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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 

 

 

 

 


