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คาํนํา 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็นครั$ งแรกในปี 2550 และครั$ งนี$ เป็นครั$ งที+ 4 
ผลการสํารวจที+ไดส้ะทอ้นให้เห็นว่าธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ หรือธุรกิจ 
e-Commerce ในปัจจุบนัมีสัดส่วนของธุรกิจขนาดเลก็ (มีคนทาํงานไม่เกิน 5 คน) 
ม ากที+ สุ ด  ร้ อย ละ  73.2  หากพิ จาร ณ า ผู ้ปร ะ กอบกา ร ธุ ร กิจ พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมที+ทาํ จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั+น 
เครื+ องแต่งกาย อัญมณีและเครื+ องประดับมากที+ สุดคิดเป็นร้อยละ 27.3  
รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์และ
อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 22.3  โดยเกือบ 2 ใน 3 ของธุรกิจ e-Commerce 
ทั$งหมด (ร้อยละ 60.2)  ขายผ่านพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และมีหน้าร้านทาง
กายภาพดว้ย  สาํหรับผลประกอบการในรอบปีที+ผ่านมา (ปี 2552) ธุรกิจ 
e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ทั$งสิ$นประมาณ 629,611 
ลา้นบาท โดยในจาํนวนนี$ รวมมูลค่าที+เกิดจากการจดัซื$อจดัจา้งของภาครัฐ 
(e-Auction) ดว้ย 

สํ านักงานสถิ ติ แห่ งชาติ  ขอขอบคุ ณผู ้ประกอบการพาณิ ชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ทุกท่านที+ร่วมให้ขอ้มูลที+เป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยให้
การสาํรวจครั$ งนี$สาํเร็จตามวตัถุประสงคที์+ตั$งไว ้ และหวงัเป็นอยา่งยิ+งว่ารายงาน
ฉบับนี$ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที+ เกี+ยวข้องสําหรับใช้ในการ
กําหนดนโยบาย วางแผน สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยใหเ้จริญเติบโตยิ+งขึ$น รวมทั$งผูป้ระกอบการไดมี้
ขอ้มูลสาํหรับใชใ้นการขยายตลาด และฐานลกูคา้ใหเ้หมาะสมต่อไป 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ไดจ้ดัทาํการสํารวจสถานภาพการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยมาอยา่งต่อเนื+องเป็นประจาํทุกปีตั$งแต่ปี 2550 
และครั$ งนี$ เป็นการสํารวจครั$ งที+  4 โดยมีวตัถุประสงค์เพื+อให้ทราบข้อมูล
เกี+ยวกบัสถานภาพของธุรกิจที+มีการขายสินคา้และบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 
ทั$งในเรื+องของประเภทธุรกิจที+ทาํ จาํนวนคนทาํงาน มูลค่าขาย ค่าใชจ้่าย 
การจดัส่งสินคา้ และวิธีการชาํระเงินที+ผูป้ระกอบการเปิดใหล้กูคา้ชาํระค่าสินคา้/
บริการ  ซึ+ งภาครัฐตอ้งเขา้ไปสนบัสนุน รวมทั$งทิศทางการปรับตวัที+สาํคญั ๆ 
ของภาคธุรกิจเพื+อใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัมากขึ$น 

การสํารวจครั$ งนี$ เก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 
โดยวิธีส่งเจา้หนา้ที+ของสาํนกังานสถิติแห่งชาติออกไปสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ
เพื+อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบสอบถาม รวมทั$ งนํา
แบบสอบถามขึ$นเวบ็ไซต์ให้ผูป้ระกอบธุรกิจ e-Commerce เขา้มาตอบ 
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวนทั$งสิ$น 1,420 ราย ซึ+ งทาํใหก้ารนาํเสนอผล
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในภาพรวมเท่านั$ น ไม่สามารถจําแนก
รายละเอียดตามกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทผูป้ระกอบการ (B2B, 
B2C, B2G)  
   

 ผลจากการสํารวจ   สรุปไดด้งันี$  

1.  ลกัษณะทั�วไปของธุรกจิ    

 ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีสัดส่วนของธุรกิจขนาดเล็ก 

(มีคนทาํงานไม่เกิน 5 คน) มากที+สุด คือ ร้อยละ 73.2  และเป็นธุรกิจประเภท 

B2C ร้อยละ 78.2 
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 หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที+ทาํ พบว่า อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

แฟชั+น เครื+ องแต่งกาย อญัมณีและเครื+องประดบัมากที+สุด คิดเป็นร้อยละ 27.3 

ของธุรกิจทั$งหมด  รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 22.3  

 ธุรกิจ e-Commerce ที+ขายผา่นอิเลก็ทรอนิกส์มาไม่นานนกัคือไม่เกิน 1 ปี 

มีร้อยละ 36.1  และมากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4   ส่วนที+ดาํเนินธุรกิจ

ประเภทนี$มามากกว่า 8 ปีขึ$นไปมีอยูร้่อยละ 9.8   หากพิจารณาตามลกัษณะการขาย 

ประมาณร้อยละ 60.2 ของธุรกิจ e-Commerce ทั$งหมด ขายผ่านอิเลก็ทรอนิกส์

และมีหนา้ร้านทางกายภาพดว้ย   

2.  ผลการประกอบการ 

 ในรอบปีที+ผ่านมา (ปี 2552) ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ทั$งสิ$นประมาณ 629,611 ลา้นบาท ในจาํนวนนี$ เป็นยอดขายของ

ผูป้ระกอบการ B2B ประมาณ 217,458 ลา้นบาท (ร้อยละ 34.5)  ผูป้ระกอบการ 

B2C ประมาณ 67,783 ลา้นบาท (ร้อยละ 10.8)  และผูป้ระกอบการ B2G ประมาณ 

344,370 ล้านบาท (ร้อยละ 54.7)  โดยในส่วนของผูป้ระกอบการ B2G 

ประกอบดว้ย  2 ส่วน คือ มูลค่าที+ไดจ้ากการสํารวจ ซึ+ งเป็นมูลค่าที+เกิดจาก

ผูป้ระกอบการทาํธุรกิจ e-Commerce กบัหน่วยงานภาครัฐที�ไม่ผ่าน e-Auction  

ประมาณ 3,670 ลา้นบาท (ร้อยละ 0.6)  และมูลค่าที+เกิดจากการจดัซื$อจดัจา้ง

โดยวิธีการประมูลงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ที+ได้

จากกรมบญัชีกลางจาํนวน 340,700 ลา้นบาท (ร้อยละ 54.1)  (ตาราง ก) 
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ตาราง ก  มูลค่าพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  จําแนกตามประเภทผู้ประกอบการ 

ประเภท 
ผู้ประกอบการ 

มูลค่าพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ 1/ (ลา้นบาท) 
ปีที�ทําการสํารวจ 

2550 2551 2552 2553 

มูลค่าขายรวม 305,159 427,460 527,538 629,611 
 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

B2B  79,726 127,325 190,751 217,458 
 (26.1) (29.8) (36.2) (34.5) 
B2C  47,501 63,425 45,951 67,783 
 (15.6) (14.8) (8.7) (10.8) 
B2G 2/ 177,932 236,710 290,836 344,370 

 (58.3) (55.4) (55.1) (54.7) 

จากการสํารวจ 1,249 2,728 2,087 3,670 

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

จาก e-Auction 

 (กรมบัญชีกลาง) 
176,683 

(57.9) 

233,892 

(54.8) 

288,749 

(54.7) 

340,700 

(54.1) 

หมายเหต ุ: 1/  มูลค่าขายในรอบปีที
ผ่านมา 

 2/  B2G  เป็นมูลค่าที
ได้จากการสาํรวจข้อมูลจากสถานประกอบการที
ทาํธุรกิจ  
  e-Commerce กับภาครัฐที
ไม่ผ่าน e-Auction  รวมกับ มูลค่าที
เกิดจากการจัดซืOอ 
  จัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction) ที
ได้จากกรมบัญชีกลาง 
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 เมื+อพิจารณามูลค่าขายแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ในรอบปีที+

ผ่านมา (ปี 2552) มูลค่าขายเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละผลิตภณัฑ์

มากที+สุดประมาณ 84,054 ลา้นบาท (ร้อยละ 29.1)   รองลงมาเกิดจากกลุ่ม

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตประมาณ 55,735 ลา้นบาท 

(ร้อยละ 19.3)   และกลุ่มธุรกิจบริการ 20,555 ลา้นบาท (ร้อยละ7.1)   

 ส่วนตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที+ไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเป็น

ตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 81.3 ของมูลค่าขายทั$งหมด  ส่วนที+ขายไปยงั

ตลาดต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 18.7  โดยมีลูกคา้ที+สั+งซื$อสินคา้/บริการจาก

หลายประเทศ เช่น อเมริกา องักฤษ เยอรมนี ญี+ปุ่น ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

 สาํหรับวิธีที+ใชใ้นการดูแลลูกคา้ของธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 72.2) ของธุรกิจประเภทนี$ ใชอี้เมล ์หรือการให้ลูกคา้ส่งคาํถามผ่าน

หนา้เวบ็ไซต ์ รองลงมาใชเ้จา้หนา้ที+รับโทรศพัท ์(Call Center) ร้อยละ 61.3   

และใชร้ะบบสนทนาลูกคา้แบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ 

ร้อยละ 29.2 

3. วธีิการดาํเนินธุรกจิ 

ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9) ไม่ไดมี้การส่งเสริมการตลาด

