหญนิยมชําระผาน             
e-Banking/ATM (รอยละ 41.4)  ชําระผานบัตรเครดิต (รอยละ 34.5)  และที่ชําระผานผูใหบริการกลาง เชน  
Paysbuy  Thai e-pay  มีรอยละ31.0 

 
 
 

แผนภูมิ 4  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามการไดรับการรับรอง 
                  ความนาเชื่อถือ   

การจัดทํา Privacy Policy/Statement 
หรือใช Trust Mark เพื่อรับรองขอมูลสวนบุคคล  1/ 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) 

ไมทราบ 34.1 % 

ไมมี 47.6 % 

มี 18.3 % 

การใช Better Web 

อ่ืน ๆ 

การใช TRUSTe 
จัดทํา Privacy Policy/Statement 

60 50 3020100
15.9 

13.4 
14.6 

25.9 

58.1 

รอยละ 

การใช BBB online 

40
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ธุรกิจ e-Commerce (ประมาณรอยละ 86.3) ซ่ึงใชวิธีการจัดสงสินคาเอง  มีเพียงรอยละ 28.0  สวนที่

ใชวิธีการ Outsource ใหผูอ่ืนดําเนินการจัดสง  มีรอยละ 30.5 ที่เหลืออีกรอยละ 34.2 ใชทั้งสองวิธี 
สําหรับระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคาของธุรกิจ e-Commerce สวนใหญ (รอยละ 44.2)          

สงมอบไดภายใน 2 – 3 วัน  และอีกรอยละ 20.3 สงไดภายใน 1 วัน 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

แผนภูมิ 5 รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามรูปแบบและวิธีการ
 ชําระคาสินคา/บริการของลูกคา 

ไมระบุ 1.3 % ทั้งออนไลนและออฟไลน 

วิธีการชําระเงนิ  1/ 

ชําระเงินผานบัตรเครดิต 
ชําระเงินผานผูใหบริการ 

ชําระเงินผานระบบ Mobile Payment 
ชําระเงินทาง EDI 

อ่ืน ๆ 

           ชําระเงนิผานระบบ e-banking/ATM 

ออฟไลน 
63.7 % 

28.3 % 

6.7 % ออนไลน 

วิธีการชําระเงนิ 1/ 

รอยละ 

วิธีการชําระเงนิ 1/ 

รอยละ 

ชําระกับพนกังานโดยตรง 
โอนเงินผานบญัชีธนาคาร 

ผานตัวกลางการเงิน 
โอนเงินทางไปรษณีย 

อ่ืน ๆ 

41.4 
34.5 

31.0 

14.6 

3.7 
2.9 

0 20 40 60 

50.1 
12.7 

6.0 
5.2 

0 20 40 60 80 

79.9 
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สวนปญหาเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาเปนปญหา/อุปสรรคมากที่สุด
คือปญหาเกี่ยวกับราคาคาขนสงที่คอนขางสูง (รอยละ 58.6)  รองลงมาคือ ความลาชาของการจัดสง           
(รอยละ 41.2)  ปญหาเรื่องคุณภาพการจัดสง (รอยละ 28.6) และการรับประกันการสงมอบสินคา (รอยละ 
25.1)  

 
ตาราง 5  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามพฤติกรรมของ ลูกคาท่ีเปนอุปสรรคตอ 
               ธุรกิจ e-Commerce 

 

พฤติกรรมของลูกคา 1/ รอยละ 

กลัวปญหาการฉอโกง 69.7 
ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อหรือส่ังจอง 57.0 
กลัวไดรับสินคาไมตรงตามที่โฆษณา 56.1 
ไมมีความเชื่อมั่นในการชําระเงิน 49.6 
กลัวการขโมยขอมูลบัตรเครดิต 42.2 
ตองการใหผูขายพูดคยุมากกวาการติดตอกนัทางอินเทอรเนต็ 35.7 
กลัวการขโมยขอมูลใชระบุตัวบุคคล 26.4 
กลัวผลผูกพันทางกฎหมาย 16.6 
อ่ืน ๆ 5.6 
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 
4. ความคิดเหน็ 

