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พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำ�หรับ�e-Commerce�นั้น�ผมมั่นใจว่า�
เหมาะกับ lifestyle ของคนไทยที่เปลี่ยนไป 

เราใช้มือถือกันมากขึ้น�นานขึ้นทุกวัน�
การทำ��e-Commerce�จึงเป็น�

ช่องทางซื้อขายทางออนไลน์ที่สำ�คัญ�
เพราะเพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ให้กับคนไทย�

และนึกดีใจที่�สพธอ.�สำ�รวจเรื่องนี้�
เพราะทำ�ให้เราได้รับรู้ว่า�

ตัวเลขรวมของ�e-Commerce เติบโต ติดต่อกัน
อย่างมีนัยสำ คัญทางเศรษฐกิจ 

และตัวเลขผลสำ�รวจที่เติบโตทุกปีนี้�บ่งบอกว่า�
การทำ��e-Commerce�ของประเทศเรา�

ยังคงเปิดกว้างสำ หรับคนไทยเสมอ



e-Commerce

เน็ตประชารัฐ
eBiz Portal

Digital ชุมชน
e-Commerce

เน็ตประชารัฐ
eBiz Portal

Digital ชุมชน
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อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

เมื่อเรามีโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่พร้อมรองรับการใช้งาน�และ�

ecosystem ก็พัฒนาเปลี่ยนไปมาก 
น่าจะส่งผลให้มูลค่า�e-Commerce ของประเทศ 

ในภาพรวม เติบโตอย่างก้าวกระโดด
แต่เรายังจะต้องทำ�อะไรอีกมากมาย�

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง�
การสร้าง “Trust” เพื่อให้ 

e-Commerce แข็งแรงมากยิ่งขึ้น



ecosystem

e-Commerce
Trust
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จีราวรรณ บุญเพิ่ม 
ประธานคณะกรรมการบริหาร  

ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce คือ 
โลกใหม่ท่ีเป่ียมไปด้วยโอกาสสำ หรับ “ทุกคน” 
รายงานผลการสำ�รวจมูลค่า�e-Commerce�
ในประเทศไทย�ปี�2560�ถือเป็นผลสำ�เร็จ�

ท่ีมาจากการทำ�งานร่วมกันกับเครือข่ายความร่วมมือ
ด้าน�e-Commerce�จากหลากหลายภาคส่วน�

ท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองและตรวจสอบจนได้ข้อมูล�
ท่ีสะท้อนสภาพตลาดมากท่ีสุด�เพ่ือให้ทุกท่านได้เห็นข้อมูล 
e-Commerce ในทุกมิติ ท้ังในมุมกว้างและเชิงลึก และ

ในวันน้ี ดิฉันเช่ือม่ันว่า สถิติ e-Commerce จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวม 

ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง



น่าภูมิใจว่าการสำ�รวจมูลค่า e-Commerce 
ของเราได้รับการยอมรับในเวทีระดับระหว่างประเทศ 

เช่น UNCTAD
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แจ็ค หม่า
ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มบริษัทอาลีบาบา

เจฟฟ์ เบโซส 
ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของเว็บไซต์ขายปลีก Amazon.com

ที่มา การประชุม UNCTAD E-Commerce Week 2017; High Level 
หัวข้อ “Digital Transformation for All: Empowering 

Entrepreneurs and Small Business” (25 เมษายน 2560).  

ที่มา ThaiPublica วัฒนธรรมที่สร้างความสำาเร็จให้กับ Amazon 
จนเติบโตกลายเป็น The Everything Store (29 มิถุนายน 2560)

ตลอดเวลาทำี่ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อทำ� 
e-Commerce ถ้ารอให้คุณพร้อม 
คุณจะไม่สามารถเริ่มทำ�อะไรได้เลย 

ระหว่างทำางย่อมมีอุปสรรคเสมอ ฉะนั้น 
จงทำ�ไปแล้วแก้ไขไปจึงเป็นวิธีทำี่ดีทำี่สุด 

เราต้องการบางอย่างทำี่ทำ�ให้ระบบการสั่งซื้อ 
ไม่ติดขัด ลูกค้าสามารถสั่งซื้อโดยด�เนินการ
น้อยทำี่สุด พวกเขาสามารถกดคลิกเดียวแล้ว
ทำุกอย่างก็จบ 

ส�หรับ e-Commerce เป็นธุรกิจทำี่ถูก
ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการรายเล็ก 

ให้ประเทำศก�ลังพัฒนาซึ่งไม่มีความพร้อม 
มีโอกาสแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

หรือประเทำศใหญ่ ๆ ได้  



สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสำ์ (องค์การมหาชน) 
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 11
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นอกจากนี้ สพธอ. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมอื่น เช่น สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์

แห่งชาตสิำารวจตวัเลขมลูค่าอตุสาหกรรมคอนเทนต์ (ทีร่วมการบรโิภคคอนเทนต์ในระบบอินเทอร์เนต็) 

ซึ่งประกอบด้วยภาพยนตร์ แอนิเมชัน เพลง เกม โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ในปี 2558 มีจำานวน 

253,938 ล้านบาท1 ซ่ึงเติบโตจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่น่าจับตามองว่า หาก สพธอ.

สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งรวมถึง Digital Content อย่างเต็มที่ ก็จะช่วยให้มูลค่า e-Commerce 

ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 

สพธอ. ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการสำารวจให้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ จากท่านในโอกาสต่อไป  

1 รายงานวจิยัฐานข้อมลูอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวดีทิศัน์ต่อเนือ่งอตุสาหกรรมวทิยโุทรทศัน์ 
(Content Industry) พ.ศ. 2555-2558, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และบริษัท ดิจิทัล เอนเทอเทนเม้นท์ เอ็กซ์เปอร์ท 
จำากัด

คำ�นำ�
“e-Commerce บ้านเราจะโตอย่างไร

และไปทิำศทำางไหน” การมีข้อมูลสถานภาพรวม

ตลาด e-Commerce จึงมีความสำาคัญต่อการนำา

ไปใช้วางแผนกลยทุธ์ทัง้ระดับนโยบายและในการ

ทำาธรุกิจ และเป็นแรงผลักดนัให้ สพธอ. ร่วมมอืกบั

เครอืข่ายสำาคญัอย่างสำานกังานสถติิแห่งชาติทำาการ

สำารวจมลูค่าพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ในประเทศไทย 

(Value of e-Commerce in Thailand) อย่างต่อ

เน่ืองเป็นปีที ่3 นบัตัง้แต่ปี 2558 โดยดำาเนนิการ

ตามระเบยีบวธิวีจัิยเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง

แม่นยำาใกล้เคยีงกบัสถานภาพ e-Commerce ของ

ประเทศไทยมากทีส่ดุ 

ป ีนี้  สพธอ.  ได ้จัด เก็บมู ลค ่ า 
e-Commerce ปี 2559 และคาดการณ์
มลูค่าในปี 2560 จากการสำารวจผูป้ระกอบการ 
e-Commerce ทำัง้ประเทำศ ท่ีรวบรวมราย

ช ื่อและได ้ร ับความร ่วมม ือจากสม าคม 
ผูป้ระกอบการพาณชิย์อเิล็กทำรอนกิส์ไทำย 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และ
ส�นกังานสถติแิห่งชาต ิรวมจ�นวนทำัง้สิน้ 
592,996 ราย ซึง่น่ายนิดีว่า จำานวนผูป้ระกอบ

การและมลูค่า e-Commerce เพิม่ขึน้ทกุปี ผลการ

สำารวจมูลค่า e-Commerce ของ
ประเทำศไทำยตัง้แต่ปี 2557 จำานวน 2 ล้านล้าน

บาท (2,033,493.35 ล้านบาท) ปี 2558 จำานวน 

2.245 ล้านล้านบาท (2,245,147.02 ล้านบาท) 

และปี 2559 จ�นวน 2.560 ล้านล้าน
บาทำ  (2,560,103.36 ล้านบาทำ) และ
อัตราการเตบิโตจากปี 2557 ที ่สพธอ. ได้เคย

คาดการณ์ไว้ทีร้่อยละ 4 แต่เมือ่สำารวจจรงิพบว่า 

อัตราการเติบโตของมลูค่า e-Commerce ปี 2557-

2558 สงูถงึร้อยละ 10.41 และสงูอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปี 2558-2559 ทำีร้่อยละ 14.03  

นอกจากน้ี สพธอ. ยังได้ร่วมสนับสนุน

อุตสาหกรรมอืน่ เช่น สมาพนัธ์สมาคมภาพยนตร์

แห่งชาตสิำารวจตัวเลขมลูค่าอุตสาหกรรม Digital 

Content (ทีร่วมการบรโิภคคอนเทนต์ในระบบ

อนิเทอร์เนต็) อีกหนึง่การสำารวจ ซ่ึงประกอบด้วย

ภาพยนตร์ แอนเิมชนั เพลง เกม โทรทศัน์และ

อนิเทอร์เนต็ พบว่า ในปี 2558 มลูค่ารวม 253,938 

ล้านบาท1 เพือ่ให้ม ีBaseline หรอืข้อมลูตัง้ต้น และ

จะสำารวจรวมเพือ่ขยายให้ครอบคลุมถงึการให้บรกิาร

ทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคอตุสาหกรรม

โรงแรม ท่องเทีย่ว การเดนิทาง ซึง่ย่อมทำาให้การ

สำารวจมลูค่ารวมของ e-Commerce ในปีหน้าน่า

ตดิตามอย่างยิง่ว่าจะมีมลูค่ารวมเพิม่ขึน้อกีเท่าไหร่ 

สพธอ. ขอขอบพระคุณทกุหน่วยงานทีใ่ห้ความ

รว่มมอืในการสำารวจนีจ้นสำาเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้รบัความร่วมมอืทีด่เีช่นนี้ 

จากท่านในโอกาสต่อไป  

สุรางคณา วายุภาพ 
ผู้อ�านวยการ 

สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(องค์การมหาชน) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสำ์ (องค์การมหาชน) 
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 13

สำพธอ. ให้ความสำ�คัญกับเรื่องตัวเลข  
ยิ่งเป็นเรื่อง e-Commerce กับ Cybersecurity 

รวมทั้งพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
เราจึงสำ�รวจทุกปี เพราะเชื่อว่า ตัวเลขเหล่านี้  

เป็น baseline สำ�คัญและจ�เป็นสำ�หรับประเทศ 
ที่จะท�ให้หน่วยงานต่างๆ และ ระดับนโยบายได้รู้ว่า 
เราอยู่ตรงไหน และจะแข่งขันกันคนอื่นเขาได้อย่างไร
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บทสรุปผู้บริห�ร
โลกก้าวเข้าสู่ยคุดิจิทัลอย่างเต็มตัวด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้เพือ่

อำานวยความสะดวกให้มนุษย์เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำาให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน
เปลีย่นแปลงไปด้วย แน่นอนว่ารวมไปถงึพฤตกิรรมในการการดำาเนนิธรุกจิต่างๆ เหน็ได้
ชดัจากการจบัจ่ายใช้สอยจากร้านค้าสูต่ลาดออนไลน์ ทำาให้ธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-Commerce) เตบิโตและเป็นหนึง่ในธรุกจิทีถ่กูจบัตามองมากทีส่ดุในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่าน
มา โดยข้อมูลจาก UNCTAD เมื่อปี 2559 มูลค่า e-Commerce แบบ B2C ทั่วโลกมี
ประมาณ 66.43 ล้านล้านบาท2 ซึ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล  

สำาหรบัประเทศไทยแล้ว เศรษฐกจิดิจทิลั (Digital Economy) ถอืเป็นการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจทีส่ำาคัญของประเทศ โดยมกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่เป็น
กลไกสำาคัญมาใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำาเนินธุรกิจ การค้า 
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในสังคม รวมทัง้การดำาเนนิงานตามนโยบายทีเ่ชือ่มโยงและสอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครฐัทีค่รอบคลมุถงึไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายเศรษฐกจิดจิิทัลทีภ่าครัฐได้ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน ได้แก่ โครงการดิจิทัลชุมชน (Digital community) ซึ่งเป็นการ
พฒันาดิจิทลัชมุชนระดบัหมูบ้่านเพือ่ให้เกดิการสร้างรายได้ผ่านธุรกจิพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ 
(e-Commerce) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมลำ้า สร้าง
รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์กระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ทีเ่น้นการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดจิทัิลท่ีทันสมยั มเีครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมและเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกันโดยเน้นการทำาธุรกิจ e-Commerce ชุมชน เพิ่มขีดความ
สามารถในการนำาสินค้าที่มีคุณภาพมาซื้อขายข้ามภูมิภาค เป็นต้น

2 UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2016
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ดังน้ัน ในการดำาเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการ
ต่างๆ ของประเทศ   หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำาต้องอาศยัข้อมลูสถติิเป็นสำาคญั โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลถือเป็นขุมทรัพย์และอาวุธสำาคัญที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารงาน และการกำาหนดทิศทางขององค์กรและประเทศ 
โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
สนับสนุน ผลักดันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สพธอ. ทำาการสำารวจมลูค่า e-Commerce ครัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เกบ็รวบรวม
ข้อมูลสถิติมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยที่มีความครอบคลุม และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล สามารถนำามาใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับต่างประเทศในระดับ
โลกได้ รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนำาข้อมูล
จากผลการสำารวจโครงนี้ไปใช้ประกอบการวางนโยบาย การบริหารจัดการกลยุทธ์ การ
วางแผน การดำาเนนิธรุกจิทัง้ในระดบัองค์กร รวมถงึระดบัประเทศ เพือ่ปรบัตวัให้สอดคล้อง
กบัสภาพตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้ ซึง่จะช่วยให้เกดิการพฒันาในธรุกจิ e-Commerce 
ให้สามารแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การส�รวจคร้ังนีเ้ป็นการส�รวจมลูค่า e-Commerce ปี 2559 และคาดการณ์
มูลค่า e-Commerce ปี 2560  สำาหรับกรอบประชากรที่ใช้ในการสำารวจครั้งนี้ 
ประกอบด้วยประชากรที่เป็นผู้ประกอบการ e-Commerce รวมทำั้งสิ้น 592,996 
ราย โดยอ้างอิงรายช่ือจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทำรอนิกส์ไทำย 
กรมพฒันาธรุกจิการค้า (DBD) และส�นกังานสถติแิห่งชาต ิเมือ่ทำราบกรอบประชากร
แล้ว จึงใช้กระบวนการประมวลผลทำางสถิติ สามารถก�หนดเป็นกลุ่มตัวอย่างทำี่เป็น
ตวัแทำนของผูป้ระกอบการทำีมี่ผลประกอบการ e-Commerce น้อยกว่า 50 ล้านบาทำ 
ต่อปี (ต่อไปนีเ้รยีกว่า “SMEs”)  จ�นวน 2,810 ราย และตัวแทำนของผู้ประกอบการ 
ทำี่มีผลประกอบการ e-Commerce มากกว่าหรือเทำ่ากับ 50 ล้านบาทำต่อปี 
(ต่อไปนี้เรียกว่า “Enterprises”) จ�นวน 100 ราย (สามารถดูรายละเอียดของ
ระเบียบวิธีวิจัยเพิ่มเติมได้จากภาคผนวกท้ายเล่ม) 
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ในการส�ารวจครั้งนี้ เป็นการส�ารวจมูลค่า e-Commerce ปี 2559 และคาด
การณ์มูลค่า e-Commerce ปี 2560 โดยแบ่งมิติในการส�ารวจออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