และประชาสัมพนัธ์  ส่วนที+มีการส่งเสริมการตลาดฯ โดยใชท้ั$งวิธีออนไลน์

และออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7  โดยวิธีการประชาสัมพนัธ์แบบออนไลน์

ที+ใชก้นัมากที+สุด คือ การโฆษณาทางอีเมล ์(ร้อยละ 55.0)  สาํหรับออฟไลน์ 

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปแบบแผน่พบั/โบรชวัร์/นามบตัรมากที+สุด (ร้อยละ 67.8) 
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ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.2) มีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง 
ร้อยละ 14.8 ไม่มีแต่มีแผนที+จะจดัทาํ   ส่วนที+เหลือร้อยละ 10.0 ไม่มีและไม่มี
แผนที+จะจดัทาํ  โดยในกลุ่มที+มีเวบ็ไซตส่์วนใหญ่จะใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป
ในการพฒันาเวบ็ไซตม์ากที+สุด (ร้อยละ 66.2)   

การบริการเพื+อสร้างความน่าเชื+อถือธุรกิจ e-Commerce ร้อยละ 60.4  
มีการจดัทาํนโยบายดา้นการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy/Statement) 
ร้อยละ 35.5 ใชเ้ครื+องหมายรับรองความน่าเชื+อถือ Trust Mark ของกระทรวง
พาณิชย ์ 

สาํหรับระบบการชาํระเงินค่าสินคา้/บริการนั$นธุรกิจ e-Commerce กว่า
ครึ+ งหนึ+ ง (ร้อยละ 52.1) มีบริการการชาํระค่าสินค้า/บริการของลูกค้าใน
รูปแบบออฟไลน์อย่างเดียว  ส่วนที+เปิดให้ชาํระได้ทั$ งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ มีประมาณร้อยละ 33.7  โดยการชาํระแบบออนไลน์ที+ธุรกิจส่วนใหญ่
เปิดให้บริการ คือ การชาํระเงินผ่านระบบ e-Banking/ATM (ร้อยละ 65.6)
ในขณะที+แบบออฟไลน์ คือ การโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร (ร้อยละ 79.3) 

วิธีการจดัส่งสินคา้ ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.8) จดัส่ง
สินคา้ทางไปรษณีย ์ รองลงมาใชพ้นักงานขนส่งของตนเองร้อยละ 44.2  
สาํหรับระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ของธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 43.2) ส่งมอบไดภ้ายใน 2 – 3 วนั   

 ส่วนปัญหาเกี+ยวกบัการจดัส่งสินคา้ที+ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า
เป็นปัญหา/อุปสรรคมากที+สุดคือราคาค่าขนส่งที+ค่อนขา้งสูง (ร้อยละ 58.8)   
รองลงมาคือ ความล่าชา้ของการจดัส่ง (ร้อยละ 36.9)  การรับประกนัการส่ง
มอบสินคา้ (ร้อยละ 28.5)   และปัญหาเรื+องคุณภาพในการจดัส่ง (ร้อยละ 25.3) 
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4. ความคดิเห็น 

ปัญหาอุปสรรคที�ผู้ประกอบการพบในการดาํเนินธุรกิจ e-Commerce 

มีดงันี$  ลูกคา้สั+งจองสินคา้แลว้ยกเลิกหรือไม่ชาํระเงิน/สินคา้โดนตีกลบั ติดต่อ

ลูกคา้ไม่ได ้ร้อยละ 26.8   รองลงมาความไม่เชื+อใจกนัระหว่างผูซื้$อและผูข้าย/ 

ความไม่มั+นใจในการซื$อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต/ การกลวัการฉอ้โกง ร้อยละ 18.2  

การทาํการตลาด/การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ e-Commerce ทาํไดย้ากและมี

ค่าใชจ่้ายสูง ร้อยละ 17.1   ลกูคา้นอ้ยไม่มีการสั+งซื$อสินคา้ ร้อยละ 10.0    

สําหรับความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผูป้ระกอบธุรกิจ  

e-Commerce ตอ้งการให้ภาครัฐจดัอบรมให้ความรู้และทกัษะในการประกอบ

ธุรกิจ e-Commerce ในเรื+องต่าง ๆ แก่ผูป้ระกอบการ เช่น การตลาด การทาํ

ตลาดต่างประเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ร้อยละ 41.9   รองลงมาภาครัฐควร

ประชาสัมพนัธ์/ส่งเสริมสนบัสนุนธุรกิจ e-Commerce รวมทั$งแกไ้ขปัญหา

ต่าง ๆ ที+เกิดขึ$นร้อยละ 39.7   ภาครัฐควรหามาตรการที+จะทาํให้ผูบ้ริโภคมี

ความมั+นใจในการซื$อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ$น เช่น การป้องกนัการ

ฉอ้โกง การทาํทะเบียนผูข้าย เป็นตน้ ร้อยละ 29.5 
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บทนํา 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ ไดท้าํการสาํรวจสถานภาพการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

ของประเทศไทยอย่างต่อเนื&องทุกปี ตั)งแต่ปี 2550  และครั) งนี) เป็นการสํารวจ

ครั) งที& 4  โดยมีวตัถุประสงค์เพื&อให้ทราบขอ้มูลเกี&ยวกบัสถานการณ์ของ

การประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ทั)งในเรื&องของประเภทธุรกิจที&ทาํ   

จาํนวนคนทาํงาน การตลาด ค่าใชจ่้าย มูลค่าการขายสินคา้/บริการ  การจดัส่ง

สินคา้  การชาํระเงิน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะที&ตอ้งการ

ใหภ้าครัฐเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุน เพื&อนาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย วางแผน

จดัหามาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  และสามารถแข่งขนัทางการคา้ไดใ้นระดบัสากล

ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาที&ผ่านมา ในขณะ 

เดียวกนัภาคเอกชนก็สามารถใชป้ระโยชน์จากการสํารวจนี) เป็นแนวทางใน

การขยายตลาดการปรับตวัในการแข่งขนัให้สอดรับกบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ย่าง

เหมาะสมมากขึ)น  

 สําน ักงานส ถิต ิแห่งชาติไดด้ ํา เ นินการ เ ก ็บร วบรว มข้อมูลจาก

ผูป้ระกอบการระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 โดยส่งเจา้หนา้ที&ของ

สํานกังานสถิติแห่งชาติออกไปสัมภาษณ์เพื&อเก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอียด

ต่าง ๆ ของสถานประกอบการ/ผูป้ระกอบการตามแบบสอบถาม โดยเป็น

ผูป้ระกอบการที&ไดจ้ดทะเบียนไวก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

จาํนวน 2,526 ราย และเป็นสถานประกอบการตัวอย่างของสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ จาํนวน 1,528 ราย  
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 นอกจากนั)น ยงัไดพ้ฒันาแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เพื&ออาํนวย

ความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะที&เป็นสมาชิกของตลาดกลาง

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ทราบที&อยู่ที&สามารถติดต่อทางไปรษณียห์รือ 

อีเมลไ์ดโ้ดยตรง จึงไดจ้ดัทาํแบบสอบถามออนไลน์ เพื&อใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ขา้

มาตอบแบบสอบถามดว้ย โดยติดแบนเนอร์ไวที้&เว็บไซต์ของสํานักงานสถิติ

แห่งชาติ และเวบ็ไซตต่์าง ๆ ที&น่าสนใจ และเชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มนี)

เขา้มาตอบแบบสอบถามได ้
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สรุปผลการสํารวจ 

1. ลักษณะทั�วไปของธุรกจิพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ 

1.1 ประเภทผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการสาํรวจ พบว่า ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.2)  เป็น

ผูป้ระกอบการประเภท B2C  รองลงมา คือ ผูป้ระกอบการ B2B ร้อยละ 19.5  

ส่วนผูป้ระกอบการ B2G ที&ไม่นบัรวมการรับงานจดัซื)อจดัจา้งจากภาครัฐโดย

การ e-Auction นั)น จะมีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั)น (แผนภูมิ 1) 

 
 

แผนภูมิ 1   ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์   จาํแนกตามประเภท 
                   ผู้ประกอบการ 
 

19.5 % 
ธุรกจิขายให้กบัธุรกจิ  (B2B) 

2.3 % 
ธุรกจิขายให้กบัภาครัฐ   (B2G) 

78.2 % 
ธุรกจิขายให้กบัผู้บริโภค (B2C) 
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1.2 ประเภทอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในภาพรวมของธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม
แฟชั&น เครื&องแต่งกาย อญัมณีและเครื&องประดบัคิดเป็นร้อยละ 27.3 ของธุรกิจ
ทั)งหมด  รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
และอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 22.3   กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที&ยวโรงแรม
และรีสอร์ทร้อยละ 13.8   กลุ่มธุรกิจบริการร้อยละ 5.8   กลุ่มสิ&งพิมพ/์เครื&องใช้
สาํนกังานร้อยละ 4.8  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละผลิตภณัฑร้์อยละ 4.2   
ส่วนกลุ่มสินคา้ประเภทอื&น ๆ ประมาณร้อยละ 21.8 (แผนภูมิ 2) 

