
 

การสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย พ

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีต้ังแต่ปี 2550 และครั้งนี้เป็น
ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผนจัดหามาตรการต่างๆ ใน
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน
ระดับสากลตลอดจนใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสํารวจนี้เป็นแนวทางในการขยายตลาดการปรับตัวในการแข่งขัน
เหมาะสมมากข้ึน  

 สําน ักงานสถิต ิแห ่งชาติได้ดํา เน ินการเก ็บรวบรวม
มีนาคม – พฤษภาคม 2556 โดยส่งเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติออกไปสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ของสถานประกอบการ
หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนรวม)
สถานประกอบการและผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ข้อมูล จึงต้องมีการประมาณค่าทางสถิติ 
นําเสนอเป็นค่าประมาณสําหรับประชากรท่ีอยู่ในขอบข่ายของการสํารวจ

ผลจากการสํารวจ   สรุปได้ดังนี้ 

1.  ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการประเภท 
ประเภท B2B ร้อยละ 19.3 ส่วนผู้ประกอบการประเภท 
โดยการ e-Auction นั้นจะมีเพียงร้อยละ 

 

79.7 % 
ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) 

แผนภูมิ 1   ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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การสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย พ
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่าง
และครั้งนี้เป็นการสํารวจครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบ

ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผนจัดหามาตรการต่างๆ ใน

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแข่งขันทางการค้า
ระดับสากลตลอดจนใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสํารวจนี้เป็นแนวทางในการขยายตลาดการปรับตัวในการแข่งขัน

สําน ักงานสถิต ิแห ่งชาติได้ดํา เน ินการเก ็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการระหว่างเดือน
โดยส่งเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติออกไปสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียดต่างๆ ของสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น ธุรกิจประเภทบริษัท
) ท่ีมีท่ีต้ังแน่นอนหรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สถานประกอบการและผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ข้อมูล จึงต้องมีการประมาณค่าทางสถิติ 
นําเสนอเป็นค่าประมาณสําหรับประชากรท่ีอยู่ในขอบข่ายของการสํารวจ 

 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการประเภท B2C ร้อยละ 79.7 รองลงมาเป็นผู้ประกอบการ
ส่วนผู้ประกอบการประเภท B2G ท่ีไม่นับรวมการรับงานจัดซ้ือ

นั้นจะมีเพียงร้อยละ 1.0 เท่านั้น (แผนภูมิ 1) 

ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ 

1.0 % 
ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ   (B2G)

องธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามประเภทผู้ประกอบการ

สรุปผลที่สําคัญ 
การสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2556 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยอย่าง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานภาพ

ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพ่ือนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผนจัดหามาตรการต่างๆ ในการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแข่งขันทางการค้าได้ใน
ระดับสากลตลอดจนใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา ในขณะเดียวกันภาคเอกชน  
ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสํารวจนี้เป็นแนวทางในการขยายตลาดการปรับตัวในการแข่งขันได้อย่าง

ผู้ประกอบการระหว่างเดือน        
โดยส่งเจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติออกไปสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล

ยกเว้น ธุรกิจประเภทบริษัท
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจาก

สถานประกอบการและผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ข้อมูล จึงต้องมีการประมาณค่าทางสถิติ เพ่ือให้ข้อมูลท่ี

รองลงมาเป็นผู้ประกอบการ
ท่ีไม่นับรวมการรับงานจัดซ้ือ จัดจ้างจากภาครัฐ

19.3 % 
ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ  (B2B) 

(B2G) 

จําแนกตามประเภทผู้ประกอบการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในภาพรวมของธุรกิจ e-Commerce
รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต
เครื่องใช้สํานักงาน (ร้อยละ 4.9
(ร้อยละ 17.5) (แผนภูมิ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถ้าจําแนกธุรกิจตามขนาด
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลางมีคนทํางาน (6–50 คน
ร้อยละ 6.6 เท่านั้น (แผนภูมิ 3) 

 

แผนภูมิ 3 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ
                    

6.6 % 
ขนาดใหญ่ (มากกว่า 50 คน)

26.6 % 
ขนาดกลาง (6 – 50 คน)

แผนภูมิ 2   ร้อยละของธุรกิจพาณิช

4.9 % 

24.0

7.0 % 

17.5 % 

4.1 % 
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Commerce ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่องเท่ียว โรงแรม และรีสอร์ท 
สาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ 23

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 19.2)  กลุ่มธุรกิจบริการ (ร้อยละ 
9) กลุ่มยานยนต์และผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 4.1) ส่วนกลุ่มสินค้าประเภทอื่น

จําแนกธุรกิจตามขนาดของสถานประกอบการ โดยใช้จํานวนคนทํางานเต็มเวลาเป็นเกณฑ์ พบว่า 
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางาน 1–5 คน

คน) ร้อยละ 26.6 ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ (มีคนทํางานมากกว่า 

ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ

66.
ขนาดเล็ก 

) 

 

ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามประเภทธุรกิจหลัก

24.0 % 

23.3 % 

19.2 % 

แฟช่ัน เครื่องแต่งกายฯ
คอมพิวเตอร์ 

ท่องเท่ียว โรงแรม รสีอร์ท

สินค้าประเภทอ่ืนๆ

สิ่งพิมพ์ และเครื่องใช้สาํนักงานฯ

ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ฯ

ธุรกิจบริการฯ
 

ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่องเท่ียว โรงแรม และรีสอร์ท (ร้อยละ 24.0) 
23.3)  กลุ่มคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละ 7.0)  กลุ ่มสิ ่งพิมพ์/
ส่วนกลุ่มสินค้าประเภทอื่นๆ 