มิติที่หนึ่ง สำารวจโดยแบ่งมูลค่า e-Commerce ตามลักษณะธุรกิจ  ได้แก่ B2B 3, 
B2C4  และ B2G5  โดยข้อมูล B2G ได้มาจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าว
คอื เป็นมลูค่าการจดัซือ้จัดจ้างของภาครฐั ซึง่ในการสำารวจครัง้นี ้มลูค่าการจดัซือ้จดัจ้าง
ของภาครัฐจะประกอบด้วยการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: 
e-Bidding) เท่านั้น6

มิติที่สอง สำารวจโดยแบ่งมูลค่า e-Commerce ตามรายได้ของผู้ประกอบการ 
e-Commerce ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผู้ประกอบการท่ีมีผลประกอบการ 
e-Commerce น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี (ต่อไปน้ีเรยีกว่า “SMEs”) และผูป้ระกอบการ 
ที่มีผลประกอบการ e-Commerce มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อป ี
(ต่อไปนี้เรียกว่า “Enterprises”)

มติทิีส่าม สำารวจโดยแบ่งมลูคา่ e-Commerce ตามการแบ่งประเภทอตุสาหกรรม 
ISIC Rev.4 (International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities Rev.4) แบ่งเป็น 8 กลุม่อตุสาหกรรม ดงันี ้อุตสาหกรรมการผลติ, อตุสาหกรรม
การค้าปลีกและการค้าส่ง, อุตสาหกรรมการขนส่ง, อุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก, 

3 B2B (Business to Business) คือ การค้าระหว่างภาคเอกชน กับ ภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชน หมายถึง ผู้ประกอบการ e-Commerce 
ทีเ่ป็นนิติบคุคล และมเีจตนาในการทำาธรุกิจซือ้ขายสนิค้าและให้บรกิารระหว่างกัน ซึง่ในการสำารวจครัง้นีร้วมคำาสัง่ซือ้ สัง่จองสนิค้า ผ่าน 
Electronic Data Interchange (EDI)

4 B2C (Business to Consumer) คือ การค้าระหว่างภาคเอกชน/ภาคประชาชน กับ ภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชน หมายถึง ผู้ประกอบ
การ e-Commerce ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ และมีเจตนาในการทำาธุรกิจซื้อขายสินค้าและให้บริการระหว่างกัน

5 B2G (Business to Government) คือ การค้าระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ โดยในการสำารวจปี 2559 และคาดการณ์ปี 2560 มูลค่า
ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มาจากการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) อ้างอิงข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเท่านั้น

6 ในการสำารวจปี 2557 และ 2558 มูลค่าที่เกิดจากการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ มาจาก 2 แหล่งคือ ข้อมูล e-Auction 
จากสำานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และข้อมูลจากการสำารวจโดย สพธอ.
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อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร, อุตสาหกรรมการประกันภัย, อุตสาหกรรม
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และอุตสาหกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ มูลค่า e-Commerce ของอุตสาหกรรมการให้บริการที่พักใช้ข้อมูลจากกรม
การท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ส่วนมูลค่า e-Commerce ของอตุสาหกรรม
การประกันภัย ใช้ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์แล้ว

สรุปผลการส�รวจมูลค่า e-Commerce ในประเทำศไทำย ปี 2559 
และคาดการณ์ มูลค่า e-Commerce ปี 2560 ทำี่ส�คัญ เป็นดังนี้

• มูลค่า e-Commerce ในประเทำศไทำย ปี 2559

ในปี 2559 ประเทำศไทำยมีมูลค่า e-Commerce เป็นจ�นวนทำั้งสิ้น 
2,560,103.36 ล้านบาทำ 

เมื่อพิจารณามูลค่า e-Commerce ปี 2559 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นมูลค่า 
e-Commerce แบบ B2B จำานวน 1,542,167.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.24 
ของมูลค่า e-Commerce ปี 2559 รองลงมาคือ มูลค่า e-Commerce แบบ B2C 
จำานวน 703,331.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.47 และมูลค่า e-Commerce 
แบบ B2G จำานวน 314,603.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.29 โดยในส่วนของ
มูลค่า e-Commerce แบบ B2G ได้มาจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวคือ 
เป็นมูลค่าการจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐั ซึง่ในการสำารวจครัง้น้ี มลูค่าการจดัซือ้จดัจ้างของ
ภาครฐั จะประกอบด้วยการจดัหาพสัดดุ้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์ (Electronic Market: 
e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding)
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ในขณะที่อัตราการเติบโตของมูลค่า e-Commerce ปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 
พบว่า มูลค่า e-Commerce แบบ B2B ของปี 2559 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15.53 ส่วนมูลค่า eCommerce แบบ B2C ของปี 2559 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 37.91 แต่มูลค่า e-Commerce แบบ B2G ของปี 2559 กลับมีอัตราการเติบโตลด
ลงร้อยละ 21.42 ท้ังนี ้สบืเนือ่งจากการยกเลกิวธิกีารจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐั e-Auction 
และกรมบัญชีกลางใช้เลขสำาหรับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐท่ีมาจากวิธีการจัดซ้ือจัด
จ้างของภาครัฐด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และ
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) สำาหรับข้อมูล
มูลค่า e-Commerce แบบ B2G7 แต่ในการสำารวจปี 2558 มูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อ
จัดจ้างของภาครัฐ มาจาก 2 แหล่งคือ ข้อมูล e-Auction จากสำานักมาตรฐานการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และข้อมูลจากการสำารวจโดย สพธอ. 

หากแบ่งมูลค่า e-Commerce ปี 2559 ออกเป็นประเภทอุตสาหกรรมทั้ง 8 หมวด 
อุตสาหกรรม (ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ) พบว่า อุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 
e-Commerce มากที่สุด อันดับที่ 1 ได้แก่ อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่งมี
มูลค่า e-Commerce จำานวน 713,690.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.78 อันดับ
ที่ 2 อุตสาหกรรมการให้บริการที่พักมีมูลค่า e-Commerce จำานวน 607,904.89 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 27.07 อันดบัที ่3 อตุสาหกรรมการผลติมมีลูค่า e-Commerce 
จำานวน 428,084.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.06 อันดับที่ 4  อุตสาหกรรม
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารมีมูลค่า e-Commerce จำานวน 384,407.71 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.12 อันดับที่ 5 อุตสาหกรรมการขนส่ง มีมูลค่า e-Commerce 
จำานวน 83,929.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.74 อันดับที่ 6 อุตสาหกรรมศิลปะ 
ความบนัเทงิ และนนัทนาการมมีลูค่า e-Commerce จำานวน 15,463.46 ล้านบาท หรือ
คดิเป็นร้อยละ 0.69 อนัดบัท่ี 7 อตุสาหกรรมบรกิารอืน่ๆ8 มมีลูค่า e-Commerce จำานวน 
9,622.77  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 และอันดับที่ 8 อุตสาหกรรมการประกัน
ภัยมีมูลค่า e-Commerce จำานวน 2,396.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11

7 อ้างอิงแล้ว, เชิงอรรถ 4 และ 5

8 อุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ เช่น การจัดหางานและคนทางออนไลน์ และธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้ง 7 อุตสาหกรรมหลัก 
เป็นต้น
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• คาดการณ์มูลค่า e-Commerce ในประเทำศไทำย ปี 2560

จากการคาดการณ์พบว่าในปี 2560 มูลค่า e-Commerce ในประเทำศไทำยจะ
มีมูลค่าประมาณ 2,812,592.03 ล้านบาทำ 

เมื่อพิจารณามูลค่า e-Commerce คาดการณ์ปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
มูลค่า e-Commerce แบบ B2B จำานวน 1,675,182.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
59.56 ของมลูค่า e-Commerce ปีรองลงมาคือ มลูค่า e-Commerce แบบ B2C จำานวน 
812,612.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.89 และมูลค่า e-Commerce แบบ B2G 
จำานวน 324,797.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.55 โดยในส่วนของมูลค่า 
e-Commerce แบบ B2G ได้มาจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวคือ การจัด
ซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding)  

ในขณะที่การคาดการณ์อัตราการเติบโตของมูลค่า e-Commerce ปี 2560 
เมือ่เทยีบกบัปี 2559 พบว่ามูลค่าการคาดการณ์ e-Commerce แบบ B2B ของปี 2560 
มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 ส่วนมูลค่าการคาดการณ์ e-Commerce แบบ 
B2C ของปี 2560 มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.54 และมูลค่าการคาดการณ์ 
e-Commerce แบบ B2G ของปี 2560 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.24 
ตามลำาดับ

หากแบ่งการคาดการณ์มลูค่า e-Commerce ปี 2560 ออกเป็นประเภทอตุสาหกรรม
ทัง้ 8 หมวด อตุสาหกรรม (ไม่รวมมลูค่าการจดัซ้ือจดัจ้างของภาครฐั) พบว่า อตุสาหกรรม
ที่มีมูลค่า e-Commerce มากที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการ
ค้าส่งมีมูลค่า e-Commerce จำานวน 869,618.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.96 
อนัดบัที ่2 อตุสาหกรรมการให้บริการทีพ่กัมมีลูค่า e-Commerce จำานวน 658,131.15 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.45 อันดับที่ 3 อุตสาหกรรมการผลิตมีมูลค่า 
e-Commerce จำานวน 417,207.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.77 อันดับที่ 4  
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อตุสาหกรรมข้อมลูข่าวสารและการสือ่สารมมีลูค่า e-Commerce จำานวน 404,208.00 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.25 อันดับที่ 5 อุตสาหกรรมการขนส่ง มีมูลค่า 
e-Commerce จำานวน 104,904.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.22 อันดับที่ 6 
อุตสาหกรรมศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการมีมูลค่า e-Commerce จำานวน 
19,716.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 อันดับที่ 7 อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ 
มีมูลค่า e-Commerce จำานวน 11,280.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 และ
อันดับที่ 8 อุตสาหกรรมการประกันภัยมีมูลค่า e-Commerce จำานวน 2,729.65 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11

จากข้อมูลดังท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจ e-Commerce โดยส่วนใหญ ่
จะมีทิศทางการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีแรงสนับสนุนมาจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

ปัจจัยแรก การสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐบาล เพ่ือผลักดันธุรกิจ  
e-Commerce ภายในประเทศ โดยมุ่งสนับสนุนและเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ
ฐานราก ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่นให้สามารถค้าขายออนไลน์ได้จริง รวมถึง
พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น อีกทั้งทำาการ
ส่งเสรมิให้เกดิผูป้ระกอบการรายใหม่เข้ามาทำาธรุกิจ e-Commerce มากยิง่ข้ึน เพือ่เพ่ิม
ช่องทางขาย สร้างรายได้ หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน e-Commerce เป็นภารกิจหลัก 
เช่น สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) สำานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม สำานกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สสว.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด 
เป็นต้น โดยหน่วยงานเหล่านี้ ได้มีการนำางบประมาณจากส่วนกลางมาใช้บูรณาการใน
การเตรยีมความพร้อมผูป้ระกอบการตัง้แต่เร่ิมกระบวนการเข้าสูก่ารขายของแบบมีหน้า
ร้านจนถึงการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ขยายช่องทางการขายสินค้าและบริการออกสู่ตลาด
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และสร้างการค้าขายแบบ e-Commerce อย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาล
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ไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมลำ้า 
สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทัน
สมยั มเีครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูครอบคลมุและเข้าถงึทกุหมูบ้่าน เพือ่ให้ประชาชน
สามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน

ปัจจัยทำี่สอง ผู้ประกอบการเพ่ิมช่องทำางการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทำาง 
e-Commerce มากขึ้น เนื่องจากการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 
ถอืเป็นอกีหนึง่ช่องทางในการสร้างรายได้ของธรุกจิทีผู่ป้ระกอบการต้องสร้างช่องทางการ
ขาย e-Commerce เพือ่ขยายฐานลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ยิง่ไปกว่านัน้ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ (Online Channels) 
ได้หลากหลาย เช่น Website, Application และ Social Media เป็นต้น ซึ่งการที ่
ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้ซื้อมากเท่าไรยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสสูงขึ้นในการขาย และเป็นตัว
ช่วยในการเข้าถงึผูบ้ริโภคอย่างต่อเนือ่งได้ง่ายและตรงกลุม่เป้าหมายมากขึน้ รวมทัง้เป็น
วธิทีีไ่ม่ยากในการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรูจ้กัอกีทางหนึง่ด้วย ซ่ึงในปัจจุบันสังคมออนไลน์
ถือเป็นส่ือหลักที่ช่วยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูง หากเปรียบ
เทยีบกบัช่องทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผ่านโทรทัศน์ และป้ายโฆษณาสาธารณะ 
ดังนั้น การที่ผู้ประกอบการมีช่องทางการขายมากกว่า 1 ช่องทาง ทั้งออฟไลน์ และ
ออนไลน์จงึถอืเป็นเรือ่งจำาเป็น เพือ่การเพิม่ฐานลกูค้า การสือ่สารกบัลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง 
รวมถึงการขยายฐานธุรกิจ

ปัจจัยทำีส่าม การเตบิโตด้านตลาด e-Commerce ของไทำย มีแนวโน้มและศกัยภาพ
ในการเตบิโตได้อกีมากในอนาคต  อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคน
ไทยที่เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จากผลการสำารวจพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 25609 พบว่า จำานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตปี 2560 
ในทำางาน/วันเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน และในวันหยุดพัก
ผ่อน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ชั่วโมง 48 นาทีต่อวัน ซึ่งมากกว่าปี 2559 รวมทั้ง กิจกรรมการ

9 รายงานผลการสำารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 (Thailand Internet User Profile 2017) โดยสำานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าและบริการผ่าน e-Commerce มีมากขึ้นจนติด
อนัดบัท่ี 5 จากหลายกจิกรรม  เน่ืองจากการซือ้ขายสนิค้าและบรกิารผ่าน e-Commerce 
เป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลาและการเดินทาง สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
เป็นต้น ส่งผลให้การเติบโตด้านตลาด e-Commerce ของไทยมีแนวโน้มและศักยภาพ
ในการเติบโตได้อีกมากในอนาคต

นอกจากนีย้งัมปัีญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: AI)10 ซึง่เป็นหนึง่ในตวัอย่าง
ของ Disruptive Technology11  ที่จะช่วยผู้ประกอบการสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างดี
ยิง่ขึน้ โดยเทคโนโลย ีAI สามารถวเิคราะห์ข้อมลูจำานวนมากได้อย่างมีประสิทธภิาพ เช่น 
ประวัติการซ้ือสินค้าและบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถให้บริการ
ข้อมูลลูกค้าหลังการขายได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นแนวโน้มและบทบาทของปัญญา
ประดิษฐ์ต่อ e-Commerce ในอนาคต

ปัจจยัท่ีำสี ่นกัลงทุำนจากต่างประเทำศเข้ามาลงทุำนในธุรกิจ e-Commerce มากข้ึน 
ยกตัวอย่าง นกัลงทนุด้าน e-Marketplace, e-Logistics, e-Payment ช่ือดังจากทัง้จนี 
เกาหลใีต้ ญ่ีปุ่น ไต้หวนั สงิคโปร์ และมาเลเซยี เข้ามาลงทนุในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง 
อันเป็นการสร้างบรรยากาศในการแข่งขันและพัฒนาตัวเองของผู้ประกอบการไทยให้
เกิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย 

นอกจากคุณภาพสินค้าและบริการแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องพัฒนาทางด้านการ
ตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแจกคูปองส่วนลดค่าขนส่ง
หรือค่าโฆษณา หรือคูปองส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดขาย การเปิดอบรมให้กับผู้ประกอบ
การจนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์บนอนิเทอร์เน็ตโดยง่าย ทัง้นี ้สิง่ทีผู่ป้ระกอบการต้อง
คำานึงถึง คือ การทำาให้ธุรกิจ e-Commerce สามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อ

10 ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) คือ การสร้างความฉลาดให้กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อให้สามารถคิด ทำางาน และเรียนรู้
ได้เอง อ้างอิงจาก www.weforum.org, สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560.