 หากพิจารณาในรายละเอียดแยกตามประเภทอุตสาหกรรมยอ่ย พบว่า 
5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมนํ) าหอม เครื&องสําอางและอุปกรณ์เสริม
ความงามมากที&สุด (ร้อยละ 14.2)   รองลงมาอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทสิ&งทอ 
หตัถกรรม เสื)อผา้และเครื&องหนงั (ร้อยละ 12.7)   เครื&องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ (ร้อยละ 7.7)   การท่องเที&ยวจองตั[วเดินทาง/ที&พกั (ร้อยละ 7.3)  
(ตาราง 1) 

แผนภูมิ 2   ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์   จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

22.3% 

 

27.3% 

 13.8% 

 
4.2% 

 

4.8% 

 

21.8% 

 5.8% 

 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ 

แฟชั&น เครื&องแต่งกายฯ 

ท่องเที&ยว โรงแรม รีสอร์ท 

ยานยนต ์และผลิตภณัฑฯ์ 

สิ&งพิมพ ์และเครื&องใชส้าํนกังานฯ 

ธุรกิจบริการฯ 

สินคา้ และอื&นๆ 
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ตาราง 1  ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์  จําแนกตามกลุ่มและประเภท   
  อุตสาหกรรม   

กลุ่มและประเภทอุตสาหกรรม ร้อยละ 

รวมทุกกลุ่ม 100.0 

���� คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ฯ และอนิเทอร์เน็ต 22.3 

 เครื&องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 7.7 

 บริการออกแบบเวบ็ไซต ์ 6.5 

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที&เกี&ยวขอ้ง 5.2 

 ตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 1.2 

 อุปกรณ์การสื&อสาร เช่น โทรศพัท ์โทรศพัทมื์อถือ 1.2 

 Software System/Solution Provider/System Integrator 0.4 

 อื&นๆ 0.1 

���� แฟชั�น เครื�องแต่งกาย อญัมณ ีและเครื�องประดบั 27.3 

 นํ) าหอม เครื&องสาํอาง และอุปกรณ์เสริมความงาม 14.2 

 สิ&งทอ หตัถกรรม เสื)อผา้ และเครื&องหนงั 12.7 

 อญัมณี และเครื&องประดบั 0.4 

���� ท่องเที�ยว โรงแรม รีสอร์ท 13.8 

 ท่องเที&ยว จองตั[วเดินทาง/ที&พกั 7.3 

 โรงแรม/รีสอร์ท/เกสตเ์ฮา้ส์ 6.5 
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กลุ่มและประเภทอุตสาหกรรม ร้อยละ

���� ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ 4.2 
 รถยนต ์เครื&องยนต ์และอะไหล่ชิ)นส่วน 3.6 
 ผลิตภณัฑย์าง และพลาสติก 0.6 

���� สิ�งพมิพ์ และเครื�องใช้สํานักงาน 4.8 
 ผลิตภณัฑก์ระดาษ 2.9 
 การพิมพ/์หนงัสือ และสิ&งพิมพ ์ 1.7 
 เครื&องใชส้าํนกังานและเครื&องเขียน 0.2 

���� ธุรกจิบริการ  5.8 
 ยา บริการทางการแพทย ์และสุขภาพ 2.7 
 การศึกษาและการบริการที&เกี&ยวขอ้ง 1.2 
 ธุรกิจประกนัภยั นายหนา้และตวัแทน 1.2 
 ขนส่ง คลงัสินคา้ คมนาคม และบริการขนส่ง 0.4 
 บริการประชาสมัพนัธ์ โฆษณา 0.1 
 ธุรกิจบริการอื&น ๆ 0.2 

���� สินค้า และอื�น ๆ 21.8 
 เกษตรกรรมและประมง  3.5 
 ก่อสร้าง 2.7 
 ของเล่น อุปกรณ์ของเล่น ของใชเ้ดก็ 2.4 
 อาหาร อาหารแปรรูป และเครื&องดื&ม 2.0 
 บริการดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละการใหเ้ช่า 1.5 
 เซรามิค 1.4 
 อุปกรณ์รักษาความปลอดภยั สัญญาณกนัขโมย 1.4 

 อื&น ๆ 6.9 
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 1.3 ขนาดของธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หากจาํแนกธุรกิจตามขนาด โดยใช้จาํนวนคนทาํงานเต็มเวลาเป็น
เกณฑ์  พบว่า ธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
(มีคนทาํงานเพียง 1 – 5 คน) ร้อยละ 73.2   ขนาดกลาง  (6 – 50 คน) มีอยู่
ร้อยละ 23.5   ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ (มีคนทาํงานมากกว่า  50 คน)  มีเพียง
ร้อยละ 3.3 เท่านั)น (แผนภูมิ 3) 

ตาราง 2 ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกจิ   

ขนาดของธุรกจิ (จาํนวนคนทาํงาน) ร้อยละ 

รวม 100.0 
1 – 5 คน 73.2 
6 – 15 คน 19.8 
16 – 50 คน 3.7 
51 – 100 คน 1.4 
101 – 200 คน 0.8 
มากกวา่ 200 คน 1.1 

แผนภูมิ 3 ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ จาํแนกตามขนาดของธุรกจิ 

                    

73.2 % 23.5 % 

3.3 % 

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

ขนาดใหญ่  (มากกว่า 50 คน) 
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 1.4 ระยะเวลาที�ทําธุรกจิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ธุรกิจ e-Commerce ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.1) ดาํเนินการมา
ไม่เกิน 1 ปี   รองลงมามากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4   มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 11.3   ส่วนที&ดาํเนินกิจการมามากกว่า 5 ปี มีร้อยละ 19.2 
(แผนภูมิ 4) 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4  ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์   จาํแนกตามระยะเวลา 
  ที�ทําธุรกจิ e-Commerce 

ไม่เกนิ 1 ปี 

มากกว่า 1 – 2 ปี 

มากกว่า 2 – 5 ปี 

มากกว่า 5 – 8 ปี 

มากกว่า 8 ปี 

36.1 % 

11.3 % 

33.4 % 

9.4 % 

9.8 % 
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 1.5 ลกัษณะการขายสินค้าและบริการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประมาณร้อยละ 60.2 ของธุรกิจ e-Commerce ทั)งหมด ขายผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์และมีหน้าร้านดว้ย ส่วนที&ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว     

มีร้อยละ 39.5   และอีกร้อยละ 0.3 จะขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกบั

การขายในลกัษณะอื&น  เช่น  ส่งพนกังานออกไปขายตรง หรือฝากขาย  เป็นตน้ 

(แผนภูมิ 5) 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์   จาํแนกตามลกัษณะ 
                 การขายสินค้าและบริการ 

60.2 % 

39.5 % 
อื�น ๆ 
0.3 % 

ขายผ่านอเิลก็ทรอนิกส์ 
เพยีงอย่างเดยีว 

ขายผ่านอเิลก็ทรอนิกส์และ 
มหีน้าร้านทางกายภาพ 
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2.  ผลการประกอบการ 

2.1 มูลค่าพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ 

 ผลประกอบการในรอบปีที&ผ่านมา (ปี 2552) ธุรกิจ e-Commerce 
มียอดขายผ่านพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ทั)งสิ)นประมาณ 629,611 ลา้นบาท โดย
จาํแนกเป็นยอดขายของผูป้ระกอบการ B2B ประมาณ 217,458 ลา้นบาท 
(ร้อยละ 34.5)   ผูป้ระกอบการ B2C ประมาณ 67,783 ลา้นบาท (ร้อยละ 10.8)  
และผูป้ระกอบการ B2G ประมาณ 344,370 ลา้นบาท (ร้อยละ 54.7)  

 ในส่วนของผูป้ระกอบการ B2G ประกอบดว้ย  2 ส่วน คือ มูลค่าที&ไดจ้าก
การสํารวจซึ& งเป็นมูลค่าที&เกิดจากผูป้ระกอบการทาํธุรกิจ e-Commerce กบั
หน่วยงานภาครัฐ ที�ไม่ผ่าน e-Auction ประมาณ 3,670 ลา้นบาท (ร้อยละ 0.6)  
และมูลค่าที& เกิดจากการจัดซื) อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลงานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ที&ไดจ้ากกรมบญัชีกลางจาํนวน 340,700 
ลา้นบาท (ร้อยละ 54.1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหต ุ: 1/  มลูค่าได้จากการสาํรวจ รวมกับ มลูค่าที
เกิดจากการจัดซื<อจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction) 
                  2/  มลูค่าที
ได้จากการสาํรวจ 
  

แผนภูมิ 6  มูลค่าพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ ในรอบปีที�ผ่านมา (ปี 2552)  จาํแนกตาม  

 ประเภทผู้ประกอบการ 

288,911 

ล้านบาท 

  B2G 2/  1.3% 

B2B 

75.3% 

    B2C 

    23.4% 

มูลค่าที�ไม่รวม e-Auction  

B2B 

34.5 %                                       

  B2C 

10.8% 

 

629,611 

ล้านบาท 

มูลค่าที�รวม e-Auction  

    B2G 1/ 

54.7%  
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ตาราง  3  มูลค่าพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในรอบปีที�ผ่านมา (ปี 2552)  จําแนก
 ตามประเภทผู้ประกอบการ 

การขาย มูลค่า (ลา้นบาท) ร้อยละ 

มูลค่าขายรวม 629,611 100.0 
 B2B 217,458 34.5 
 B2C 67,783 10.8 
 B2G 1/ 344,370 54.7 
 (จากการสาํรวจ) (3,670) (0.6) 
 (จาก e-Auction กรมบญัชีกลาง) (340,700) (54.1) 