ประมาณรอยละ 69.7 เห็นวา พฤติกรรมของลูกคาที่เปนอุปสรรคมากที่สุด คือ ลูกคากลัวการ
ฉอโกง  รองลงมา คือ ปญหาจากการที่ลูกคาเห็นวา การสั่งซื้อทางออนไลน ซ่ึงลูกคาไมมีความมั่นใจ  
เนื่องจาก ไมเห็นสินคากอนสั่งซื้อส่ังจอง (รอยละ 57.0)  และกลัวไดรับสินคาไมตรงตามที่โฆษณาไว  
(รอยละ 56.1) 
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ตาราง 6  รอยละของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จําแนกตามความเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของยอดขายผาน 
                อิเล็กทรอนิกส 

แนวโนมของยอดขายของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ตน รายการ 

 
 

รวม ดีขึ้น เหมือนเดิม แยลง ไมแนใจ 

ป 2549 เทียบกับ ป2548     
 รวม 100.0 34.9 56.0 7.0 2.1 
 B2B 100.0 39.2 52.7 4.0 4.1 
 B2G 100.0 60.3 7.8 - 31.9 
 B2C 100.0 34.0 56.7 7.6 1.7 
ป 2550 เทียบกับ ป2549     
 รวม 100.0 54.8 32.8 10.5 1.9 
 B2B 100.0 56.2 34.2 5.0 4.6 
 B2G 100.0 85.4 4.4 - 10.2 
 B2C 100.0 54.5 32.6 11.4 1.5 

 
มากกวา 1 ใน 3 ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งหมด (รอยละ 34.9)  ตอบวา มียอดขายในป 2549 ดีขึ้น

จากป 2548 และคาดวาในป 2550 จะมียอดขายที่ดีขึ้นกวาป 2549 ถึงรอยละ 54.8 ของผูประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้ทั้งหมด   

ประมาณ 1 ใน 4  (รอยละ 26.2)  ของธุรกิจ e-Commerce มีความตองการรับบุคลากรดานพาณิชย
อิ เ ล็กทรอนิกสและที่ เกี่ ยวของ  คือ  ดานการตลาด  และดานโลจิสติกส  เพิ่มใน  1-2 ปขางหนา                         
โดยผูประกอบการ B2B ที่มีความตองการดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.9 ในขณะที่ผูประกอบการ 
B2C มีรอยละ 24.5 

สําหรับจํานวนบุคลากรที่ตองการเพิ่มนั้น มีทั้งสิ้นประมาณ 36,600 คน  โดยเฉลี่ยเฉพาะธุรกิจที่
ตองการเพิ่มนั้น  ตองการรับบุคลากรเพิ่มประมาณ 3.8 คน/แหง 

 
5.  สรุปผลการวิเคราะห 

ในสวนของการวิเคราะหและขอเสนอแนะตอผูประกอบการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรุปเปนประเด็นตางๆ เรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้  (1) พัฒนาการ
ตลาด สินคา/บริการ และการเขาถึงการสนับสนุนจากรัฐ (2) พัฒนาการบริหารจัดการ ทีมงาน และ              
Web Site (3) เสริมสรางความนาเชื่อถือในสินคา/บริการ และความเขาใจผูบริโภค  (4) เพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดการปญหาและความสามารถแขงขันตางประเทศ (5) พัฒนาระบบของบริษัท และ 
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Logistics (6) ปจจัยอ่ืนๆ อาทิ ความรูดานกฎหมาย และ แหลงเงินทุน (7) ตนทุน เสริมสรางความ
หลากหลายของสินคา/บริการ และ (8) ความสามารถในเรื่องการควบคุมราคาสินคาและตนทุน  

สวนผลการสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูประกอบการ และขอเสนอแนะตอ
ภาครัฐ  สรุปได 6 กลุมปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการบริการของรัฐสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ตามลําดับความสําคัญดังนี้ (1) สงเสริมใหมีนโยบายและมาตรการความปลอดภัย  (2) การใหบริการที่
ปรึกษาและขอกฎหมาย (3) การจัดใหมีการสงเสริม คุมครองและบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  แกผูประกอบการ (4) จัดการฝกอบรมและเสริมสรางมาตรการสงเสริมพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส   (5) รักษามาตรฐานระบบโครงสรางพื้นฐาน และ (6) รักษามาตรฐานระบบอื่นๆ  อาทิ  
EDI   Web service 

 
 

 
 
 
 