11 Disruptive Technology คือ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบ
อย่างรนุแรง (disrupt) ต่อตลาดของผลิตภณัฑ์เดิม เช่น การพัฒนาของสมาร์ตโฟนทำาให้ความต้องการในการใช้โทรศพัท์บ้านและโทรศพัท์
สาธารณะลดลง อ้างอิงจาก www.weforum.org, สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560.
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ขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค อันเป็นหัวใจสำาคัญของการทำา
ธุรกิจออนไลน์ 

ปัจจัยทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจด้าน e-Commerce 
เตบิโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ผนวกกบัการส่งเสรมิจากนโยบายภาครฐัเกีย่วกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ธุรกิจ e-Commerce เป็นช่องทางในการลดความเหลื่อมลำ้า สร้างรายได้ จากช่องทาง 
การจำาหน่ายใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นที่จะนำาสินค้าในท้องถิ่นสู่ตลาดโลกถือ
เป็นปัจจัยสำาคัญที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการและบุคคลท่ัวไป สามารถใช ้
e-Commerce สร้างรายได้หรอืต่อยอดการทำาธรุกิจด้าน e-Commerce  ได้อย่างยัง่ยนื
ต่อไปในอนาคต
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ผลการสำรวจที่สำคัญ
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1. มูลค่� e-Commerce ในประเทศไทย
ผลการส ารวจที่ส าคัญ 
1. มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย 
ภาพที่ 1 มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย ปี 2557-2559  

และคาดการณ์ปี 2560 

 
อัตรำกำรเติบโต ป2ี557-2558 ปี 2558-2559 ปี 2559-2560P 

 
10.41  14.03  9.86 

 
จำกภำพที่ 1 ในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่า e-Commerce ที่นับรวม

มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ12 จ านวนทั้งสิ้น 2,560,103.36 ล้านบาท 
ซ่ึงเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 สูงถึงร้อยละ 14.03 

ในขณะที่ปี 2560 สามารถคาดการณ์มูลค่า e-Commerce ที่นับรวม
มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ ได้เป็นจ านวนทั้งสิ้น 2,812,592.03 ล้าน
บาท ซึ่งจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.86 

จำกข้อมูลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น เห็นได้ว่ำธุรกิจ e-Commerce โดยส่วน
ใหญ่ จะมีทิศทำงกำรเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
                                                             
12 ในกำรส ำรวจปี 2559 มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ ในที่นี้มำจำกกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: 
e-Bidding) อ้ำงอิงข้อมูลจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลังเท่ำนั้น 

2557 - 2558

2558 - 2559

อัตราการเติบโต

หนวย: ลานบาท

3,000,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

                     10.41%

14.03%

2559 - 2560 9.86%P

ป 2557                                ป 2558                          ป 2559

 2,812,592.03 

 2,560,103.36 

ป 2560P

ภาพที่ 1 มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย 
ปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560
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ปัจจัยแรก มีผู้ประกอบการ e-Commerce เข้าสู่ตลาดมากขึ้น โดยใน
ปี 2558 มีผู้ประกอบกำร e-Commerce จ ำนวน 527,324 รำย แต่ในปี 2559 
มีผู้ประกอบกำร e-Commerce จ ำนวน 592,996 รำย เพิ่มขึ้นถึง 65,672 รำย 
(หรือคิดเป็นร้อยละ 12.45) 

ปัจจัยท่ีสอง การปรับตัวของผู้ประกอบการเข้าสู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้น ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบกำรพยำยำมเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเพิ่มยอดขำยให้สูงขึ้น 
ด้วยกำรเพิ่มช่องทำงกำรขำยออนไลน์เพื่อให้ผู้ซื้อสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำและ
บริกำรได้หลำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น รวมถึงกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำรทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เมื่อมีผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ธุรกิจออนไลน์ หรือ  
e-Commerce มำกขึ้น ผู้ซื้อก็ยิ่งมีทำงเลือกในกำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่
หลำกหลำยในรำคำที่คุ้มค่ำมำกท่ีสุด 

ปัจจัยที่สาม ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางการขายสินค้าและ
บริการออกสู่ตลาดต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยมีกำรค้ำขำยสินค้ำและบริกำร
ไปยังภูมิภำคยุโรป อเมริกำ ตะวันออกกลำง และเอเชีย ด้วยนโยบำยจำกแต่ละ
ประเทศที่มีกำรลดข้อจ ำกัดและเง่ือนไขเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรค้ำ
ขำยข้ำมพรมแดน (Cross-border) รูปแบบ e-Commerce อีกทั้งกำรเติบโต
ของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมโยงผู้ประกอบกำรให้สำมำรถติดต่อสื่อสำร 
เจรจำ และท ำกำรค้ำขำยร่วมกันได้อย่ำงสะดวกมำกยิ่งขึ้น ท ำให้กำรซื้อขำย
ออนไลน์ระหว่ำงภูมิภำคไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป  
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จำกกำรเปรียบเทียบมูลค่ำ e-Commerce เฉพำะในส่วนของมูลค่ำที่เป็น 
B2C กับประเทศต่ำงๆ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ และกลุ่ม
ประเทศอำเซียน ดังแสดงในภำพที่ 213 พบว่ำ มูลค่ำ e-Commerce แบบ 
B2C ในปี 2559 เพิ่มขึ้นทุกประเทศ โดยเฉพำะกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำทำง
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรในอันดับต้นๆ ของโลก เช่น จีน สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น 
และเกำหลีใต้ 

โดยในปี  2559 จีน  สหรัฐอเมริกำ  ญี่ ปุ่ น  และเกำหลี ใต้  มี มู ลค่ ำ  
e-Commerce แ บ บ  B2C ทั้ ง สิ้ น  783.80, 393.85, 147.39 แ ล ะ  38.26 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ตำมล ำดับ (คิดเป็น 28.08 ล้ำนล้ำนบำท 14.11 ล้ำน
ล้ำนบำท 5.28 ล้ำนล้ำนบำท และ 1.37 ล้ำนล้ำนบำท ตำมล ำดับ)14 เพิ่มขึ้น
จำกปี 255815 คิดเป็นร้อยละ 16.64, 15.19, 7.00 และ 17.11 ตำมล ำดับ 
                                                             
13 อ้ำงอิงแหล่งข้อมูลจำก  
จี น  อ้ ำ งอิ ง จ ำ ก  Ministry of Commerce of People’s Republic of China, www.mofcom.gov.cn, 
สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2560.  
สหรัฐอเมริกำ อ้ำงอิงจำก United State Census Bureau, www2.census.gov, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 
2560. 
ญี่ปุ่น อ้ำงอิงจำก Ministry of Economy Trade and Industry of Japan, www.meti.go.jp, สืบค้นเมื่อ
วันที่ 6 สิงหำคม 2560.  
เกำหลีใต้ อ้ำงอิงจำก Korea Statistical Information Service, www.kosis.kr, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 
2560.  
ไทย อ้ำงอิงจำก รำยงำนผลกำรส ำรวจมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 โดย สพธอ. 
มำเลเซีย อ้ำงอิงจำก Ministry of International Trade and Industry of Malaysia, www.miti.gov.my, 
สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2560.  
เวียดนำม อ้ำงอิงจำก Vietnam E-Commerce and Technology Agency, www.vecita.gov.vn, สืบค้น
เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2560. 
อินโดนีเซีย อ้ำงอิงจำก Emarketer, www.emarketer.com, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2560. (ไม่สำมำรถ
ค้นหำแหล่งข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำรของรัฐบำล) 
สิงคโปร์ อ้ำงอิงจำก International Enterprise Singapore, www.iesingapore.gov.sg, สืบค้นเมื่อวันที่  6 
สิงหำคม 2560.  
ฟิลิปปินส์ อ้ำงอิงจำก Euromonitor International, www.euromonitor.com, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 
2560. (ไม่สำมำรถค้นหำแหล่งข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำรของรัฐบำล) 
14 ค ำนวณโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวำคม ปี 2559 ที่ 35.82 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ข้อมูลจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยปี 2560, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2560 
15 ค ำนวณโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 ธันวำคม ปี 2558 ที่ 36.07 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ ข้อมูลจำก
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ในขณะที่มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C ของประเทศในภูมิภำค
อำเซียน เรียงตำมล ำดับ ได้แก่ ไทย มำเลเซีย เวียดนำม อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ 
และฟิลิปปินส์  มีมูลค่ำทั้ งสิ้น 19.64, 17.48, 5.57, 5.29, 4.13 และ 0.51 
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ตำมล ำดับ คิดเป็น 7.03, 6.26, 2.00, 1.89, 1.48 และ 
0.18 แสนล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

หำกเปรียบเทียบเฉพำะประเทศในกลุ่มอำเซียน จะเห็นได้ว่ำประเทศที่มี
อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C สูงที่สุด คือ อินโดนีเซีย 
โดยมีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C ที่ เพิ่มขึ้นจำก 
ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมำ ได้แก่ มำเลเซีย ไทย และเวียดนำม 
ตำมล ำดับ ด้วยมูลค่ำที่ เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 46.92, 38.90 และ 
36.86 ตำมล ำดับ 

ส่วนมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C ของประเทศไทย ในปี 2559 มี
มูลค่ำ 703,331.91 ล้ำนบำท ซึ่งถือเป็นมูลค่ำสูงที่สุดในอำเซียน และยั งมี
โอกำสเติบโตได้อีกมำกในอนำคต  

นอกจำกนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมกำรเติบโตของธุรกิจ e-Commerce 
ในประเทศไทยคือ กำรลงทุนจำกนักลงทุนต่ำงประเทศในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
e-Commerce โดยผู้เล่นจำกต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นด้ำน e-Marketplace 
อย่ ำ ง  Alibaba, LAZADA และ  11Street รวม ถึ งก ำรพั ฒ น ำท ำงด้ ำน  
e-Logistics และ e-Payment ของภำคเอกชนที่มีควำมสะดวกและปลอดภัย
มำกขึ้น  

บริษัท e-Commerce ยักษ์ใหญ่จำกต่ำงประเทศ เช่น Alibaba จำกจีน 
และ Amazon จำกสหรัฐอเมริกำเริ่มมีควำมสนใจที่ จะเข้ ำมำลงทุนด้ ำน  
e-Commerce ในภูมิภำคอำเซียนท ำให้ e-Commerce ในภูมิภำคอำเซียนเป็นที่
จับตำมอง และเกิดกำรแข่งขันในกำรพัฒนำ e-Commerce ของแต่ละประเทศ
มำกขึ้น 

อีกทั้งธุรกิจด้ำน e-Commerce กลำยเป็นโอกำสทำงธุรกิจที่ส ำคัญของ

                                                                                                                        
ธนำคำรแห่งประเทศไทยปี 2560, สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2560 
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คนทั่วไป ผู้ประกอบกำรไทยทั้ งรำยเก่ำและรำยใหม่  ประกอบกับกำร
วำงรำกฐำนของประเทศเพื่อเข้ำสู่ เศรษฐกิจดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบำล จึงท ำให้ธุรกิจด้ำน e-Commerce เป็นกลไกส ำคัญในกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนำไปอีก
ขั้นในอนำคต  

ปัจจุบันนี้ช่องทำงกำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์ถือว่ำได้ก้ำวเข้ำสู่กำรซื้อขำย
โดยใช้ Social Media network อย่ำงเต็มรูปแบบ เช่น กำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์บน Facebook, YouTube, Instagram และ Line ที่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลำกหลำย และผู้ประกอบกำร
สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคตรงตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว กำรใช้ช่องทำงกำร
ค้ำขำยผ่ำนกำรโฆษณำถือเป็นทำงเลือกใหม่ที่เกิดขึ้น โดยเป็นนวัตกรรมใหม่
เพื่อตอบโจทย์กำรค้ำขำยออนไลน์ทีคุ่้มค่ำแก่กำรลงทุน  
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เมื่อพิจำรณำมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C เฉลี่ยต่อหัวประชำกรของ
ไทย เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศจีน สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ และกลุ่ม
ประเทศอำเซียน ดังแสดงในภำพที่ 3 พบว่ำ มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C 
เฉลี่ยต่อหัวประชำกรของทุกประเทศในปี 2559 มีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นจำกปี 
2558 โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C เฉลี่ยต่อ
หัวประชำกร  มีจ ำนวน 285.13 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี  (คิดเป็น 
10,213.36 บำทต่อคนต่อปี) เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 ที่มีมูลค่ำเท่ำกับ 205.90 
ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี (คิดเป็น 7,426.81 บำทต่อคนต่อปี) หรือเพิ่มขึ้น 
79.23 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี (คิดเป็น 2,838.01 บำทต่อคนต่อปี) โดย
เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 38.48 และเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ
อำเซียนพบว่ำ มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C เฉลี่ยต่อหัวประชำกรของไทย 
สูงกว่ำเวียดนำมที่มีมูลค่ำ 60.09 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี  (คิดเป็น 
2,152.42 บำทต่อคนต่อปี) อินโดนีเซียมีมูลค่ำ 20.26 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อคน
ต่อปี (คิดเป็น 725.71 บำทต่อคนต่อปี) และฟิลิปปินส์ 4.94 ดอลลำร์สหรัฐฯ 
ต่อคนต่อปี (คิดเป็น 176.95 บำทต่อคนต่อปี) เนื่องจำกทั้ง 3 ประเทศดังกล่ำว
มีจ ำนวนประชำกรมำกกว่ำไทย โดยเวียดนำมมีจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 92.70 
ล้ำนคน อินโดนีเซียมีจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 261.15 ล้ำนคน และฟิลิปปินส์ 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 103.32 ล้ำนคน ในขณะที่ไทยมีจ ำนวนประชำกรในปี 
2559 เพียง 68.86 ล้ำนคนเท่ำน้ัน16 