ตลาดที�ขาย 2/ 288,911 100.0 
ในประเทศ 234,789 81.3 
ต่างประเทศ 54,122 18.7 

หมายเหตุ : 1/ B2G  เป็นมูลค่าที
ได้จากการสาํรวจข้อมูลจากสถานประกอบการที
ทาํธุรกิจ  
  e-Commerce กับภาครัฐที
ไม่ผ่าน e-Auction  รวมกับ มูลค่าที
เกิดจากการประมูล 
  การจัดซื<อจัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction) ที
ได้จากกรมบัญชีกลาง 

 2/ ไม่รวมมูลค่าขายที
เกิดจากการประมูลการจัดซื<อจัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction)         

 สาํหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ที&ไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) 
จะเป็นตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 81.3 ของมูลค่าขายทั)งหมด  ส่วนที&
ขายไปยงัตลาดต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 18.7  (ตาราง 3) 

 เมื&อพิจารณาในกลุ่มที&มีมูลค่าขายต่างประเทศ ธุรกิจ e-Commerce ที&มี
ลูกคา้สั&งซื)อสินคา้/บริการจากประเทศอเมริกา มีสัดส่วนสูงสุดคือร้อยละ 39.4  
รองลงมาองักฤษ  ร้อยละ 27.3   เยอรมนีร้อยละ 22.0  ญี& ปุ่น ร้อยละ 16.7 
ออสเตรเลีย ร้อยละ 14.3   และสวีเดน ร้อยละ 12.4  (ตาราง 4)  
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ตาราง 4  ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ที�มีมูลค่าขายต่างประเทศ  
 จําแนกตามประเทศที�สั�งซืVอสินค้า/บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ 1/ ร้อยละ 

� อเมริกา 39.4 
� องักฤษ 27.3 
� เยอรมนี 22.0 
� ญี&ปุ่น 16.7 
� ออสเตรเลีย 14.3 
� สวีเดน 12.4 
� เดนมาร์ก 11.4 
� ออสเตรีย 11.3 
� จีน 7.3 
� ฝรั&งเศส 7.2 
� สิงคโปร์ 7.0 
� อินเดีย 6.7 
� สวิสเซอร์แลนด ์ 6.3 
� ฮ่องกง 6.3 
� พม่า 5.9 
� มาเลเซีย 1.8 
� เวียดนาม 1.1 
� คูเวต 1.0 
� นิวซีแลนด ์ 1.0 
� อื&น ๆ 14.8 

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 ประเทศ  



รายงานผลที
สาํคัญ  สาํรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย  พ.ศ. 2553 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

13

 หากพิจารณามูลค่าพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ จาํแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที&มีมูลค่าพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์มากที&สุด ไดแ้ก่ 

กลุ่มยานยนต์และผลิตภณัฑ์ประมาณ 84,054 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 29.1 

ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั) งหมด  รองลงมา กลุ่มอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตประมาณ 55,735 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 19.3  กลุ่มธุรกิจบริการประมาณ 20,555 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 7.1  สาํหรับกลุ่มอื&นๆ รายละเอียดตามตามตาราง 5 

ตาราง 5  มูลค่าพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ในรอบปีที�ผ่านมา (ปี 2552)  จําแนกตาม
 กลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
มูลค่า  

(ลา้นบาท) 
ร้อยละ 

มูลค่ารวม 1/ 288,911 100.0 

• ยานยนต ์และผลิตภณัฑ ์ 84,054 29.1 

• คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต 55,735 19.3 

• ธุรกิจบริการ 20,555 7.1 

• ท่องเที&ยว โรงแรม รีสอร์ท 16,176 5.6 

• แฟชั&น เครื&องแต่งกาย อญัมณี และเครื&องประดบั 12,737 4.4 

• สิ&งพิมพ ์และเครื&องใชส้าํนกังาน 5,639 2.0 

• สินคา้ และอื&น ๆ 94,015 32.5 

หมายเหตุ :  1/ ไม่รวมมลูค่าขายที
เกิดจากการประมลูการจัดซื<อจัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction) 
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2.2 การสั�งซืVอสินค้า 

   สาํหรับการสั&งซื)อสินคา้/บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในรอบปีที&ผ่านมา
(ปี 2552)  ประมาณร้อยละ 50.0 ของธุรกิจประเภทนี)  มีการสั&งซื)อโดยเฉลี&ย 1-5 
ครั) งต่อเดือน  ส่วนธุรกิจที&มีการสั&งซื)อมากกว่า 100 ครั) งต่อเดือนมีประมาณ
ร้อยละ 4.8 ของธุรกิจทั)งหมด (ตาราง 6) 

ตาราง 6 ร้อยละของธุรกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ จําแนกตามการสั�งซืVอสินค้า/
 บริการของลูกค้าในรอบปีที�ผ่านมา (ปี 2552) 

การสั�งซืVอสินค้า/บริการของลูกค้า 
 เฉลี�ย (ครั) งต่อเดือน)  

ร้อยละ 

รวม 100.0 

ไม่มีการสั&งซื)อเลย 0.5 

1 – 5 ครั) ง 50.0 

6 – 10 ครั) ง 18.6 

11 – 50 ครั) ง 21.6 

51 – 100 ครั) ง 4.5 

101 – 500 ครั) ง 3.2 

มากกวา่ 500 ครั) งขึ)นไป 1.6 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลที
สาํคัญ  สาํรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย  พ.ศ. 2553 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

15

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 สาํหรับวิธีที&ใชใ้นการดูแลลูกคา้ของธุรกิจ e-Commerce พบว่า ส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 72.2) ของธุรกิจประเภทนี) ใชอี้เมล ์หรือการส่งคาํถามผ่านหนา้เวบ็ไซต ์ 

รองลงมาใชเ้จา้หนา้ที&รับโทรศพัท ์(Call Center) ร้อยละ 61.3  ใชร้ะบบสนทนา

ลกูคา้แบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ ร้อยละ 29.2 (แผนภูมิ 7) 

 
 
 
 

แผนภูมิ 7 ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  จาํแนกตามวธีิการที�ใช้  
  ในการดูแลลูกค้า 
 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 
 

วธีิการดูแลลูกค้า 1/  

 

61.3 

 

29.2 

 

72.2 

 

0  
 

20  
 

40  
 

60  
 

80  
 

ร้อยละ  

 

3.9 

 

เจา้หนา้ที&รับโทรศพัท ์

อีเมล ์หรือ ส่งคาํถาม 
ผา่นหนา้เวบ็ไซต ์

 
ระบบสนทนาลูกคา้แบบ Live Chat 

 เช่น  MSN, Skype, Gtalk  ฯลฯ 

อื&นๆ 
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3. วธีิการดาํเนินธุรกิจ 
 3.1  การใช้เทคโนโลยี 
 1)  การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ธุรกจิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9) ไม่ไดมี้การส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพนัธ์  ส่วนที&มีการส่งเสริมการตลาดฯ โดยใชท้ั)งวิธีออนไลน์และ
ออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7  ใช้วิธีออนไลน์อย่างเดียวร้อยละ 9.2   ใชว้ิธี
ออฟไลน์อยา่งเดียวร้อยละ 1.2  (แผนภมิู 8) 

 สําหรับรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ทางออนไลน์ส่วนใหญ่ที&นิยมใชม้าก
ที&สุด คือ การโฆษณาทางอีเมล์  (ร้อยละ 55.0)  รองลงมาเป็นโฆษณาผ่าน
แบนเนอร์บนเวบ็ไซตต่์าง ๆ  ทาง Search Engine  และการโฆษณาผ่านเวบ็บอร์ด
ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ (ร้อยละ 33.1 ร้อยละ 31.4 และร้อยละ 28.4 ตามลาํดบั)   
ส่วนออฟไลน์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบแผ่นพบั/โบรชวัร์/นามบตัรมากที&สุด 
(ร้อยละ 67.8)   รองลงมาสื&อสิ& งพิมพ ์นิตยสาร นสพ. (ร้อยละ 60.5)    
ป้าย โปสเตอร์ Bill board (ร้อยละ 34.5)   สื&อวิทยุ โทรทศัน์ (ร้อยละ 10.5)   
(ตาราง 7) 

แผนภูมิ 8  ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์   จาํแนกตามวธีิการส่งเสริม  
   การตลาด และการประชาสัมพนัธ์ธุรกจิ 
 

25.7% 

ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ 

ใช้วธีิออนไลน์อย่างเดียว 

ใช้วธีิออฟไลน์อย่างเดียว  
 

ใช้ทัVงวธีิออนไลน์และออฟไลน์ 

63.9% 

9.2% 

1.2% 
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ตาราง 7 ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  จาํแนกตามลกัษณะการส่งเสริม  
 การตลาด และการประชาสัมพนัธ์ธุรกจิ   

การส่งเสริมการตลาดและ 
การประชาสัมพนัธ์ธุรกจิ 

ร้อยละ 

รวม 100.0 
ใชวิ้ธีออนไลน ์ 9.2 
ใชวิ้ธีออฟไลน ์ 1.2 
ใชท้ั)งออนไลน์และออฟไลน ์ 25.7 
ไม่มีการส่งเสริมการตลาดฯ 63.9 

