
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