ในส่วนของมำเลเซีย ถึงแม้ว่ำจะมีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C น้อย
กว่ำไทยก็ตำม แต่เนื่องจำกมำเลเซียมีประชำกรน้อยกว่ำไทย (ประชำกรของ
มำเลเซียในปี 2559 มีจ ำนวนทั้งหมด 31.18 ล้ำนคน ในขณะที่ไทยมีประชำกร 
68.86 ล้ำนคน) จึงท ำให้มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C เฉลี่ยต่อหัว
ประชำกรของมำเลเซีย (560.58 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี  คิดเป็น 
20,079.98 บำทต่อคนต่อปี) สูงกว่ำของไทย (285.13 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อคน
ต่อป ีคิดเป็น 10,213.36 บำทต่อคนต่อป)ี  
                                                             
16 ข้อมูลประชำกร ปี 2558 และ 2559 อ้ำงอิงจำก www.data.worldbank.org, สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 7 
สิงหำคม 2560. 
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ภาพที่ 4 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2557-2559  
จ าแนกตามมลูค่าขายสนิค้าภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 
 
จำกภำพที่ 4 แสดงให้เห็นว่ำผู้ประกอบกำร e-Commerce ของไทยยัง

มุ่งเน้นกำรขำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์ภำยในประเทศ โดยจำกกำร
สอบถำมข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรพบว่ำ ในปี 2559 ร้อยละ 86.53 ของมูลค่ำ
กำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงออนไลน์ทั้งหมดมำจำกกำรขำยให้กับ
ผู้บริโภคภำยในประเทศเป็นหลัก และมีเพียงร้อยละ 13.47 เท่ำนั้นที่มำจำก
กำรขำยสินค้ำและบริกำรให้กับผู้บริโภคในตลำดต่ำงประเทศ  

แต่อย่ำงไรก็ดี จะเห็นได้ว่ำผู้ประกอบกำร e-Commerce ของไทยมี
แนวโน้มในกำรขยำยกำรขำยสินค้ำและบริกำรออนไลน์กับต่ำงประเทศมำกขึ้น 
โดยในปี  2557 มูลค่ำกำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงออนไลน์ให้ กับ
ต่ำงประเทศมีเพียงร้อยละ 2.33 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 7.69 และในปี 
2559 มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเป็น 13.47 

สำเหตุที่มูลค่ำกำรขำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์ออกสู่ต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปีน่ำจะเกิดจำกนโยบำยของรัฐบำลที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ธุรกิจ e-Commerce ของไทย ขยำยตลำดออกสู่ภูมิภำคอำเซียน
และภูมิภำคอื่นๆ ทั่วโลก นอกจำกนี้ยังมีนโยบำยกำรยกระดับผู้ประกอบกำร

ภาพที่ 4 ร้อยละของมูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559  
จำแนกตามมูลค่าขายสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
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97.67%

13.47%

92.31% 86.53%
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ไทยด้วยกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมในธุรกิจ e-Commerce เพื่อสร้ำง
โอกำสให้ SMEs โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ ให้ไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำน e-Commerce 
ของอำเซียนในปี 2563 รวมถึงกำรปฏิรูปองค์กรภำครัฐเพื่อรองรับกำรเป็นผู้น ำ
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล17 

 
ภาพที่ 5 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2559 รายภูมิภาค  

จ าแนกตามขนาดของธุรกจิ e-Commerce 
 

 
 
หำกพิจำรณำมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 รำยภูมิภำคจ ำแนกตำม

ขนำดของธุรกิจ e-Commerce ดังภำพที่ 5 พบว่ำ มูลค่ำกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรทำงออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบกำร Enterprises18 ร้อยละ 49.52 มำ
จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์ให้กับผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเป็นหลัก รองลงมำคือ ภำคกลำง (ร้อยละ 25.31), ภำคเหนือ  
(ร้อยละ 11.21), ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 8.31) และภำคใต้ (ร้อยละ 

                                                             
17 แผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี 2559-2563, กองทุนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 
www.ditp.go.th/contents_attach/151750/151750.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2560 
18 Enterprises หมำยถึง กลุ่มผู้ประกอบกำรที่มีผลประกอบกำร e-Commerce มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 50 ล้ำน
บำทต่อปี 

ภาพที่ 5 ร้อยละของมูลค่า e-Commerce ปี 2559 
รายภูมิภาค จำแนกตามขนาดของธุรกิจ e-Commerce

ไทยด้วยกำรมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมในธุรกิจ e-Commerce เพื่อสร้ำง
โอกำสให้ SMEs โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ ให้ไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำน e-Commerce 
ของอำเซียนในปี 2563 รวมถึงกำรปฏิรูปองค์กรภำครัฐเพื่อรองรับกำรเป็นผู้น ำ
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล17 
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หำกพิจำรณำมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 รำยภูมิภำคจ ำแนกตำม

ขนำดของธุรกิจ e-Commerce ดังภำพที่ 5 พบว่ำ มูลค่ำกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรทำงออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบกำร Enterprises18 ร้อยละ 49.52 มำ
จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์ให้กับผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเป็นหลัก รองลงมำคือ ภำคกลำง (ร้อยละ 25.31), ภำคเหนือ  
(ร้อยละ 11.21), ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 8.31) และภำคใต้ (ร้อยละ 

                                                             
17 แผนยุทธศำสตร์ประจ ำปี 2559-2563, กองทุนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 
www.ditp.go.th/contents_attach/151750/151750.pdf, สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2560 
18 Enterprises หมำยถึง กลุ่มผู้ประกอบกำรที่มีผลประกอบกำร e-Commerce มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 50 ล้ำน
บำทต่อปี 
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5.65) ตำมล ำดับ 
มูลค่ำกำรขำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบกำร 

SMEs19 เน้นไปทิศทำงเดียวกับผู้ประกอบกำร Enterprises กล่ำวคือ ร้อยละ 
61.85 มำจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์ให้กับผู้บริโภคที่ ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก รองลงมำคือ ภำคกลำง (ร้อยละ 11.81), 
ภำคเหนือ (ร้อยละ 11.30), ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 9.79) และ
ภำคใต้ (ร้อยละ 5.25) ตำมล ำดับ 

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ท ำให้ธุรกิจ e-Commerce มีศูนย์กลำงกำรเติบโตอยู่
ในพื้นที่ภำคกลำงของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
เนื่องจำก พื้นที่ดังกล่ำวเป็นเขตเศรษฐกิจหลักและมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ 
พร้อมมำกกว่ำภำคอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง รวมไปถึงระบบกำร
ช ำระเงินที่ ทั นสมั ย  และมีปลอดภั ยสู ง กำรเข้ ำถึ งแหล่ งเงินทุนของ
ผู้ประกอบกำร ตลอดจนระบบกำรขนส่งที่ได้รับกำรพัฒนำไปอย่ำงรวดเร็วกว่ำ
ภำคอื่นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 SMEs หมำยถึง กลุ่มผู้ประกอบกำรที่มีผลประกอบกำร e-Commerce น้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทต่อปี 
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ภาพที่ 6 ร้อยละของผู้ประกอบการ e-Commerce ปี 2557-2559 

จ าแนกตามลกัษณะการขายสินคา้และบริการ 
 

 
 
จำกภำพที่ 6 พบว่ำ ในปี 2559 ผู้ประกอบกำร e-Commerce ร้อยละ 

77.68 ด ำเนินกำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตเพียงอย่ำงเดียว 
(Pure Internet Company) ในขณะที่ผู้ประกอบกำร e-Commerce มีเพียง
ร้อยละ 22.32 เท่ำนั้น ที่ด ำเนินธุรกิจผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตและมีหน้ำร้ำนทำง
กำยภำพ (Click and Mortar Internet)  

เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผู้ประกอบกำร e-Commerce ที่ด ำเนินธุรกิจ
ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตเพียงอย่ำงเดียวระหว่ำงปี 2558 กับปี 2559 พบว่ำ ร้อย
ละของผู้ประกอบกำรที่ด ำเนินธุรกิจผ่ำนทำงทำงอินเทอร์เน็ตเพียงอย่ำงเดียว
เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 76.46 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 77.68 ในป ี2559  

โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรที่มีผู้ประกอบกำรรำยใหม่เข้ำมำในตลำดมำก
ขึ้น โดยผู้ประกอบกำรเหล่ำนี้เน้นรูปแบบกำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำง  

ภาพที่ 6 ร้อยละของผู้ประกอบการ e-Commerce ปี 2557-2559 
จำแนกตามลักษณะการขายสินค้าและบริการ

21.64%

78.36%

23.54%

76.46%

22.32%

77.68%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

ป 2557 ป 2558 ป 2560

ผานทางอินเทอรเน็ตอยางเดียว
(Pure Internet Company)

ผานทางอินเทอรเน็ตและมีหนารานทางกายภาพ
(Click and Motar Company)
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e-Marketplaces และทำง Social Media เป็นหลักเนื่องจำกไม่มีภำระต้นทุน
ด้ำนกำรเช่ำสถำนที่ในกำรขำยสินค้ำและบริกำร อีกทั้ง ยังเป็นกำรเพิ่มโอกำส
เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ยังมีบำงส่วนที่
ด ำเนินธุรกิจแบบ Drop ship20 จึงท ำให้ควำมจ ำเป็นในกำรเก็บสต๊อกสินค้ำ
ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20 Drop ship หมำยถึงกำรท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรชื้อขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์เช่น กำร
เป็นตัวกลำงระหว่ำงโรงงำนผลิตสินค้ำที่อยู่ต่ำงประเทศและผู้บริโภคภำยในประเทศ โดยผู้ที่ท ำธุรกิจ Drop 
ship ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บสต๊อกสินค้ำ 
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2. มูลค่� e-Commerce ในประเทศไทย 
จำ�แนกต�มประเภทผู้ประกอบก�ร

ภาพที่ 7 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 
และคาดการณ์ปี 2560 จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ 

(รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)

ป 2560ป 2560 ป 2558 ป 2559

703,331.91

509,998.39
400,339.17

1,234,226.18

411,715.41
387,551.76

314,603.95

1,334,809.46
1,542,167.50

812,612.68

324,797.12

1,675,182.23

P

Business to Business Business to Customer Business to Government

หนวย: ลานบาท 
2.  มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย จ าแนกตามประเภท

ผู้ประกอบการ 
ภาพที่ 7 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560 

จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ (รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

 
อัตราการเติบโต ปี 2557-2558 ปี 2558-2559 ปี 2559-2560P 

B2B 8.15% 15.53% 8.63% 
B2C 23.87% 37.91% 15.54% 
B2G 3.30% -21.42% 3.24% 
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ภาพที่ 8 ร้อยละของมูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559  
และคาดการณ์ ปี 2560 จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  

(รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)

B2B B2C B2G

ป 2560Pป 2559

ป 2557 ป 2558

60.70% 59.45%

60.24%

20.25% 22.72%

27.47%

19.06% 17.83%

12.29%

59.56%
28.89%

11.55%

2,560,103.36
ลานบาท

2,812,592.03
ลานบาท

2,033,493.35
ลานบาท

2,245,147.02
ลานบาท
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ภาพที่ 8 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2557-2559  
และคาดการณ์ ปี 2560 จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  

(รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

 
 
เมื่อจ ำแนกมูลค่ำ e-Commerce ตำมประเภทผู้ประกอบกำร ดังแสดงใน

ภำพที่ 7 และภำพที่ 8 พบว่ำ ในปี 2559 มูลค่ำ e-Commerce (รวมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ)21 โดยส่วนใหญ่ เป็นมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B 
มีจ ำนวนมูลค่ำทั้งสิ้น  1,542,167.50  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.24 
ของมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 รองลงมำคือ มูลค่ำ e-Commerce แบบ 
B2C มีจ ำนวนทั้งสิ้น  703,331.91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.47 โดยใน
ส่วนของมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2G มำจำก 2 ส่วน คือ มูลค่ำที่เกิดจำก
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐทีม่ำจำกกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e-Bidding) มีมูลค่ำทั้งหมด 314,603.95 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.29 

ในขณะที่อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 พบว่ำ มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B ของปี 2559 มีอัตรำกำร
                                                             
21 ในกำรส ำรวจปี 2557 และ 2558 มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ มำจำก 1) มูลค่ำที่เกิดจำกกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยวิธีกำรประมูลงำนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของภำครัฐ (e-Aunction) (ข้อมูลจำกกรมบัญชีกลำง) และ 
2) มูลค่ำที่เกิดจำกผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจ e-Commerce กับหน่วยงำนภำครัฐ โดยไม่ผ่ำน e-Aunction 
(ข้อมูลจำกกำรส ำรวจในปี 2557 และ 2558 โดย สพธอ.) 