วธีิออนไลน์ที�ใช้  1/  

โฆษณาทางอีเมล ์ 55.0 
โฆษณาผา่นแบนเนอร์ บนเวบ็ไซตต่์าง ๆ 33.1 
โฆษณาทาง Search Engine 31.4 
โฆษณาผา่นเวบ็บอร์ด ตามเวบ็ไซต ์ 28.4 
ประชาสัมพนัธ์สื&อสังคมออนไลน ์เช่น Face book Twitter เป็น

ตน้ 
13.8 

การตลาดผา่นนายหนา้หรือตวัแทนประชาสัมพนัธ์ 6.4 
โฆษณาผา่นโทรศพัทมื์อถือ 1.7 
อื&นๆ  0.6 

วธีิออฟไลน์ที�ใช้  1/  

แผน่พบั/โบรชวัร์/นามบตัร 67.8 
สื&อสิ&งพิมพ ์นิตยสาร นสพ. 60.5 
ป้าย โปสเตอร์ Billboard 34.5 
ออกงานประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการตามงานต่าง ๆ  27.0 
สื&อวทิย ุโทรทศัน์ 10.5 
อื&นๆ  0.4 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ   
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 2) วตัถุประสงค์การใช้เวบ็ไซต์ 

 ส่วนใหญ่ของธุรกิจ e-Commerce จะใช้เว็บไซต์เพื&อเพิ&มช่องทาง 

การสั&งซื)อสินคา้/บริการ (ร้อยละ 77.4)   รองลงมาคือการประชาสัมพนัธ์สินคา้

และบริการ (ร้อยละ 68.5)   เพื&ออาํนวยความสะดวกกบัผูบ้ริโภค (ร้อยละ 66.6)   

ส่วนวตัถุประสงคอื์&น ๆ รายละเอียดตามตาราง 8 

ตาราง 8 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จําแนกตามวัตถุประสงค์
 ของการใช้เว็บไซต์   

วตัถุประสงค์ของการใช้เวบ็ไซต์ 1/ ร้อยละ 

เพิ&มช่องทางการสั&งซื)อสินคา้/บริการ 77.4 

ประชาสัมพนัธ์สินคา้และบริการ 68.5 

อาํนวยความสะดวกใหก้บั ผูบ้ริโภค 66.6 

ลดตน้ทุนการบริหารจดัการ 44.7 

ตามกระแสนิยมและความ ทนัสมยั 34.7 

อื&นๆ 5.9 

หมายเหตุ : 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 
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ม ี

75.2% 
 

ไม่มี 
แต่มีแผนจัดทาํ 

14.8% 

ไม่มี และไม่มี
แผนจัดทาํ 
10.0% 

 

 3) การมีเวบ็ไซต์และการพฒันาเวบ็ไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.2) มีเว็บไซต์เป็นของ

ตนเอง  ส่วนที&ยงัไม่มีเวบ็ไซตแ์ต่มีแผนที&จะจดัทาํเวบ็ไซต ์มีอยู่ประมาณ

ร้อยละ 14.8  ส่วนที&ไม่มีและยงัไม่มีแผนการจดัทาํเลย มีประมาณร้อยละ 10.0   

(แผนภูมิ 9) 

 ธุรกิจที&มีเว็บไซต์อยู่แลว้มีการพฒันาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปมากที&สุดร้อยละ 66.2   รองลงมามีการจา้งบริษทัอื&นมาพฒันาให้มี

ร้อยละ 21.0 ส่วนธุรกิจที&แจง้วา่มีทีมพฒันาเองมีร้อยละ 20.1  (แผนภูมิ 9) 

 

แผนภูมิ 9  ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ จาํแนกตามการมีเวบ็ไซต์

  เป็นของตนเอง 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 
 

ใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป 

 

มีทีม 
พฒันาเอง 

 

จา้งบริษทั 
อื&นพฒันา 

 

การพฒันาเวบ็ไซต์ 1/ 

ร้อยละ  

 66.2 

 

20.1 

 

21.0 
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40  
 

60  
 

80  
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3.2  การรับรองความน่าเชื�อถือ 

  การบริการเพื&อสร้างความน่าเชื&อถือของธุรกิจ e-Commerce มีร้อยละ 

60.4 ที& มีการจัดทํานโยบาย ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy 

Policy/Statement)   มีการใชเ้ครื&องหมายรับรองความน่าเชื&อถือ Trust Mark 

ของกระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 35.5   มีการใช้เครื& องหมายรับรองความ

น่าเชื&อถือของต่างประเทศ เช่น PCI, TRUESTe ฯลฯ  ร้อยละ 4.4  และอื&นๆ 

ร้อยละ 14.3 

 สาํหรับการใชเ้ทคโนโลยเีพื&อรักษาความมั&นคงปลอดภยัหรือการจดัทาํ 

Security Policy  ธุรกิจ e-Commerce ร้อยละ 45.9   มีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้รหสั 

เช่น SSL (https://)    ร้อยละ 43.4 มีการใชน้โยบายความปลอดภยั (Security Policy)   

ร้อยละ 18.1 มีการใชเ้ทคโนโลยี Captcha เทคนิคที&ใชใ้นการตรวจสอบความ

เป็นมนุษย์โดยใช้วิธีการให้พิมพ์ตัวอักษรที& เห็นให้ถูกต้อง  ส่วนการใช้

ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์มีร้อยละ 15.3  (ตาราง 9) 
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ตาราง 9 ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  จําแนกตามการรับรอง
 ความน่าเชื�อถือ   

การรับรองความน่าเชื�อถอื 1/ ร้อยละ 

  วธีิการที�ใช้เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้กบัลูกค้า 2/  

มีนโยบายความเป็นส่วนตวั  Privacy Policy/Statement 60.4 

ใชเ้ครื&องหมายรับรองความน่าเชื&อถือ Trust Mark  
   ของกระทรวงพาณิชย ์ 35.5 
ใชเ้ครื&องหมายรับรองความน่าเชื&อถือของต่างประเทศ 
  เช่น  PCI, TRUESTe ฯลฯ 4.4 

อื&นๆ  14.3 

การใช้เทคโนโลยเีพื�อรักษาความมั�นคงปลอดภัยหรือ การจัดทาํ Security Policy 2/ 

มีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้รหสั เช่น SSL(https://) 45.9 

มีการใชน้โยบายความปลอดภยั (Security Policy) 43.4 

มีการใชเ้ทคโนโลย ีCaptcha  18.1 

การใช้ใบรับรองอเิลก็ทรอนิกส์ (CA)   100.0 

มีการใช ้ ใชข้องหน่วยงาน 15.3 

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 9.1 

บริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (CAT) 5.8 

อื
น ๆ  0.4 

ไม่มีการใช ้ 43.3 

ไม่ระบุ 41.4 
หมายเหตุ : 1/ ถามเฉพาะที
มีเวบ็ไซต์เป็นของตนเอง 
 2/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 
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3.3 รูปแบบการชําระเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจ e-Commerce กว่าครึ& งหนึ& ง (ร้อยละ 52.1) มีบริการการชาํระ

ค่าสินค้า/บริการของลูกค้าในรูปแบบออฟไลน์อย่างเดียว  ส่วนที&มีแบบ

ออนไลน์อย่างเดียวประมาณร้อยละ 14.2  และที&เปิดให้ชําระได้ทั) งแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์ มีประมาณร้อยละ 33.7 (แผนภูมิ 10) 

สําหรับบริการการชาํระเงินแบบออนไลน์ที& ธุรกิจส่วนใหญ่เปิด
ใหบ้ริการมากที&สุด คือ การชาํระเงินผ่านระบบ e-Banking/ATM (ร้อยละ 65.6)  
รองลงมาเป็นการชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต (ร้อยละ 44.5)   การชาํระเงินผ่านผู ้
ใหบ้ริการกลาง (ร้อยละ 23.7)   ในขณะที&การชาํระแบบออฟไลน์ที&ธุรกิจ
ส่วนใหญ่ใชก้นัมากที&สุด คือ การโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร (ร้อยละ 79.3)  
รองลงมาคือการชําระกับพนักงานโดยตรง (ร้อยละ 51.9)  โอนเงินทาง
ไปรษณีย ์(ร้อยละ 29.0) 

แผนภูมิ 10  ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จาํแนกตามรูปแบบ
 การชําระค่าสินค้า/บริการของลูกค้า 

52.1% ทัVงออนไลน์และออฟไลน์ 

ออนไลน์ 

ออฟไลน์  

 
33.7% 

14.2% 
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ตาราง 10 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  จําแนกตามรูปแบบและ

 วธีิการชําระค่าสินค้า/บริการของลูกค้า  

รูปแบบและวธีิการชําระค่าสินค้า/บริการ ร้อยละ 

รวม    100.0 

ใชวิ้ธีออนไลน ์ 14.2 

ใชวิ้ธีออฟไลน ์ 52.1 

ใชท้ั)งออนไลน์และออฟไลน ์ 33.7 

วธีิออนไลน์ที�ใช้  1/  

ชาํระเงินผา่นระบบ e-Banking/ATM 65.6 

ชาํระเงินผา่นบตัรเครดิต 44.5 

ชาํระเงินผา่นผูใ้หบ้ริการกลาง 23.7 

ระบบโอนเงิน FEDI 5.9 

ชาํระเงินผา่นระบบ Mobile Payment 5.7 

อื&นๆ  2.7 

วธีิออฟไลน์ที�ใช้  1/  

โอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร 79.3 

ชาํระกบัพนกังานโดยตรง 51.9 

โอนเงินทางไปรษณีย ์ 29.0 

ผา่นตวักลางการเงิน 7.2 

อื&นๆ 2.9 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ   
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3.4  การจัดส่งสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การจดัส่งสินคา้ธุรกิจ e-Commerce ประมาณร้อยละ 56.8 จดัส่ง
สินคา้ทางไปรษณีย ์  ร้อยละ 44.2 ใชพ้นกังานขนส่งของตนเอง   ร้อยละ 38.6  
ใชบ้ริการขนส่งของบริษทัเอกชน   ร้อยละ 15.2 จดัส่งออนไลน์  (แผนภูมิ 11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 11  ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  จาํแนกตามวธีิการจดัส่งสินค้า 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ 
 