โดยใช้จํานวนคนทํางานเต็มเวลาเป็นเกณฑ์ พบว่า 
คน) ร้อยละ 66.8 ธุรกิจ       

มีคนทํางานมากกว่า 50 คน) มีเพียง 

ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ 

.8 % 
ขนาดเล็ก (1 – 5 คน) 

ประเภทธุรกิจหลัก 

แฟช่ัน เครื่องแต่งกายฯ 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ 

ท่องเท่ียว โรงแรม รสีอร์ท 

สินค้าประเภทอ่ืนๆ 

สิ่งพิมพ์ และเครื่องใช้สาํนักงานฯ 

ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ฯ 

ธุรกิจบริการฯ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจ e-Commerce ท้ัง
ร้อยละ 61.9 ส่วนท่ีขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว มี
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการขายในลักษณะอ่ืน เช่น 

2.  ผลการประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ : 1/  มูลค่าไดจ้ากการสํารวจ
              2/  มูลค่าท่ีได้จากการสํารวจ
  

แผนภูมิ 5  มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
ผู้ประกอบการ 

 มูลค่าท่ีรวม e-Auction

แผนภูมิ 4 ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  และบริการ 

61.9 % 

ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์และ 
มีหน้าร้านทางกายภาพ 

744,419
ล้านบาท

 

B2G 1/ 
45.7% 

16.3
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ท้ังสิ้น ขายสินค้าและบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์และมี
นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว มีร้อยละ 37.2 ส่วนท่ีเหลือ

ารขายในลักษณะอ่ืน เช่น ส่งพนักงานออกไปขายตรง หรือฝากขาย

ไดจ้ากการสํารวจ รวมกับ มูลค่าท่ีเกิดจากการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ
มูลค่าท่ีได้จากการสํารวจ 

มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในรอบปีท่ีผ่านมา (ปี 2555) จําแนกตามประเภ

Auction มูลค่าท่ีไม่รวม e-

ร้อยละของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามลักษณะการขายสินค้า

อ่ืน ๆ 
0.9 % 

37.2

ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์
เพียงอย่างเดียว

408,965
ล้านบาท

 

B2G 2/ 1.1

B2C 
29.7% 

744,419  
ล้านบาท 

B2B 

38.0% 

B2C  
16.3% 

ขายสินค้าและบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์และมีขายหน้าร้านด้วย          
ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 0.9 ขายผ่าน

ส่งพนักงานออกไปขายตรง หรือฝากขาย เป็นต้น (แผนภูมิ 4) 

รวมกับ มูลค่าท่ีเกิดจากการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction) 

จําแนกตามประเภท

-Auction 

จําแนกตามลักษณะการขายสินค้า 

37.2 % 

ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส ์
เพียงอย่างเดียว 

408,965  
ล้านบาท 

B2B 
69.2% 

1.1% 
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 ในรอบปีท่ีผ่านมา (ปี 2555) ธุรกิจ e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท้ังสิ้น
ประมาณ 744,419 ล้านบาท ในจํานวนนี้เป็นยอดขายของผู้ประกอบการ B2B ประมาณ 282,946 ล้านบาท 
(ร้อยละ 38.0)  ผู้ประกอบการ B2C ประมาณ 121,392 ล้านบาท (ร้อยละ 16.3) และผู้ประกอบการ B2G 
ประมาณ 340,081 ล้านบาท (ร้อยละ 45.7) โดยในส่วนของผู้ประกอบการ B2G ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
มูลค่าท่ีได้จากการสํารวจ ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากผู้ประกอบการทําธุรกิจ e-Commerce กับหน่วยงานภาครัฐ
โดยตรงไม่ผ่าน e-Auction ประมาณ 4,627 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) และมูลค่าท่ีเกิดจากการจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยวิธีการประมูลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ท่ีได้ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง
จํานวน 335,454 ล้านบาท (ร้อยละ 45.1)   

 ส่วนตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเป็นตลาดท่ีขายในประเทศ
ประมาณร้อยละ 81.0 ของมูลค่าขายท้ังสิ้น ส่วนท่ีขายไปยังตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 19.0 (ตาราง 1) 

ตาราง 1  มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปีท่ีผ่านมา (ปี 2555)  จําแนกตามประเภทการขาย 
  ของผู้ประกอบการ 

การขาย   มูลค่า (ล้านบาท)        ร้อยละ 

มูลค่าขายรวม  744,419  100.0 

จากการสํารวจ 408,965 54.9 

 B2B 282,946  38.0 
 B2C 121,392  16.3 
 B2G  4,627 0.6 

จากการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction)1/ 335,454 45.1 

ตลาดท่ีขาย2/ 408,965 100.0 

 ในประเทศ 331,150 81.0 
 ต่างประเทศ 77,815 19.0 

หมายเหตุ : 1/ ข้อมูลท่ีได้จากกรมบัญชีกลาง 
                2/  ไมร่วมมลูค่าท่ีเกิดจากการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ (e-Auction) ท่ีได้ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง   
  
 สําหรับวิธีท่ีใช้ในการดูแลลูกค้าของธุรกิจ e-Commerce พบว่า ส่วนใหญ่ ใช้เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ 
(Call Center) คิดเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมาใช้อีเมล์หรือการส่งคําถามผ่านหน้าเว็บไซต์ คิดเป็น              
ร้อยละ 72.7  ใช้ Social media เช่น facebook, twitter ร้อยละ 23.8  ใช้ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat 
เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ ร้อยละ 15.2   

 

 

 