ภาพที่ 8 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2557-2559  
และคาดการณ์ ปี 2560 จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  

(รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

 
 
เมื่อจ ำแนกมูลค่ำ e-Commerce ตำมประเภทผู้ประกอบกำร ดังแสดงใน

ภำพที่ 7 และภำพที่ 8 พบว่ำ ในปี 2559 มูลค่ำ e-Commerce (รวมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ)21 โดยส่วนใหญ่ เป็นมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B 
มีจ ำนวนมูลค่ำทั้งสิ้น  1,542,167.50  ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.24 
ของมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 รองลงมำคือ มูลค่ำ e-Commerce แบบ 
B2C มีจ ำนวนทั้งสิ้น  703,331.91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.47 โดยใน
ส่วนของมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2G มำจำก 2 ส่วน คือ มูลค่ำที่เกิดจำก
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐทีม่ำจำกกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e-Bidding) มีมูลค่ำทั้งหมด 314,603.95 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.29 

ในขณะที่อัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 พบว่ำ มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B ของปี 2559 มีอัตรำกำร
                                                             
21 ในกำรส ำรวจปี 2557 และ 2558 มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ มำจำก 1) มูลค่ำที่เกิดจำกกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยวิธีกำรประมูลงำนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของภำครัฐ (e-Aunction) (ข้อมูลจำกกรมบัญชีกลำง) และ 
2) มูลค่ำที่เกิดจำกผู้ประกอบกำรท ำธุรกิจ e-Commerce กับหน่วยงำนภำครัฐ โดยไม่ผ่ำน e-Aunction 
(ข้อมูลจำกกำรส ำรวจในปี 2557 และ 2558 โดย สพธอ.) 
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เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ  15.53 ส่วนมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C ของ 
ปี 2559 มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.91 แต่มูลค่ำ e-Commerce 
แบบ B2G ของปี 2559 กลับมีอัตรำกำรเติบโตลดลงร้อยละ 21.42 ตำมล ำดับ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำคำดกำรณม์ูลค่ำ e-Commerce ปี 2560 พบว่ำ มูลค่ำ 
e-Commerce (รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ ) โดยส่วนใหญ่เป็น
มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B มีจ ำนวน 1,675,182.23 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 59.56 ของมู ลค่ ำ e-Commerce ปี  2560 รองลงมำคือ มู ลค่ ำ  
e-Commerce แบบ B2C มีจ ำนวน 812,612.68 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
28.89 และมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2G มีจ ำนวน 324,797.12 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.55 

ในขณะที่อัตรำกำรเติบโตของกำรค่ำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce ปี 
2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่ำ มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B ของปี 
2560 มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 ส่วนมูลค่ำ e-Commerce แบบ 
B2C ของปี  2560 มีอัตรำกำรเติ บโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.54 และมูลค่ำ  
e-Commerce แบบ B2G ของปี 2560 มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.24 
ตำมล ำดับ 
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B2B B2C

ป 2560P

ป 2558

1,852,691.18
ลานบาท

2,487,794.91
ลานบาท

27.53%

72.47%

ป 2559

ป 2557

1,645,941.59
ลานบาท

2,245,499.41
ลานบาท

25.01%

74.99%

31.32%

68.68%

32.66%

67.34%

ภาพที่ 9 ร้อยละของมูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 
และคาดการณ์ปี 2560 จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)
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ภาพที่ 9 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2557-2559 
และคาดการณ์ปี 2560 จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

 
 
หำกพิจำรณำร้อยละของมูลค่ำ e-Commerce จ ำแนกตำมประเภท

ผู้ประกอบกำร (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) ดังแสดงในภำพที่ 9 
พบว่ำ ร้อยละของมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B และ B2C ในปี 2559 คิด
เป็นร้อยละ 68.68 และ 31.32 ของมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 ที่ไม่รวม
มูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ (2,245,499.41 ล้ำนบำท) ในขณะที่กำร
คำดกำรณ์ ร้อยละของมู ลค่ ำ  e-Commerce ในปี  2560 พบว่ำ มู ลค่ ำ  
e-Commerce แบบ B2B จะคิดเป็นร้อยละ 67.34 และแบบ B2C จะคิดเป็น
ร้อยละ 32.66 ของกำรคำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce ปี 2560 ไม่รวมมูลค่ำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ (2,487,794.91 ล้ำนบำท)  
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3. มูลค่� e-Commerce ในประเทศไทย  
จำ�แนกต�มประเภทอุตส�หกรรม

ภาพที่ 10 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559  
และคาดการณ์ปี 2560 จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)

หนวย: ลานบาท

การใหบริการที่พัก

ขอมูลขาวสาร
และการสื่อสาร

การคาปลีก 
และการคาสง

การประกันภัย

ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ

ธุรกิจบริการอื่นๆ

การผลิต

การขนสง

869,618.40
713,690.11

536,725.26
252,627.31

104,904.28
83,929.05

64,126.46
49,688.12

417,207.07
428,084.73
428,736.22
440,614.78

658,131.15
607,904.89

559,697.54
630,159.13

404.208.00
384,407.71

232,721.36
264,863.87

2,729.65
2,396.69
2,085.82
2,453.91

19,716.04
15,463.46
9,506.93
9,352.78

11,280.33
9,622.77
19,101.59
3,677.99

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560P



สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสำ์ (องค์การมหาชน) 
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 51

 
อัตรำกำรเติบโต ปี 2557-2558 ปี 2558-2559 ปี 2559-2560P 

กำรผลิต -2.70% -0.15% -2.54% 
กำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 112.46%  32.97% 21.85% 
กำรขนส่ง 29.06 % 30.88% 24.99% 
กำรให้บริกำรที่พัก 11.18% 8.61% 8.26% 
 ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร  12.14% 65.18% 5.15% 
 กำรประกันภัย  15.00% 14.90% 13.89% 
 ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำร  1.66 % 62.65% 27.50% 
 ธุรกิจบริกำรอื่นๆ  419.21%  -49.62% 17.23% 

 
ภำพที่ 10 จำกผลกำรส ำรวจมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 (ไม่รวม

มู ลค่ ำกำรจั ดซื้ อ จั ดจ้ ำงของภำครัฐ ) พบว่ำ  อุ ตส ำหกรรมที่ มี มู ลค่ ำ  
e-Commerce สูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีก
และกำรค้ำส่ง มีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 713,690.11 ล้ำนบำท (ร้อยละ 
31.78) อันดับที่ 2อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรที่พัก มีมูลค่ำ e-Commerce 
ทั้งสิ้น 607,904.89 ล้ำนบำท (ร้อยละ 27.07) และอันดับที่ 3 อุตสำหกรรมกำร
ผลิต มีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 428,084.73  ล้ำนบำท (ร้อยละ 19.06) 
ตำมล ำดั บ  ส่ วนอุ ตสำหกรรมที่ มี มู ลค่ ำe-Commerce น้ อยที่ สุ ด  คื อ 
อุตสำหกรรมกำรประกันภัยมีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 2,396.69 ล้ำนบำท 
(ร้อยละ 0.106) 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งมีมูลค่ำ  
e-Commerce สูงที่สุด เนื่องมำจำกกำรแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้น  
ทั้งกำรแข่งขันจำก 1) ธุรกิจค้ำปลีกประเภทเดียวกัน 2) ธุรกิจค้ำปลีกข้ำม
ประเภทที่มีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน และ 3) คู่แข่งรำยใหม่ที่เข้ำมำช่วงชิงส่วน
แบ่งกำรตลำดเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรเจ้ำของแบรนด์เข้ำมำท ำกำร
ขำยสินค้ำและบริกำรเองโดยไม่ผ่ำนตัวกลำง 
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ในขณะที่กำรคำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce ในปี 2560 (ไม่รวมมูลค่ำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) พบว่ำ อุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำ e-Commerce สูง
ที่สุด 3 อันดับแรกเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับปี 2558 ได้แก่ อันดับที่  1 
อุตสำหกรรมกำรค้ ำปลีกและกำรค้ ำส่ งมี มูลค่ ำ e-Commerce ทั้ งสิ้ น 
869,618.40 ล้ำนบำท และมีอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 21.85  อันดับที่ 2 
อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรที่พักมีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 658,131.15 
ล้ำนบำท โดยมีอัตรำกำรเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 8.26 และ อันดับที่ 3 อุตสำหกรรม
กำรผลิตมีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 417,207.07 ล้ำนบำท ซึ่งมีอัตรำกำร
เติบโตลดลงร้อยละ 2.54 ส่วนอุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำ e-Commerce น้อยท่ีสุด 
ยั งคงเป็นอุตสำหกรรมกำรประกันภัยที่ มีมู ลค่ำ e-Commerce ทั้ งสิ้ น 
2,729.65 ล้ำนบำท 

 
ภาพที่ 11 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2559  
รายอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

 
หำกพิจำรณำร้อยละมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 จ ำแนกตำมประเภท

B2B B2C

ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ

การคาปลีก และการคาสง

ขอมูลขาวสาร
และการสื่อสาร

การขนสง

การผลิต

25.54%

49.33%

37.22% 62.78%

74.46%

28.08%

49.53%

71.92%

50.67%

8.48%

50.47%ธุรกิจบริการอื่นๆ

91.52%

ในขณะที่กำรคำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce ในปี 2560 (ไม่รวมมูลค่ำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) พบว่ำ อุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำ e-Commerce สูง
ที่สุด 3 อันดับแรกเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับปี 2558 ได้แก่ อันดับที่  1 
อุตสำหกรรมกำรค้ ำปลีกและกำรค้ ำส่ งมี มูลค่ ำ e-Commerce ทั้ งสิ้ น 
869,618.40 ล้ำนบำท และมีอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 21.85  อันดับที่ 2 
อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรที่พักมีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 658,131.15 
ล้ำนบำท โดยมีอัตรำกำรเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 8.26 และ อันดับที่ 3 อุตสำหกรรม
กำรผลิตมีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 417,207.07 ล้ำนบำท ซึ่งมีอัตรำกำร
เติบโตลดลงร้อยละ 2.54 ส่วนอุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำ e-Commerce น้อยท่ีสุด 
ยั งคงเป็นอุตสำหกรรมกำรประกันภัยที่ มีมู ลค่ำ e-Commerce ทั้ งสิ้ น 
2,729.65 ล้ำนบำท 

 
ภาพที่ 11 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2559  
รายอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

 
หำกพิจำรณำร้อยละมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 จ ำแนกตำมประเภท

ภาพที่ 11 ร้อยละของมูลค่า e-Commerce ปี 2559  
รายอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)
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ผู้ประกอบกำร (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) รำยอุตสำหกรรม  
ซึ่ งป ระกอบด้ วย  6 อุ ตสำหกรรม ได้ แก่ 22 1) อุตสำหกรรมกำรผลิ ต  
2) อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 3) อุตสำหกรรมกำรขนส่ง  
4) อุตสำหกรรมข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 5) อุตสำหกรรมศิลปะ ควำม
บันเทิง และนันทนำกำร และ 6) อุตสำหกรรมบริกำรด้ำนอื่นๆ ดังภำพที่ 11 
พบว่ำ 

อุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B ในร้อยละสูงที่สุดของ
แต่ละอุตสำหกรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 อุตสำหกรรมกำรผลิต มี
มู ล ค่ ำ  e-Commerce แ บ บ  B2B คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  91.52  อั น ดั บ ที่  2 
อุตสำหกรรมธุรกิจบริกำรอื่นๆ มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B คิดเป็นร้อย
ละ 50.47 และอันดับที่ 3 อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง มีมูลค่ำ  
e-Commerce แบบ B2B คิดเป็นร้อยละ 49.33  

ส ำหรับอุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C ในร้อยละสูง
ที่สุดของแต่ละอุตสำหกรรม 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที ่1 อุตสำหกรรมข้อมูล
ข้ำวสำรและกำรสื่อสำร มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 
74.46 อันดับที่ 2 อุตสำหกรรมศิลปะควำมบันเทิงและนันทนำกำร มีมูลค่ำ  
e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 71.92 และอันดับที่ 3 อุตสำหกรรม
กำรขนส่ง มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 62.78  

 

                                                             
22 ในกำรส ำรวจมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 มี 6 กลุ่มอุตสำหกรรมที่สำมำรถจ ำแนก
ประเภทผู้ประกอบกำรได้โดยใช้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ  ส่วนกลุ่มอุตสำหกรรมอีก 2 กลุ่ม คือ 
อุตสำหกรรมกำรให้บริกำรที่พัก รวบรวมข้อมูลจำกกรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ และอุตสำหกรรมกำรประกันภัย รวบรวมข้อมูลจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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อัตราการเติบโต 
ปี 2557-
2558 

ปี 2558-
2559 

ปี 2559-
2560P 

ธุรกิจหำ้งสรรพสินค้ำ 1,081.32% 53.95% 21.26% 
กำรจ ำหน่ำยแฟชั่น เครื่องแต่งกำย  
อัญมณีและเครื่องประดับ -20.71% 28.88% 22.15% 
กำรจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง อำหำรเสริม 
น้ ำหอมและอุปกรณ์เสริมควำมงำม  87.79% 16.36% 16.84% 
กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำนยนต์และ
อุปกรณ์เสริม 1,008.08% 25.02% 26.30% 
กำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์
ตกแต่งบ้ำน 74.48% 18.47% 23.32% 
กำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอปุกรณ์กำรสื่อสำร -25.70% 5.78% 39.54% 
กำรจ ำหน่ำยอำหำร อำหำรแปรรูป และ
เครื่องดื่ม ผลิตผลทำงกำรเกษตรและ
ประมง 1,494.72% 48.06% 20.44% 
กำรจ ำหน่ำยกีฬำ และอุปกรณ์กำรกีฬำ 
ของเล่นและของที่ระลึก 311.18% 23.85% 22.63% 

  
จำกภำพที่ 12 จะเห็นได้ว่ำ ประเภทสินค้ำและบริกำรของอุตสำหกรรม

กำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง ที่มีมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 (ไม่รวมมูลค่ำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่  1 ธุรกิจ
ห้ำงสรรพสินค้ำ มีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 257,663.28 ล้ำนบำท อันดับที่ 
2 กำรจ ำหน่ำยอำหำร อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลิตผลทำงกำรเกษตรและ
ประมง มีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 151,302.11 ล้ำนบำท และอันดับที่ 3 
กำรจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง อำหำรเสริม น้ ำหอมและอุปกรณ์เสริมควำมงำม มี
มูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 134,780.44 ล้ำนบำท 

เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง
พบว่ำ สินค้ำและบริกำรที่มีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce สูงที่สุด 
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ในรอบปี 2558-2559 คือ ธุรกิจห้ำงสรรพสินค้ำซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้อย
ละ 53.95 รองลงมำคือ ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยอำหำร อำหำรแปรรูป และเครื่องดื่ม 
ผลิตผลทำงกำรเกษตรและประมง มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 48.06 และธุรกิจ
กำรจ ำหน่ำยแฟช่ัน เครื่องแต่งกำย อัญมณีและเครื่องประดับมีอัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 28.88 ตำมล ำดับ ส ำหรับหมวดธุรกิจที่มีอัตรำกำรเติบโตน้อยที่สุดใน
อุตสำหกรรมค้ำปลีกและค้ำส่งคือ ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กำรสื่อสำร ที่มีอัตรำกำรเติบโตเพียงร้อยละ 5.78 
เท่ำนั้น 

ในขณะที่สินค้ำและบริกำรของอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งที่
คำดกำรณ์ว่ำจะมีมูลค่ำ e-Commerce ในปี 2560 (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงของภำครัฐ) สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ธุรกิจห้ำงสรรพสินค้ำ 
มีมูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 312,431.70 ล้ำนบำท อันดับที่ 2 กำรจ ำหน่ำย
อำหำร อำหำรแปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทำงกำรเกษตรและประมง มี
มูลค่ำ e-Commerce ทั้งสิ้น 182,226.10 ล้ำนบำท และอันดับที่  3 กำร
จ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง อำหำรเสริม น้ ำหอมและอุปกรณ์เสริมควำมงำม มีมูลค่ำ 
e-Commerce ทั้งสิ้น 157,476.43 ล้ำนบำท 

เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง
พบว่ำ สินค้ำและบริกำรที่มีอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce สูงที่สุด 
ในรอบปี  2559-2560 คื อ  ธุ รกิจกำรจ ำหน่ ำยคอมพิ วเตอร์  อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กำรสื่อสำรซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตสูงถึงร้อยละ 39.54 
รองลงมำคือ ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำนยนต์และอุปกรณ์เสริมมีอัตรำ
กำรเติบโตร้อยละ 26.30 และธุรกิจกำรกำรจ ำหน่ำยกีฬำ และอุปกรณ์กำรกีฬำ 
ของเล่นและของที่ระลึกมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 22.63 ตำมล ำดับ ส ำหรับ
หมวดธุรกิจที่มีอัตรำกำรเติบโตน้อยที่สุดในอุตสำหกรรมค้ำปลีกและค้ำส่งคือ 
ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำง อำหำรเสริม น้ ำหอมและอุปกรณ์เสริมควำม
งำม ท่ีมีอัตรำกำรเติบโตเพียงร้อยละ 16.84 เท่ำนั้น 
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ภาพที่ 13 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2559  
ของกลุม่อุตสาหกรรมการค้าปลกีและการค้าส่ง  

รายประเภทสินค้าและบริการ จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  
(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 

 
หำกพิจำรณำร้อยละของมูลค่ำ e-Commerce ปี  2559 ของกลุ่ม

อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง รำยประเภทสินค้ำและบริกำร จ ำแหน
ตำมประเภทผู้ประกอบกำร (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) ดังภำพ
ที่ 13 พบว่ำ ประเภทสินค้ำและบริกำรของอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำ
ส่งที่มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 
กำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กำรสื่อสำร มี
มูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B คิดเป็นร้อยละ 92.65 อันดับที่  2 ธุรกิจ
ห้ำงสรรพสินค้ำ มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2B คิดเป็นร้อยละ 43.71 และ
อันดับที่  3 กำรจ ำหน่ำยเฟอร์นิ เจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้ำน  มีมูลค่ำ  
e-Commerce แบบ B2B คิดเป็นร้อยละ 21.19  

ส ำหรับประเภทสินค้ำและบริกำรของกลุ่มอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและ
กำรค้ำส่งที่มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับที่ 1 กำรจ ำหน่ำยอำหำร อำหำรแปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทำง

ธุรกิจหางสรรพสินคา

การจำหนายเครื่องสำอาง อาหารเสริม
น้ำหอมและอุปกรณเสริมความงาม

การจำหนายอาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม
ผลิตผลทางการเกษตร และประมง

การจำหนายคอมพิวเตอร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณการสื่อสาร

การจำหนายแฟชั่น เครื่องแตงการ
อัญมณีและเครืื่องประดับ

การจำหนายกีฬา
และอุปกรณการกีฬา ของเลนและของที่ระลึก

การจำหนายเฟอรนิเจอร
และอุปกรณตกแตงบาน

การจำหนายผลิตภัณฑยานยนต
และอุปกรณเสริม

B2B B2C

43.71% 56.29%

2.12%

97.88%

93.21%
6.79%

87.21%12.79%

21.19%

1.86%

2.77%

78.81%

92.65%
7.35%

98.14%

97.23%

ภาพที่ 13 ร้อยละของมูลค่า e-Commerce ปี 2559  
ของกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง  

รายประเภทสินค้าและบริการ จำแนกตามประเภทผู้ประกอบการ  
(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)
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กำรเกษตรและประมง มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 
98.14 อันดับที่ 2 กำรจ ำหน่ำยแฟช่ัน เครื่องแต่งกำย อัญมณีและเครื่องประดับ 
มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 97.88 และอันดับที่ 3 กำร
จ ำหน่ำยกีฬำ และอุปกรณ์ กำรกีฬำ ของเล่นและของที่ ระลึก  มีมูลค่ำ  
e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 97.23 ตำมล ำดับ 

 
ภาพที่ 14 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560 

ของอุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิง และนนัทนาการ 
จ าแนกตามประเภทสนิค้าและบริการ  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

 
อัตราการเติบโต ปี 2557-2558 ปี 2558-2559 ปี 2559-2560 
ธุรกิจเพลง โรงภำพยนตร์ และ 
e-movie 

13.20% 168.14% 33.83% 

เกมออนไลน ์ -2.83% 13.44% 16.50% 
กำรศึกษำ บริกำรที่เกีย่วข้อง 
และแอปพลิเคชัน  

-3.08% 215.07% 25.33% 

ศิลปะ ควำมบันเทิง และ
นันทนำกำรอื่นๆ 

-3.61% -98.89% -25.77% 

กำรเกษตรและประมง มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 
98.14 อันดับที่ 2 กำรจ ำหน่ำยแฟช่ัน เครื่องแต่งกำย อัญมณีและเครื่องประดับ 
มีมูลค่ำ e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 97.88 และอันดับที่ 3 กำร
จ ำหน่ำยกีฬำ และอุปกรณ์ กำรกีฬำ ของเล่นและของที่ ระลึก  มีมูลค่ำ  
e-Commerce แบบ B2C คิดเป็นร้อยละ 97.23 ตำมล ำดับ 

 
ภาพที่ 14 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560 

ของอุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิง และนนัทนาการ 
จ าแนกตามประเภทสนิค้าและบริการ  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

 
อัตราการเติบโต ปี 2557-2558 ปี 2558-2559 ปี 2559-2560 
ธุรกิจเพลง โรงภำพยนตร์ และ 
e-movie 

13.20% 168.14% 33.83% 

เกมออนไลน ์ -2.83% 13.44% 16.50% 
กำรศึกษำ บริกำรที่เกีย่วข้อง 
และแอปพลิเคชัน  

-3.08% 215.07% 25.33% 

ศิลปะ ควำมบันเทิง และ
นันทนำกำรอื่นๆ 

-3.61% -98.89% -25.77% 

ภาพที่ 14 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560 
ของอุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ 

จำแนกตามประเภทสินค้าและบริการ 
(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)

ธุรกิจเพลง โรงภาพยนตร
และ e-Movie

11,057.26
8,261.94

3,081.20
2,721.87

4,701.55
4,035.56

3,557.49
3,660.99

3,941.79
3,145.15

998.23
1,030.00

15.45
20.81

1,870.01
1,940.00

หนวย: ลานบาทป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560P

เกมออนไลน

การศึกษา บริการที่เกี่ยวของ
และแอปพลิเคชัน

ศิลปะ ความบันเทิง 
และนันทนาการอื่นๆ
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จำกภำพที่ 14 เห็นได้ว่ำ สินค้ำและบริกำรของกลุ่มอุตสำหกรรมศิลปะ 

บันเทิง และนันทนำกำรที่มีมูลค่ำ e-Commerce ในปี 2559 (ไม่รวมมูลค่ำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) เรียงตำมล ำดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 ธุรกิจเพลง โรง
ภำพยนตร์ และ e-movie23 มีมูลค่ำ 8,261.94  ล้ำนบำท อันดับที่ 2 ธุรกิจเกม
ออนไลน์ มีมูลค่ำ 4,035.56 อันดับที่ 3 ธุรกิจกำรศึกษำ กำรบริกำรที่เกี่ยวข้อง 
และแอปพลิเคชัน มีมูลค่ำ 3,145.15 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และอันดับที่ 4 
ธุรกิจศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำรอื่นๆ มีมูลค่ำ 20.81 ล้ำนบำท  

หำกพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce ในช่วงปี 2558-
2559 พบว่ำ สินค้ำและบริกำรของอุตสำหกรรมศิลปะ บันเทิงและนันทนำกำร
ที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกิจกำรศึกษำ บริกำรที่เกี่ยวข้อง และแอป
พลิเคชัน โดยมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 215.07 ทิ้งห่ำงธุรกิจเพลง โรง
ภำพยนตร์ และ e-movie และธุรกิจเกมออนไลน์ ที่มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 
168.14 และ 13.44 ตำมล ำดับ  

ส่วนกำรคำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce ปี 2560 ส ำหรับสินค้ำและ
บริกำรของกลุ่มอุตสำหกรรมศิลปะ บันเทิง และนันทนำกำร (ไม่รวมมูลค่ำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) เรียงตำมล ำดับ ดังนี้  อันดับที่ 1  ธุรกิจเพลง โรง
ภำพยนตร์ และ e-movie มีมูลค่ำ 11,057.26 ล้ำนบำท อันดับที่ 2 ธุรกิจเกม
ออนไลน์ มีมูลค่ำ 4,701.55 ล้ำนบำท อันดับท่ี 3 ธุรกิจกำรศึกษำ กำรบริกำรที่
เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน มีมูลค่ำ 3,941.79 ล้ำนบำท และอันดับที่ 4 ธุรกิจ
ศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำรอื่นๆ มีมูลค่ำ 15.45 ล้ำนบำท 

เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce ในช่วงปี 2559-
2560 พบว่ำ สินค้ำและบริกำรของอุตสำหกรรมศิลปะ บันเทิงและนันทนำกำร
ที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงที่สุด ได้แก่ ธุรกิจเพลง โรงภำพยนตร์ และ e-movie 
โดยมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 33.83 รองลงมำคือธุรกิจกำรศึกษำ บริกำรที่
เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน ที่มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 25.33 และธุรกิจเกม

                                                             
23 e-movie หมำยถึง กำรซื้อขำย ดำวน์โหลด ดูภำพยนตร์ ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 

ออนไลน์ ที่มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 16.50 ตำมล ำดับ  
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4. มูลค่� e-Commerce ในประเทศไทย 
จำ�แนกต�มขน�ดของธุรกิจ e-Commerce4. มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย จ าแนกตามขนาดของธรุกิจ 

ภาพที่ 15 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560 
จ าแนกตามขนาดของธุรกจิ e-Commerce  
(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 

 
อัตราการเติบโต ปี 2557-2558 ปี 2558-2559 ปี 2559-2560P 

Enterprises 32.43  101.96  9.27  
SMEs 12.45  2.96  18.35  

 
เมื่อพิจำรณำมูลค่ำ e-Commerce ตำมขนำดของธุรกิจ e-Commerce 

ภำพที่  15 พบว่ำ ในปี 2559 ส่วนใหญ่ เป็นมูลค่ำของกลุ่มผู้ประกอบกำร 
Enterprises โดยมีมูลค่ำเท่ำกับ 1,869,415.81 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 
83.47 ของมูลค่ำ e-Commerce  ปี 2559 ในขณะที่มูลค่ำ e-Commerce 
ของกลุ่มผู้ประกอบกำร SMEs มีมูลค่ำเท่ำกับ 376,083.60 ล้ำนบำท (ร้อยละ
16.53)24 

                                                             
24 ไม่รวมมูลค่ำ e-Commerce ของอุตสำหกรรมกำรให้บริกำรที่พัก และอุตสำหกรรมกำร
ประกันภยั ที่รวบรวมข้อมูลมำจำกกรมท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 

ป 2559ป 2558ป 2557 ป 2560P

698,979.0

324,824.3

925,644.47

365,263.35

1,869,415.81

376.083.60

2,042,705.30

445.089.60

หนวย: ลานบาท

Enterprises SMEs

ภาพที่ 15 มูลค่า e-Commerce ปี 2557-2559 และคาดการณ์ปี 2560 
จำแนกตามขนาดของธุรกิจ e-Commerce  
(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)
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ส่วนอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ e-Commerce ตำมขนำดของธุรกิจ  
e-Commerce ของผู้ประกอบกำร ในช่วงปี  2558 -2559 พบว่ำ มูลค่ำ  
e-Commerce ของกลุ่มผู้ประกอบกำร Enterprises มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 
101.96 ทิ้งห่ำงมูลค่ำ e-Commerce ของกลุ่มผู้ประกอบกำร SMEs ที่มีอัตรำ
กำรเติบโตเพียงร้อยละ 2.96  

ในกำรคำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce ปี 2560 ของกลุ่มผู้ประกอบกำร 
Enterprises จะมีมูลค่ำเท่ำกับ 2,042,705.30 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
82.10 ของกำรคำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce ปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นจำก 
ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.27 ในขณะที่กำรคำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce  
ปี 2560 ของกลุ่มผู้ประกอบกำร SMEs จะมีมูลค่ำเท่ำกับ 445,089.60 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 17.90 โดยเติบโตขึ้นจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 18.35 

 
ภาพที่ 16 มูลค่า e-Commerce  ปี 2559 รายอุตสาหกรรม  

จ าแนกตามขนาดของธุรกจิ e-Commerce  
(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 

 
 

ภาพที่ 16 มูลค่า e-Commerce  ปี 2559 รายอุตสาหกรรม  
จำแนกตามขนาดของธุรกิจ e-Commerce  
(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)

543.59
9,079.18

11.854.90

380,815.76

3,608.56

3,591.95

367,993.58

413,977.36

345,696.54

14,107.36

หนวย: ลานบาท

Enterprises SMEs

ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ

การคาปลีก
และการคาสง

ขอมูลขาวสาร
และการสื่อสาร

การผลิต

ธุรกิจบริการอื่นๆ
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จำกภ ำพที่  16  พบว่ ำ  มู ลค่ ำ  e-Commerce25 ปี  2559 ตำมรำย
อุตสำหกรรมของกลุ่มผู้ประกอบกำร Enterprises (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงของภำครัฐ) สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 อุตสำหกรรมกำรผลิต 
มี มู ล ค่ ำ  e-Commerce จ ำน วน  413 ,977 .36  ล้ ำน บ ำท  อั น ดั บ ที่  2 
อุตสำหกรรมข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร มีมูลค่ำ e-Commerce จ ำนวน 
380,815.76 ล้ำนบำท และอันดับที่ 3 อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 
มีมูลค่ำ e-Commerce จ ำนวน 367,993.58 ล้ำนบำท  

ในขณะที่มูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 ตำมรำยอุตสำหกรรมของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำร SMEs (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) สูงที่สุดคือ 
อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง โดยมีมูลค่ำ e-Commerce จ ำนวน 
345,696.54 ล้ำนบำท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25 ไม่รวมมูลค่ำ e-Commerce ของอุตสำหกรรมกำรให้บริกำรที่พัก และอุตสำหกรรมกำร

ประกันภัย ที่รวบรวม ข้อมูลมำจำกกรมท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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ภาพที่ 17 คาดการณ์มูลค่า e-Commerce  ปี 2560  
รายอุตสาหกรรม จ าแนกตามขนาดของธุรกิจ e-Commerce  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 

 
 
จำกภำพที่  17 กำรคำดกำรณ์ มูลค่ำ e-Commerce ปี  2560 รำย

อุตสำหกรรม จ ำแนกตำมขนำดของธุรกิจ e-Commerce (ไม่รวมมูลค่ำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) พบว่ำ ผู้ประกอบกำร Enterprises ที่มียอดขำยสูง
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง 
(459,242.38 ล้ำนบำท) อันดับท่ี 2 อุตสำหกรรมข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 
(400,565.98 ล้ำนบำท) และอันดับที่ 3 อุตสำหกรรมกำรผลิต (400,409.50 
ล้ำนบำท) 