ร้อยละ  

 

วธีิการจดัส่งสินค้า 1/  

 
ใชพ้นกังานขนส่งของตนเอง 

 
ใชส่้งทางไปรษณีย ์

ใชบ้ริการขนส่งของบริษทัเอกชน 

จดัส่งออนไลน์ 

อื&นๆ 

0  
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44.2 

 56.8 

 38.6  

 15.2 

 8.8  

 

แผนภูมิ 12  ร้อยละของธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  จาํแนกตามระยะเวลา   
    การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 
 

43.2%  

 14.8%  

 
11.4%  

 
21.7%  

 

4.4%  

 

4.5%  

 

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

ไม่ระบุ 

15 วนัขึ)นไป 
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สาํหรับระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ใหล้กูคา้ของธุรกิจ e-Commerce 

ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.2) ส่งมอบไดภ้ายใน 2 – 3 วนั  

รองลงมาส่งมอบไดภ้ายใน 1 วนั ร้อยละ 21.7   ภายใน 4 – 6 วนั ร้อยละ 14.8 

(แผนภูมิ 12) 

ส่วนปัญหาเกี&ยวกบัการจดัส่งสินคา้ที&ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า

เป็นปัญหา/อุปสรรคมากที&สุดคือราคาค่าขนส่งที&ค่อนขา้งสูง (ร้อยละ 58.8)   

รองลงมาคือ ความล่าชา้ของการจดัส่ง (ร้อยละ 36.9)  การรับประกนัการส่ง

มอบสินคา้ (ร้อยละ 28.5)   และปัญหาเรื&องคุณภาพในการจดัส่ง (ร้อยละ 25.3)     

(ตาราง 11) 

ตาราง 11 ร้อยละของธุรกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์  จําแนกตามอุปสรรคในการ
  จัดส่งสินค้า   

อุปสรรคในการจดัส่งสินค้า 1/ ร้อยละ 

ราคาค่าขนส่งสูง 58.8 

ความล่าชา้ในการจดัส่ง 36.9 

การรับประกนัการส่งมอบสินคา้ 28.5 

คุณภาพในการจดัส่ง  25.3 

ขั)นตอนในการจดัส่งยุง่ยาก 14.3 

อื&นๆ 7.3 
หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ   
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4. ความคดิเห็น 

 4.1  พฤตกิรรมของลูกค้า 

ผูป้ระกอบธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.7) เห็นว่าพฤติกรรม
ของลูกคา้ที&เป็นอุปสรรคมากที&สุดคือ การที&ลูกคา้กลวัการฉ้อโกง เช่น ซื)อของ
แลว้ไม่ไดสิ้นคา้  รองลงมาคือ กลวัไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตามที&โฆษณา ร้อยละ 57.9    
ลูกคา้ไม่มีความเชื&อมั&นในการชาํระเงิน ร้อยละ 53.0   และปัญหาการที&ลูกคา้
ไม่เห็นสินคา้ก่อนสั&งซื)อสั&งจอง ร้อยละ 46.9  ส่วนพฤติกรรมอื&นๆ รายละเอียด
ตามตาราง 12 

ตาราง 12 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามพฤติกรรมของ

 ลูกค้าที�เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อธุรกจิ e-Commerce   

พฤตกิรรมของลูกค้า 1/ ร้อยละ 

กลวัปัญหาการฉอ้โกง 59.7 

กลวัไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตามที&โฆษณา 57.9 

ไม่มีความเชื&อมั&นในการชาํระเงิน 53.0 

ไม่เห็นสินคา้ก่อนสั&งซื)อหรือสั&งจอง 46.9 
ตอ้งการให้ผูข้ายพูดคุยมากกว่าการติดต่อกนั              

 ทางอินเทอร์เน็ต 29.7 

กลวัการขโมยขอ้มูลบตัรเครดิต 28.8 

กลวัการขโมยขอ้มูลใชร้ะบุตวับุคคล 23.3 

กลวัผลผกูพนัทางกฎหมาย 14.6 

อื&นๆ 0.8 
หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ   
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4.2  ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินธุรกจิ e-Commerce 

 ผูป้ระกอบการธุรกิจ e-Commerce ประมาณร้อยละ 48.4 ไดแ้สดง
ความคิดเห็นเกี&ยวกบัปัญหาอุปสรรคที&พบในการดาํเนินธุรกิจ ซึ& งในกลุ่มนี) ได้
ระบุปัญหาอุปสรรค มากที&สุดคือ ลกูคา้สั&งจองสินคา้แลว้ยกเลิกหรือไม่ชาํระเงิน/
สินคา้โดนตีกลบั ติดต่อลกูคา้ไม่ได ้ร้อยละ 26.8   รองลงมาความไม่เชื&อใจกนั
ระหวา่งผูซื้)อและผูข้าย/ ความไม่มั&นใจในการซื)อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต/ การกลวั
การฉอ้โกง ร้อยละ 18.2  การทาํการตลาด/การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ e-Commerce 
ทาํไดย้ากและมีค่าใชจ้่ายสูง ร้อยละ 17.1   ลูกคา้น้อยไม่มีการสั&งซื)อสินคา้ 
ร้อยละ 10.0  (ตาราง 13) 
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ตาราง 13 ร้อยละของธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  จําแนกตามความคดิเห็น
 เกี�ยวกบัปัญหาอุปสรรคที�พบในการดําเนินธุรกจิ 

ปัญหา/อุปสรรค ร้อยละ 

รวม 100.0 
แสดงความคิดเห็น 48.4 

ไม่แสดงความคิดเห็น 51.6 

ปัญหา/อุปสรรค 1/  

� ลูกคา้สั&งจองสินคา้แลว้ยกเลิก หรือไม่ชาํระเงิน/สินคา้โดนตีกลบั 
 ติดต่อลูกคา้ไม่ได ้ 26.8 

� ความไม่เชื&อใจกนัระหวา่งผูซื้)อและผูข้าย/ ความไม่มั&นใจ 
 ในการซื)อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต/ การกลวัการฉอ้โกง 18.2 
� การทาํการตลาด/การประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ e-Commerce ทาํไดย้าก

 และมีค่าใชจ่้ายสูง 17.1 

� ลูกคา้นอ้ย ไม่มีการสั&งซื)อสินคา้  10.0 

� ค่าบริการต่างๆที&เกี&ยวกบัธุรกิจe-Commerce แพง ทาํใหต้น้ทุนสูง 9.7 

� ราคาค่าขนส่งสูง/การขนส่งล่าชา้ ไม่ครอบคลุมทั&วถึง 7.9 

� ความรู้ความเขา้ใจดา้น IT และการเขา้ถึง e-Commerce ของลูกคา้                      7.8 

� ธุรกิจ e-Commerce มีการแข่งขนัสูง ดา้นราคา ตดัราคาสินคา้ 7.4 

� ระบบเครือข่ายไม่ทั&วถึง/อินเทอร์เน็ตชา้ ล่มบ่อย/สัญญาณการ
 ใหบ้ริการ (ISP)/สัญญาณความเร็วไม่ตรงตามเงื&อนไข/Sever มี
 ปัญหา 

6.0 

� การหาแหล่งสินคา้คุณภาพ ราคาถูก เพื&อนาํมาขายผา่นอินเทอร์เน็ต 5.6 

� อื&น ๆ 38.3 

หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ  
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4.3  ความต้องการความช่วยเหลอืจากภาครัฐ 

 สาํหรับความตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐผูป้ระกอบธุรกิจ 
e-Commerce ประมาณร้อยละ 37.3 ไดแ้สดงความคิดเห็น ในกลุ่มนี) ไดร้ะบุ
ความตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ มากที&สุดคือ จดัอบรม
ให้ความรู้และทกัษะในการประกอบธุรกิจ e-Commerce ในเรื&องต่าง ๆ แก่
ผูป้ระกอบการ เช่น การตลาด การทาํตลาดต่างประเทศ การพฒันาเวบ็ไซต์
ร้อยละ 41.9   รองลงมาภาครัฐควรประชาสัมพนัธ์/ส่งเสริมสนบัสนุนธุรกิจ 
e-Commerce รวมทั)งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที&เกิดขึ)นร้อยละ 39.7   ภาครัฐควรหา
มาตรการที&จะทาํให้ผูบ้ริโภคมีความมั&นใจในการซื)อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต
มากขึ)น เช่น การป้องกนัการฉอ้โกง การทาํทะเบียนผูข้าย เป็นตน้ ร้อยละ 29.5 
(ตาราง 14) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลที
สาํคัญ  สาํรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย  พ.ศ. 2553 

 
สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

30

ตาราง 14 ร้อยละของธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  จําแนกตามความคดิเห็น
 เกี�ยวกบัความช่วยเหลือที�ต้องการจากภาครัฐ 

ความช่วยเหลอืที�ต้องการจากภาครัฐ ร้อยละ 

รวม  
แสดงความคิดเห็น 37.3 
ไม่แสดงความคิดเห็น 62.7 

ความช่วยเหลอืที�ต้องการ 1/  
� จดัอบรมใหค้วามรู้และทกัษะในการประกอบธุรกิจ  
 e-Commerce ในเรื&องต่าง ๆ แก่ผูป้ระกอบการ เช่น การตลาด 

 การทาํตลาดต่างประเทศ การพฒันาเวบ็ไซต ์ 41.9 

� ภาครัฐควรประชาสัมพนัธ์/ส่งเสริมสนบัสนุนธุรกิจ  
 e-Commerce รวมทั)งแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที&เกิดขึ)น 39.7 
� ภาครัฐหามาตรการที&จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีความมั&นใจในการ

 ซื)อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตมากขึ)น เช่น การป้องกนัการฉอ้โกง 
 การทาํทะเบียนผูข้าย ฯลฯ 29.5 

� ตอ้งการแหล่งเงินทุนดอกเบี)ยตํ&า เพื&อการลงทุนและ 
 เป็นเงินทุนหมุนเวยีน 13.0 

� ลดค่าบริการต่าง ๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัธุรกิจ e-Commerce เช่น 
 Internet ราคาถูก  ค่าธรรมเนียมการชาํระเงิน ซอฟแวร์ราคาถูก 6.8 

� ปรับปรุงระบบการขนส่ง/ลดราคาค่าขนส่ง/ควรมีศนูยก์ลาง
 ขนส่งสินคา้รองรับลูกคา้ที&อยูใ่นตาํบล อาํเภอที&ห่างไกล 6.5 

� ควรมีหน่วยงานที&ดูแลธุรกิจ e-Commerce โดยตรงให้
 คาํปรึกษาแนะนาํ ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารดว้ยความรวดเร็ว 6.4 

� ตอ้งการใหค้วบคุมมาตรฐานและราคาสินคา้ที&ขายผา่น
 อินเทอร์เน็ต และดูแลเรื&องการละเมิดลิขสิทธิ{  6.4 

� อื&นๆ 14.8 
หมายเหต ุ: 1/ ตอบได้มากกว่า 1 คาํตอบ   
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กรอบตวัอย่างและการประมาณค่า 
 กรอบตวัอย่าง 
  กรอบตวัอยา่งที&ใชใ้นการสาํรวจในครั) งนี)  ไดม้าจาก 3 แหล่ง ดงันี)  

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นรายชื&อผูป้ระกอบการที&    
จดทะเบียนประกอบการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั ซึ& งมีอยู่จาํนวน 
2,526 ราย 

2. สํานักงานสถิติแห่งชาติ ใชส้ถานประกอบการตวัอย่างที&แจง้ว่ามีการขาย
สินคา้/บริการผ่านอินเทอร์เน็ต จาํนวน 1,528 ราย ซึ& งเมื&อประมาณค่าเป็น
จาํนวนสถานประกอบการที&มีการขายสินคา้/บริการผ่านอินเทอร์เน็ตทั)งสิ)น 
มีจาํนวนประมาณ 25,714 ราย 

3. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ& งมีผูเ้ขา้มาเป็นสมาชิกเพื&อ
ทาํธุรกิจประเภทนี)  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 37,000 ราย 
 ทั)งนี)  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ไดท้าํการตรวจสอบความซํ) าซ้อนของ
รายชื&อผูป้ระกอบการจาก 2 แหล่งแรก  ก่อนส่งเจา้หน้าที&ของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติออกไปสัมภาษณ์ แต่ในบางรายที&สถานประกอบการ/ผูป้ระกอบการ
ไม่สะดวกที&จะให้สัมภาษณ์ก็จะทอดแบบไว้ที&สถานประกอบการให้
ผูป้ระกอบการกรอกเองและไปติดตามขอรับแบบคืนในภายหลงั 
 แบบสอบถามที&ไดรั้บตอบกลบัมา และมีความสมบูรณ์เพียงพอที&จะ
ประมวลผลได ้ มีอยูจ่าํนวน 1,420 แบบ 

4. ขอบข่ายและคุ้มรวม  
 สถานประกอบการหรือผูป้ระกอบการที&อยู่ในขอบข่ายของการสํารวจนี)  
ได้แก่ สถานประกอบการหรือผูป้ระกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทุก
ประเภท (ยกเวน้ ธุรกิจประเภทบริษทัหลกัทรัพย ์และจดัการกองทุนรวม) 
ทั&วประเทศ 
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 การประมาณค่า 
 การประมาณค่าสถิติต่างๆ จะแยกการประมาณค่ายอดรวม สาํหรับแต่ละ
กรอบตวัอยา่งก่อน เมื&อไดค่้าประมาณยอดรวมแลว้ จึงนาํค่าประมาณยอดรวม
ที&ไดจ้ากแต่ละกรอบตวัอย่างดงักล่าวมารวมกนั จากนั)นจึงทาํการคาํนวณค่า
ร้อยละหรือค่าเฉลี&ยที&สนใจต่อไป  
 สาํหรับการประมาณค่าในแต่ละกรอบตวัอยา่ง ไดด้าํเนินการดงันี)   
 การประมาณค่าขอ้มูลที&ใชส้ถานประกอบการตวัอย่างโครงการสํารวจ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื&อสารของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ เป็นกรอบ
ตวัอย่างนั)น ไดท้าํการประมาณค่าแยกตามขนาดของสถานประกอบการโดย
แยกเป็น 7 ขนาด ซึ& งวดัดว้ยจาํนวนคนทาํงาน  คือ 1-9 คน  10-15 คน  16-25 คน
26-30 คน  31-50 คน  51-200 คน  และมากกว่า 200 คน และ 2 พื)นที&ย่อย คือ
กรุงเทพฯ รวมปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม  สมุทรสาคร)  
และพื)นที&อื&นๆ 
 ส่วนการประมาณค่าขอ้มูลของสถานประกอบการที&ไดจ้ากกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ และสมาคมผูป้ระกอบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์นั)นแมว้่าจะไม่
มีการเลือกสถานประกอบการและผูป้ระกอบการตวัอย่าง โดยตอ้งทาํการ
แจงนับสถานประกอบการและผูป้ระกอบการทุกราย แต่เนื&องจากสถาน
ประกอบการและผูป้ระกอบการบางรายไม่ให้ข้อมูล จึงจาํเป็นต้องมีการ
ประมาณค่าตามวิธีการทางสถิติ เพื&อใหข้อ้มูลสถิติที&นาํเสนอเป็นค่าประมาณ
สําหรับประชากรทุกรายที&อยู่ในขอบข่ายของการสํารวจ โดยไดป้ระมาณค่า
ขอ้มูลของสถานประกอบการที&ไดจ้ากกรมพฒันาธุรกิจการคา้แยกตามพื)นที&
เช่นเดียวกบักรอบตวัอยา่งสาํนกังานสถิติแห่งชาติ  แต่ไม่ไดแ้ยกตามขนาดของ
สถานประกอบการ  
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 ข้อจํากดัของข้อมูล 

 1)  กรอบตวัอย่าง เนื&องจากกรอบตวัอยา่งที&ใชใ้นการสาํรวจครั) งนี) ไดม้า
จากหลายแหล่งซึ& งมีที&มาต่างกัน รวมทั) งไม่สามารถบูรณาการกันเป็น
ฐานขอ้มูลเดียวได ้กรอบตวัอย่างดงักล่าวจึงไม่ครบถว้นสมบูรณ์นัก อาจทาํ
ใหเ้กิดความคลาดเคลื&อนในการประมาณค่าสถิติต่าง ๆ ได ้กล่าวคือ 

- กรอบตัวอย่างของสํานักงานสถิติแห่งชาติที&ใช้เป็นเพียงสถาน
ประกอบการตวัอย่างจากการสํารวจอื&นที&แจง้ว่ามีการขายสินคา้/บริการผ่าน
อิเลก็ทรอนิกส์ ยงัมิใช่สถานประกอบการทั)งหมดที&อยูใ่นเป้าหมายที&แทจ้ริง 

-  กรอบตวัอยา่งของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นรายชื&อผูป้ระกอบการ
ที&มาขึ)นทะเบียนไว ้แต่อาจจะยงัไม่เริ&มทาํธุรกิจนี)  ในขณะที&บางรายเลิกกิจการ 
บางรายที&อยู่ที&ใช้ในการจดทะเบียนกับที&อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกันทําให้หา
ผูป้ระกอบการ/สถานประกอบการไม่พบ  และมีบางรายที&ดาํเนินธุรกิจนี) แต่
ไม่ไดม้าขึ)นทะเบียนผูป้ระกอบการ e-Commerce   

-  กรอบตวัอยา่งที&เป็นรายชื&อและจาํนวนสมาชิกของตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที&มีความซํ) าซ้อนกันของสมาชิกทั) งในตลาดเดียวกันและ
ระหวา่งตลาด แต่เจา้ของตลาด/ผูจ้ดัการตลาดไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลเพื&อทาํ
การบูรณาการกนัได ้และมีผูป้ระกอบการที&ตอบแบบสอบถามเขา้มานอ้ยมาก
จึงจาํเป็นต้องใช้วิธีการทางสถิติ เพื&อลดค่าความซํ) าซ้อน และประมาณค่า
ประชากร 