ในขณะที่กำรคำดกำรณ์มูลค่ำ e-Commerce ปี 2560 รำยอุตสำหกรรม 
จ ำแนกตำมขนำดของธุรกิจ e-Commerce (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ภำครัฐ) ของผู้ประกอบกำร SMEs มียอดขำยสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ อันดับ
ที่ 1 อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง (410,376.01 ล้ำนบำท) อันดับที่ 2 
อุตสำหกรรม กำรผลิต (16,797.56 ล้ำนบำท) และอันดับที่ 3 อุตสำหกรรมกำร
บริกำรอื่นๆ ( 10,573.67 ล้ำนบำท)  

ภาพที่ 17 คาดการณ์มูลค่า e-Commerce ปี 2560  
รายอุตสาหกรรม จำแนกตามขนาดของธุรกิจ e-Commerce  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)

706.66
10,573.67

16,015.70

400,565.98

3,700.34

3,642.02

459,242.38

400,409.50

410,376.01

16,797.56

หนวย: ลานบาท

Enterprises SMEs

ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ

การคาปลีก
และการคาสง

ขอมูลขาวสาร
และการสื่อสาร

การผลิต

ธุรกิจบริการอื่นๆ
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จำกภำพที่ 18 พบว่ำ ร้อยละของมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 ของ
กลุ่มอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง รำยประเภทสินค้ำและบริกำร 
จ ำแนกตำมขนำดของธุรกิจ e-Commerce (ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ภำครัฐ) ผู้ประกอบกำร Enterprises มำกที่สุด 3 อันดับแรกคือ อันดับที่ 1 
ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สื่อสำร คิด
เป็นร้อยละ 73.02 ของมูลค่ำกำรขำยสินค้ำและบริกำรกลุ่มอุตสำหกรรมกำรค้ำ
ปลีกและกำรค้ำส่งของผู้ประกอบกำรกลุ่ม Enterprise อันดับที่  2 ธุรกิจ
ห้ำงสรรพสินค้ำ (คิดเป็นร้อยละ 14.67) และอันดับที่ 3 ธุรกิจกำรจ ำหน่ำย
อำหำร อำหำรแปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทำงกำรเกษตรและประมง (คิด
เป็นร้อยละ 7.09) 

ส ำหรับกลุ่มผู้ประกอบกำรกลุ่ม SMEs พบว่ำ ร้อยละของมูลค่ำ e-
Commerce ปี 2559 จ ำแนกตำมขนำดของธุรกิจ e-ommerce และตำม
ประเภทสินค้ำและบริกำรของอุตสำหกรรมค้ำปลีกและค้ำส่ง (ไม่รวมมูลค่ำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) มำกที่สุด 3 อันดับแรกของส ำหรับผู้ประกอบกำร 
SMEs คือ อันดับที่  1 ธุรกิจห้ำงสรรพสินค้ำ คิดเป็นร้อยละ 49.63 ของ
ผู้ประกอบกำรกลุ่ม SMEs อันดับที่ 2 ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยแฟช่ันเครื่องต่ำงกำย 
อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ 12.40) และอันดับที่ 3 ธุรกิจกำรจ ำหน่ำย
เครื่องส ำอำง อำหำรเสริม น้ ำหอม และอุปกรณ์เสริมควำมงำม (ร้อยละ 12.03) 
ตำมล ำดับ 
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หำกพิจำรณำมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 รำยอุตสำหกรรม จ ำแนก
ตำมช่องทำงกำรขำยผ่ำนทำงออนไลน์ของผู้ประกอบกำร SMEs (ไม่รวมมูลค่ำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) ดังภำพท่ี 19 พบว่ำ อุตสำหกรรมกำรผลิต ได้ขำย
สินค้ำและบริกำรผ่ำน Social Media26 มำกที่สุด รองลงมำ คือ กำรขำยผ่ำน
ทำงเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของตนเอง และขำยผ่ำน e-Marketplaces โดย
มีมูลค่ำกำรขำยเท่ำกับ 6,951.22 ล้ำนบำท 3,898.38 ล้ำนบำท และ 2,425.07 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

ส ำหรับอุตสำหกรรมค้ำปลีกและกำรค้ำส่ง ขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำน 
Social Media มำกที่สุด รองลงมำคือ กำรขำยผ่ำน e-Marketplaces และ
ขำยผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของตนเอง โดยมูลค่ำขำยเท่ำกับ 
137,258.97 ล้ำนบำท 98,822.88 ล้ำนบำท และ 93,879.04 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ 

ในขณะที่อุตสำหกรรมข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร มีกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรผ่ำน e-Marketplaces รองลงมำ คือ Social Media และเว็บไซต์ หรือ
แอปพลิเคชันของตนเอง โดยมีมูลค่ำขำยเท่ำกับ 1,173.91 ล้ำนบำท 1,039.72 
ล้ำนบำท และ 1,024.51 ตำมล ำดับ 

อุตสำหกรรม ศิลปะ บันเทิงและนันทนำกำร ขำยผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือ
แอปพลิเคชันของตนเองมำกที่สุด รองลงมำคือ กำรขำยผ่ำน Social Media 
และขำยผ่ำน e-Marketplaces ตำมล ำดับ โดยมูลค่ำขำยเท่ำกับ 1,302.37 
ล้ำนบำท 1,068.68 ล้ำนบำท และ 1,030.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
 

 
 

 
 
 

                                                             
26 ช่องทำงกำรขำยผ่ำน Social media เช่น Facebook, LINE, Instagram, YouTube และอื่นๆ 
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ภาพที่ 20 ร้อยละของมลูค่า e-Commerce ปี 2559 รายอุตสาหกรรม  
จ าแนกตามช่องทางการขายผ่านทางออนไลน ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ) 

 
หำกพิจำรณำร้อยละของมูลค่ำ e-Commerce ปี 2559 รำยอุตสำหกรรม 

จ ำแนกตำมช่องทำงกำรขำยผ่ำนทำงออนไลน์ของกลุ่มผู้ประกอบกำร SMEs  
(ไม่รวมมูลค่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ) จำกภำพท่ี 20 พบว่ำอุตสำหกรรม
กำรผลิตมีมูลค่ำกำรขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำง Social Media มำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 49.27 รองลงมำคือ กำรขำยผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ
ตนเอง (ร้อยละ 27.63) และขำยผ่ำนทำง e-Marketplaces (ร้อยละ 17.19) 
ตำมล ำดับ 

ส ำหรับอุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งพบว่ำ มีมูลค่ำกำรขำย
สินค้ำและบริกำรผ่ำนทำง Social Media มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.71 
รองลงมำคือ กำรขำยผ่ำนทำง e-Marketplaces (ร้อยละ 28.59) และกำรขำย
ผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนเอง (ร้อยละ 27.16) ตำมล ำดับ 

อุตสำหกรรมข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำรมีมูลค่ำกำรขำยสินค้ำและ
บริกำรผ่ำนทำง e-Marketplaces มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.68 รองลงมำ
คือ กำรขำยผ่ำนช่องทำง Social Media (ร้อยละ 28.95) และกำรขำยผ่ำนทำง
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนเอง (ร้อยละ 28.52) ตำมล ำดับ 

เว็ปไซตของตางประเทศSocial Mediaเว็ปไซตหรือแอปพลิเคชั่นของตนเองe-Marketplace

ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ

การคาปลีก
และการคาสง

ขอมูลขาวสาร
และการสื่อสาร

การผลิต

ธุรกิจบริการอื่นๆ

49.27%27.63%17.19% 5.91%

39.71%27.16%28.59% 4.54%

28.95%28.52%32.68% 9.85%

5.75%29.62%36.09%28.54%

3.83%33.95%40.05%22.17

14,107.36
ลานบาท

345,696.54
ลานบาท

3,591.95
ลานบาท

3,608.56
ลานบาท

9,079.18
ลานบาท

ภาพที่ 20 ร้อยละของมูลค่า e-Commerce ปี 2559 รายอุตสาหกรรม  
จำแนกตามช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs  

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ)
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อุตสำหกรรมศิลปะ ควำมบันเทิง และนันทนำกำรมีมูลค่ำกำรขำยสินค้ำ
และบริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 36.09 
รองลงมำคือ กำรขำยผ่ำนช่องทำง Social Media (ร้อยละ 29.62 ) และ 
กำรขำยผ่ำนทำง e-Marketplaces (ร้อยละ 28.54) ตำมล ำดับ 
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5. ช่องท�งก�รชำ�ระเงิน 
ที่กลุ่มผู้ประกอบก�ร SMEs 
ใช้ง�นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ภาพที่ 21 ร้อยละของช่องทางการชำระเงิน  
ที่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ใช้งานในปี 2559

ผานทาง Online ผานทาง Offline

ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ

การคาปลีก และการคาสง

ขอมูลขาวสาร
และการสื่อสาร

การผลิต

81.22%

90.09%

72.73% 27.27%

18.78%

76.69% 23.31%

11.04%

9.91%

ธุรกิจบริการอื่นๆ

88.96%

5. ช่องทางการช าระเงินทีก่ลุ่มผู้ประกอบการ SMEs  
ใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

ภาพที่ 21 ร้อยละของช่องทางการช าระเงิน  
ทีก่ลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ใช้งานในปี 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ช่องทางการช าระเงินทีก่ลุ่มผู้ประกอบการ SMEs  
ใช้งานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

ภาพที่ 21 ร้อยละของช่องทางการช าระเงิน  
ทีก่ลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ใช้งานในปี 2559 
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ทีก่ลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ใช้งานในปี 2559 
 

 
 
หำกพิ จำรณ ำร้อยละของช่องทำงกำรช ำระเงินทำงออนไลน์  ที่

ผู้ประกอบกำร e-Commerce ใช้งำนในปี 2559 พบว่ำ รำยอุตสำหกรรมจ ำแนก
ตำมช่องทำงกำรรับช ำระเงิน (ดังภำพที่ 21) พบว่ำ อุตสำหกรรมที่มีร้อยละกำร
รับช ำระเงินผ่ำนทำงออนไลน์ มำกที่ สุด 3 อันดับแรกได้แก่  อันดับที่  1 
อุตสำหกรรมกำรค้ำปลีกและกำรค้ำส่งมีมูลค่ำกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงออนไลน์
คิดเป็นร้อยละ 90.09 ของมูลค่ำกำรช ำระเงินทุกช่องทำงที่ผู้ประกอบกำรใช้งำน 
อันดับที่ 2 อุตสำหกรรมกำรผลิตมีมูลค่ำกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงออนไลน์คิด
เป็นร้อยละ 88.96 และอันดับที่  3 อุตสำหกรรมศิลปะ ควำมบัน เทิง และ
นันทนำกำรมีมูลค่ำกำรช ำระเงินผ่ำนช่องทำงออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 81.22 
ตำมล ำดับ ในขณะที่อุตสำหกรรมข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร มีร้อยละ 
กำรรับช ำระเงินผ่ำนทำงออฟไลน์มำกกว่ำอุตสำหกรรมอื่นๆ  

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำเฉพำะช่องทำงกำรช ำระเงินผ่ำนทำงออนไลน์เพียง 
อย่ำงเดียว (ดังภำพที่ 22) พบว่ำ ผู้บริโภคช ำระเงินผ่ำนทำงบัตรเครดิต/เดบิต 

ภาพที่ 22 ร้อยละของช่องทางการชำระเงินทางออนไลน์  
ที่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ใช้งานในปี 2559

ชำระเงินผานระบบชำระเงินตางประเทศ เชน Paypal, Alipay เปนตน

ชำระเงินผานระบบ Mobile Payment หรือตัวแทน (Third Party)
เชน m-Pay, True Money, Airpay, Linepay

ชำระเงินผานระบบ e-Banking (Internet Banking, Mobile Banking)

ชำระเงินผานบัตรเครดิต/เดบิต และเพยเมนทเกตเวยของธนาคารตางๆ

23.00%

59.86%

13.33%

3.81%

ชำระเงินผานระบบชำระเงินตางประเทศ เชน Paypal, Alipay เปนตน

ชำระเงินผานระบบ Mobile Payment หรือตัวแทน (Third Party)
เชน m-Pay, True Money, Airpay, Linepay

ชำระเงินผานระบบ e-Banking (Internet Banking, Mobile Banking)

ชำระเงินผานบัตรเครดิต/เดบิต และเพยเมนทเกตเวยของธนาคารตางๆ

23.00%

59.86%

13.33%

3.81%
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และเพย์เม้นท์เกตเวย์ของธนำคำรต่ำงๆ มำกที่สุด โดยมีมูลค่ำกำรช ำระเงินคิด
เป็นร้อยละ 59.86 ของของมูลค่ำกำรช ำระเงินทำงออนไลน์ทั้งหมด รองลงมำคือ
กำรช ำระเงินผ่ำนระบบ e-Banking เช่น Internet Banking, Mobile Banking 
(ร้อยละ 23.00) กำรช ำระเงินผ่ำนระบบ Mobile Payment หรือตัวแทน (Third 
Party) เช่น m-Pay, True Money, Airpay, LINEPay (ร้อยละ 13.33 ) ส่วน 
กำรช ำระเงินผ่ำนระบบช ำระเงินของต่ำงประเทศ เช่น Paypal, Alipay (ร้อยละ 
3.81) ตำมล ำดับ 
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6. ช่องท�งก�รขนส่งสินค้�และบริก�ร 
ที่ผู้ประกอบก�รใช้ง�นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ภาพที่ 23 ร้อยละของผู้ประกอบการ e-Commerce ปี 2559  
จำแนกตามช่องทางการขนส่งสินค้าและบริการ

39.13%

34.78%

26.09%

ใชบริษัทโลจิสติกส Outsource
(Third Party)

ใช ไปรษณียไทย

มีบริษัทโลจิสติกสเปนของตนเอง
(Own Transportation)

Enterprises

SMEs

84.38%

47.76%

8.40%

สงโดยบริษัทไปรษณียไทย

สงโดยบริษัทจัดสงสินคา

สงโดยบริษัทตัวกลางในการจัดสงสินคา

8.15%

6.23%

5.37%

1.89%

บริษัทมีบริการจัดสงสินคาเปนของตนเอง

การสงขอมูลผานทางอิเล็กทรอนิกส

การกำหนดจุดรับสินคาระหวาง
ผูประกอบการกับลูกคา

หมายเหตุ: ผูประกอบการ 1 รายมีชองทางการขนสงมากกวา 1 ชองทาง

อื่นๆ



รายงานผลการสำ�รวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสำ์ในประเทศไทย ปี 2560 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017

76

6. ช่องทางการขนส่งสนิค้าและบริการที่ผู้ประกอบการใช้งานในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ภาพที่ 23 ร้อยละของผู้ประกอบการ e-Commerce ปี 2559  
จ าแนกตามช่องทางการขนส่งสนิค้าและบริการ 

 