การประมาณค่าสถิติต่าง ๆ โดยใชค่้าประชากรที&ไม่มีรายละเอียดในการ
จาํแนกตามลกัษณะที&สําคญั เช่น ขนาดของกิจการ ประเภทธุรกิจที&ทาํ (B2B, 
B2C, B2G)   และกลุ่มอุตสาหกรรม อาจมีผลใหเ้กิดความคลาดเคลื&อนสูงใน
ค่าประมาณสถิติต่าง ๆ 
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2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การสํารวจใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที&ออกไป

สัมภาษณ์เพื&อเก็บรวบรวมขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ตามแบบสอบถามของ

สถานประกอบการ/ผูป้ระกอบการ แต่ผูป้ระกอบการบางรายไม่สะดวกที&จะ

ให้สัมภาษณ์ จึงตอ้งวางแบบสอบถามไวใ้ห้ผูป้ระกอบการกรอกขอ้มูลลงใน

แบบสอบถามเอง อาจมีความเขา้ใจคลาดเคลื&อนเนื&องจากความเขา้ใจผิดหรือ

ขอ้ถามไม่ชดัเจนพอ  อยา่งไรก็ตามสํานกังานสถิติแห่งชาติพยายามสอบถาม

กลบัไปยงัผูป้ระกอบการในรายที&เห็นวา่ขอ้มูลผิดปกติหรือไม่สอดคลอ้งกนั 

3)  อัตราการตอบกลับตํ�า  เนื&องจากการไม่ได้รับความร่วมมือจาก

ผู ้ประกอบการ อาจเพราะเป็นข้อมูลเกี&ยวกับมูลค่าขาย และข้อถามมี

รายละเอียดค่อนขา้งมาก ทาํใหอ้ตัราการตอบแบบสอบถามกลบัไม่สูงมากนกั  

นอกจากนั)นการกระจายตวัของธุรกิจประเภทต่างๆ ที&เป็นตัวแทนอาจไม่

สะทอ้นภาพที&แทจ้ริงนกั   
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คาํนิยาม 
 

1. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกิจ e-Commerce ในการสํารวจนี)  
หมายถึง 
 ธุรกิจที&มีการขายสินคา้หรือบริการให้ลูกคา้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ
หมายถึงมีการให้ลูกคา้สั&งซื)อสั&งจองสินคา้หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ส่วนการชาํระเงินหรือการจดัส่งจะทาํผา่นช่องทางใดกไ็ด ้
 

2.  ประเภทของธุรกจิ e-Commerce 

2.1 B2B (Business to Business) 

หมายถึง  การทาํธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจดว้ยกนั
เองผ่านอินเทอร์เน็ต หรือเรียกกนัโดยทั&วไปว่า B2B (Business - to - Business) 
ทั) งนี)  อาจเป็นการทําธุรกิจระหว่างผู ้ประกอบการระดับเดียวกัน หรือ             
ต่างระดบักนัก็ได ้ เช่น ผูผ้ลิตกบัผูผ้ลิต ผูผ้ลิตกบัผูส่้งออก ผูผ้ลิตกบัผูค้า้ส่ง/
คา้ปลีก 

2.2 B2C (Business to Consumer) 

หมายถึง  การทาํธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคธุรกิจกับ
ผูบ้ริโภค แมว้่าอาจจะมีลูกคา้เป็นองค์กรธุรกิจบางส่วน แต่ลูกคา้หลกัเป็น
ผูบ้ริโภครายบุคคล เช่น การขายสินคา้อุปโภคบริโภค 

2.3 B2G (Business to Government) 

หมายถึง  การทาํธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระหว่างภาคธุรกิจกบั
หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ&ง ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายให้ใช้
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื) อจัดจ้าง (e-Auction) ในกรณีที&มีวงเงิน
ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง ธุรกิจประเภทนี) จึงมีมูลค่าสูงดว้ย 
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2.4 C2C (Consumer to Consumer) 

หมายถึง  การทาํธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระหว่างบุคคลกบับุคคล

ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

สาํหรับการสาํรวจครั) งนี)  จะไม่นบัรวมธุรกิจ C2C นี)   เนื&องจากควรใช้

การสาํรวจในรูปแบบอื&นจะเหมาะสมกวา่ 

3.  ตลาดกลางพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Marketplace) 

 หมายถึง  การซื)อขายสินคา้/บริการระหว่างผูซื้)อและผูข้ายจาํนวนมาก        

ที&ด ําเนินการผ่านระบบการให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง          

(ตลาดกลางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์)  เป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที&เสมือนหนึ& ง

เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ให้ผู ้ขายสินค้าและบริการที&ต้องการมีร้านค้า

ออนไลน์ สามารถเขา้มาใชบ้ริการเปิดร้านคา้ได ้เพื&อให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไป

เลือก/ชมสินคา้ไดอ้ย่างสะดวก โดยรูปแบบของตลาดกลางนี)  มกัมีการแบ่ง

หมวดหมู่ประเภทสินคา้อยา่งชดัเจน เช่น TARAD และ Marketathome  

4.  Pure Internet หรือ Click and Click 

 หมายถึง ธุรกิจที&ด ําเนินการโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียง               

อยา่งเดียว (online) โดยไม่มีการจาํหน่ายสินคา้ผา่นทางหนา้ร้าน (offline) 

5.  Click and Mortar 

 หมายถึง ธุรกิจที&จาํหน่ายสินคา้ผ่านทางทั)งหน้าร้านและอินเทอร์เน็ต 

ส่วนมากจะมีธุรกิจเดิมที&จาํหน่ายสินคา้ผ่านทางหนา้ร้านอยู่แลว้และตอ้งการ

ขยายมาทาํในอินเทอร์เน็ต  เพื&อเพิ&มช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ ขยายฐานลูกคา้ 

และเพิ&มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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6.  Privacy Policy  

 หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตวั คือ สิ&งที&ผูท้าํธุรกิจผ่านทางเวบ็ไซต์

บอกแก่ลูกคา้ที&เขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซต ์ให้ไดท้ราบถึงแนวปฏิบติัในการเก็บ

รวบรวม การใช้และการให้ความคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ซึ& ง

ลูกคา้ที&เขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซตก์จ็ะใช ้Privacy Policy ในการพิจารณาว่าจะ

ใหห้รือไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่เวบ็ไซต ์

7.  TRUSTe ,  BBB online และ Better Web 

 เป็นองค์กรเครื&องหมายรับรองเว็บไซต์ เพื&อการคุม้ครองผูบ้ริโภคใน

การซื)อขายในระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ซึ& งเวบ็ไซตที์&ผ่านการตรวจสอบ

จากองคก์รนี)จะไดรั้บอนุญาตใหติ้ดสัญญลกัษณ์ขององคก์รนี)บนเวบ็ไซตข์อง

ตนเอง เพื&อสร้างความมั&นใจใหก้บัลกูคา้ที&ตอ้งป้อนขอ้มูลส่วนตวั 

8.  SSL (Secure Socket Layer) 

 เป็นโปโตคอลที& เพิ&มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่าย ทาํใหส้ามารถส่งขอ้มูลที&เป็นความลบั เช่น รหสัผ่าน หรือหมายเลข

บตัรเครดิตผ่านระบบเครือข่ายดว้ยความปลอดภยั นอกจากผูส่้งผูรั้บขอ้มูล

แลว้ ไม่มีใครในระบบเครือข่ายสามารถดึงขอ้มูลที&เป็นความลบัไปให้ได ้

หนา้ที&ของ SSL แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1. การตรวจสอบ Server วา่เป็นตวัจริง 

2. การตรวจสอบ client วา่เป็นตวัจริง 

3. การเขา้รหสัลบั การเชื&อมต่อ 
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9.  Security Policy 

 นโยบายการรักษาความปลอดภยั คือ การกาํหนดว่าสิ& งใดจาํเป็นตอ้ง

ป้องกนั จะป้องกนัอย่างไร ลกัษณะจะระบุถึงกฎและแนวทางการปฏิบติัต่างๆ  

ที&ใชค้วบคุมการจดัการ การป้องกนั  และการแจกจ่ายขอ้มูลที&เป็นความลบัของ

ระบบ 

10.  CA (Certification Authority) 

คือ องค์กรรับรองความถูกต้อง  มีบทบาทหน้าที&ในการให้บริการ
เทคโนโลยีการรหสั ไดแ้ก่ การสร้างกุญแจสาธารณะ และกุญแจลบัสาํหรับผู ้
จดทะเบียน การส่งมอบกุญแจลบัการสร้าง และการรับรองลายมือชื&อดิจิตอล  
นอกจากนี)  การให้บริการเกี&ยวกบัการออกใบรับรอง ไดแ้ก่ การออก การเก็บ
รักษา การยกเลิก การตีพิมพเ์ผยแพร่ ใบรับรองดิจิตอล รวมทั)ง การกาํหนด
นโยบายการออกและอนุมติัใบรับรอง เป็นตน้   ตลอดจนบริการเสริมอื&น ๆ 
ไดแ้ก่ การตรวจสอบสัญญาต่าง ๆ การทาํทะเบียน การกูก้ญุแจ เป็นตน้ 
 