 
จำกภำพท่ี 23 พบว่ำ ร้อยละของผู้ประกอบกำร e-Commerce ปี 2559 

จ ำแนกตำม ช่องทำงกำรขนส่ งสิน ค้ำและบริกำร  โดยผู้ประกอบกำร 
Enterprises ใช้ช่องทำงกำรขนส่งสินค้ำและบริกำร เรียงล ำดับได้ดังนี้ อันดับที่ 
1 กำรขนส่งสินค้ำและบริกำรโดยใช้บริษัทโลจิสติกส์ Outsource (Third 
Party) คิดเป็นร้อยละ 39.13 อันดับที่ 2 กำรขนส่งสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำง 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด คิดเป็นร้อยละ 34.78 และอันดับที่ 3 กำรขนส่ง
สินค้ำและบริกำรโดยมีบริษัทโลจิสติกส์เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 26.09 
ตำมล ำดับ 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs ใช้กำรขนส่งสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำง 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด คิดเป็นร้อยละ 84.38 มำเป็นอันดับ 1 รองลงมำคือ 
กำรขนส่งสินค้ำและบริกำรโดยบริษัทจัดส่งสินค้ำ (ร้อยละ 47.76) และกำร
ขนส่งสินค้ำและบริกำรโดยใช้บริษัทตัวกลำงในกำรจัดส่งสินค้ำ (ร้อยละ 8.40) 
ตำมล ำดับ 
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7. ประเด็นที่ส่งผลกระทบสำ�คัญ 
ต่อผู้ประกอบก�ร e-Commerce ไทย 
และข้อเสนอแนะ

7. ประเด็นที่ส่งผลกระทบส าคัญต่อผู้ประกอบการ e-Commerce ไทย และ
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นส ำคัญจำกฝั่งผู้ประกอบกำรทั้ง Enterprises 
และ SMEs ที่ต้องกำรให้ภำครัฐส่งเสริม และ สนับสนุนธุรกิจ e-Commerce มี
อยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ มำตรกำรทำงภำษีอำกร มำตรกำรทำงกฎหมำย และ
มำตรกำรนโยบำยส่งเสริมธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
7.1 กลุม่ผู้ประกอบการ Enterprises 

มาตรการทางภาษีอากร 
จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบกำร Enterprises ผ่ำน

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ e-Commerce ส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับนโยบำยกำรเก็บภำษี เมื่อมีรำยได้มำกกว่ำ 1.8 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งถือเป็น
หน้ำที่หลักของผู้ประกอบกำรทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ท่ีต้องเสียภำษีเพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำประเทศ เช่น กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรพัฒนำรักษำควำมปลอดภัยด้ำนระบบออนไลน์ของ
ประเทศ เป็นต้น หำกแต่มีควำมต้องกำรให้มีกำรปรับฐำนภำษีรำยได้ขั้นต่ ำจำก 
1.8 ล้ำนบำทต่อปี เป็นขั้นต่ ำ 2-3 ล้ำนบำทต่อปี เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ดี กำรด ำเนินกำรจัดเก็บภำษีต่อผู้ประกอบกำรที่หลบเลี่ยงภำษี 
หรือผู้ ป ระกอบกำรที่ ไม่ ได้ ท ำกำรจดทะเบี ยนอย่ ำงถู กต้ องเป็ นสิ่ งที่
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มีควำมกังวล เนื่องจำกปัญหำดังกล่ำวได้ส่งผลต่อกำร
แข่งขันระหว่ำงผู้ที่เสียภำษีอย่ำงถูกต้อง เนื่องจำกผู้ประกอบกำรที่ลักลอบ
น ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศจะมีต้นทุนที่ต่ ำกว่ำผู้ประกอบกำรทั่วไปเนื่องจำก
ไม่มีต้นทุนทำงด้ำนภำษี ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบในกำรแข่งขัน ยิ่ง
ไปกว่ำนั้นควรมีกำรให้ Incentive หรือ มำตรกำรจูงใจโดยเฉพำะด้ำนภำษีแก่
ผู้ประกอบกำรที่เสียภำษีถูกกฎหมำย และผู้ประกอบกำรอยำกให้มีมำตรกำร
เพื่อลดผลกระทบจำกกำรเก็บภำษีออนไลน์แก่ผู้ประกอบกำรภำยในประเทศ 
เช่น กำรชะลอ หรือลดหย่อนภำษีในช่วงแรกแก่ผู้ประกอบกำร  

นอกจำกน้ียังมีข้อเสนอแนะในเรื่องของกำรลดขั้นตอนกำรเสยีภำษี หรือมี
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บริกำรแบบ One stop services เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและลดควำมยุ่งยำกใน
กำรเสียภำษี รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกมำกขึ้น 

 
มาตรการทางกฎหมาย 
จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบกำร Enterprises ผ่ำน

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำ ผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำรให้ภำครัฐบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด ทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน เช่น กำรควบคุมและก ำกับดูแล
กำรซื้อขำยสินค้ำประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ประเภทยำรักษำโรค 
และสิ่งผิดกฎหมำยตำมเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นต้น  

 
มาตรการทางนโยบายส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce 
จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบกำร Enterprises ผ่ำน

กำรสัมภำษณ์เชิงลึก พบว่ำผู้ประกอบกำรต้องกำรให้ภำครัฐส่งเสริมและจัดหำ
แหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภำพคล่องในกำรพัฒนำระบบในกำรท ำ e-Commerce 
ให้มำกขึ้น  สนับสนุนและพัฒนำระบบ National Payment Gateway เพื่อ
ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์  

กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภำพ และ
ควำมครอบคลุมทั่วท้ังประเทศ อันจะเป็นกำรสร้ำงช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบกำร
ซื้อขำยสินค้ำ และบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ส ำหรับชุมชนท่ีอยู่ห่ำงไกล  

ส่งเสริมกำรขยำยตัวของตลำด e-Commerce เพื่อท ำให้ผู้ประกอบกำรมี
ฐำนลูกค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ควำมรู้
กับผู้ประกอบกำรในกำรท ำธุรกิจผ่ำนช่องทำงออนไลน์   เช่น กำรจัดฝึกอบรม
ให้ควำมรู้ในกำรท ำ e-Commerce แก่ผู้ประกอบกำร พร้อมทั้งกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจและควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคในกำรซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนทำง
ออนไลน์มำกข้ึน รวมถึงกำรด ำเนินนโยบำยควรมีควำมต่อเนื่อง ชัดเจน และมี
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส 

อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำและอุปสรรคที่ผู้ประกอบกำรในปัจจุบันนี้ยังต้อง
เผชิญอยู่ คือกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง เช่น Online 
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Marketing, Developer, Information Technology, Computer Graphic 
อีกทั้งปัญหำกำรแย่งชิงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน จึงส่งผล
ให้องค์กรขนำดเล็กไม่สำมำรถแข่งขันกับองค์กรรำยใหญ่ได้ เป็นต้น 

 
7.2 กลุม่ผู้ประกอบการ SMEs 

มาตรการทางภาษีอากร 
จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบกำร SMEs ผ่ำนกำร

ส ำรวจออนไลน์ พบว่ำ ผู้ประกอบกำรอยำกให้มีมำตรกำรในกำรสนับสนุนให้
ผู้ประกอบกำรที่เริ่มด ำเนินธุรกิจ e-Commerce เช่น กำรชะลอ หรือกำร
ลดหย่อนภำษีให้กับกลุ่มผู้ประกอบกำร SMEs และ Start up เป็นระยะเวลำ 
3-5 ปี  

กำรเก็บภำษีอำกรควรมีมำตรกำรที่ชัดเจนส ำหรับแต่ละประเภทเพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องแก่ผู้ประกอบกำร 

นอกจำกนี้ อยำกให้ภำครัฐเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนในกำร
ยื่นเอกสำรด้ำนภำษีอำกรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น ยื่นเอกสำรภำษีอำกร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท ำให้ลดควำมยุ่งยำกในกำรด ำเนินกำรและสะดวกมำก
ยิ่งข้ึน  

 
มาตรการทางกฎหมาย 
จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบกำร SMEs ผ่ำนกำร

ส ำรวจออนไลน์ พบว่ำ ผู้ประกอบกำรอยำกให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยมำกขึ้น และอยำกให้ ออก
กฎหมำยที่เข้มงวดเกี่ยวกับผู้ที่กระท ำควำมผิด เช่น ผู้ที่หลอกลวงหรือฉ้อโกงใน
กำรท ำธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ที่มีประวัติกำรฉ้อโกง รวมถึงร้ำนค้ำท่ีขำยสินค้ำที่
ไม่มีคุณภำพและโฆษณำเกินจริง เป็นต้น 

กำรออกกฎหมำยและนโยบำยต่ำงๆ ควรมีกำรศึกษำผลกระทบอย่ำงรอบ
ด้ำนและครบถ้วนทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำย
มีประสิทธิภำพและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบกำร 
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มาตรการทางนโยบายส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce 
จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบกำร SMEs ผ่ำนกำร

ส ำรวจออนไลน์ พบว่ำ ผู้ประกอบกำรอยำกให้ภำครัฐส่งเสริมและถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบกำรรำยเก่ำและรำย
ใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบำล รวมถึงอยำกให้ภำครัฐ
สร้ำงควำมมั่นใจให้ผู้ประกอบกำร หรือผู้ใช้บริกำรแพลตฟอร์มในกำรซื้อขำย
ออนไลน์ให้มำกขึ้น  

นอกจำกนี้ อยำกให้รัฐบำลเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรเช่ือมต่อกำรท ำธุรกรรมผ่ำนระบบออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรช ำระเงิน
ผ่ำนระบบพร้อมเพย์ที่ภำครัฐสนับสนุน เพื่อให้เห็นประโยชน์ในกำรใช้งำน และ
เกิดควำมเชื่อมั่นในด้ำนควำมปลอดภัย 

รวมทั้งอยำกให้มีมำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรซื้อขำยสินค้ำ
และบริกำรผ่ำน Social Media เช่น กำรหลอกลวงซื้อขำยผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ กำรขโมยข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต กำรแอบอ้ำงตัวบุคคล เป็นต้น และ
อยำกให้มีกำรส่งเสริมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละภูมิภำค รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม SMEs ให้มำกข้ึน 
และให้ มี กำรประชำสัมพั นธ์ ช่ื อหน่ วยงำนภำครัฐที่ ให้ ค ำปรึกษำแก่
ผู้ประกอบกำร เพื่อที่ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถขอกำรรับกำรสนับสนุนได้อย่ำง
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ภาคผนวก
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คำ�ศัพท์
e-Commerce หมายถงึ ธรุกจิทีม่กีารขายสินค้า หรอืบรกิารให้ลกูค้าผ่านอนิเทอร์เนต็ 

หรือหมายถึงมีการให้ลูกค้าส่งคำาสั่งซ้ือสั่งจองสินค้า หรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
(ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ หรอืทางอเีมล) ส่วนการชำาระเงนิและการจัดส่งจัดทำาผ่านช่องทาง
ใดกไ็ด้ ซึง่จะนบัรวมคำาส่ังซือ้ทีไ่ด้รับจาก Internet application เช่น เวบ็ไซต์ Extranet 
และโปรแกรมอื่นๆ ที่ทำางานผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น EDI ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
Minitel ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเว็บไซต์ อื่นๆ โดยไม่คำานึงถึง วิธีการที่เข้า
ถึงเว็บไซต์เหล่านั้น (เช่น อาจเข้าเว็บไซต์ผ่านมือถือ หรือ โทรทัศน์ ฯลฯ) แต่จะไม่รวม
คำาสั่งซื้อที่ได้รับทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือการโต้ตอบ ผ่านทางอีเมล (อ้างอิงจาก คำา
นยิาม e-Commerce ขององค์กรความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization 
for Economic Co-Operation and Development : OECD)

Electronic Data Interchange (EDI) หมายถึง การแลกเปลี่ยนเอกสารทาง
ธรุกิจระหว่างบรษิทัคูค้่าในรปูแบบมาตรฐานสากลจากเคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ืองหนึง่ไป
ยงัเครือ่งคอมพิวเตอร์อกีเคร่ืองหน่ึง โดยระบบ EDI จะมีองค์ประกอบท่ีสำาคญัอยู ่2 อย่าง
คอื การใช้เอกสารอิเล็กทรอนกิส์แทนเอกสารทีเ่ป็นกระดาษ และเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์
เหล่าน้ีต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานสากล ซ่ึงสององค์ประกอบนี้ทำาให้ทุกธุรกิจสามารถ
แลกเปลี่ยนเอกสารกันได้ทั่วโลก นอกจากนี้ประโยชน์ในการนำาระบบ EDI ยังช่วยเพิ่ม
ความถกูต้อง รวดเรว็ แม่นยำา สามารถลดความซำา้ซ้อนขัน้ตอนในการรับส่งเอกสาร และ
เพิ่มความรวดเร็วในการทำาธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงขึ้น 
รวมถึงเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า
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B2G (Business to Government) คือ การค้าระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ใน
การสำารวจครัง้นี ้มลูค่าการจดัซือ้จดัจ้างของภาครฐั ประกอบด้วยการจดัหาพสัดดุ้วยวธิี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนกิส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) เท่านัน้ อ้างองิข้อมลูมาจากกรมบญัชี
กลาง กระทรวงการคลัง

B2B (Business to Business) คือ การค้าระหว่างภาคเอกชนกับภาคเอกชน ซึ่ง
ภาคเอกชน หมายถึง ผู้ประกอบการ e-Commerce ที่เป็นนิติบุคคล และมีเจตนาใน
การทำาธุรกิจซื้อขายสินค้าและให้บริการระหว่างกัน ซึ่งในการสำารวจครั้งนี้รวมคำาสั่งซื้อ 
สั่งจองสินค้า ผ่าน Electronic Data Interchange (EDI)
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B2C (Business to Consumer) คือ การค้าระหว่างภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
กับภาคเอกชน ซ่ึงภาคเอกชน หมายถึง ผู้ประกอบการ e-Commerce ท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ และมีเจตนาในการทำาธุรกิจซื้อขายสินค้าและให้บริการ
ระหว่างกัน

C2C (Consumer to Consumer) คือ การค้าระหว่างภาคประชาชนกับ 
ภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีเจตนาในการซื้อขายสินค้าและให้บริการ
ระหว่างกัน เช่น การซื้อขายของมือสอง เป็นต้น

เท่ำนั้น อ้ำงอิงข้อมูลมำจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
 
***รูป B2G 
 
B2B (Business to Business) คือ กำรค้ำระหว่ำงภำคเอกชน  กับ 

ภำคเอกชน ซึ่งภำคเอกชน หมำยถึง ผู้ประกอบกำร e-Commerce ที่เป็นนิติ
บุคคล27 และมีเจตนำในกำรท ำธุรกิจซื้อขำยสินค้ำและให้บริกำรระหว่ำงกัน ซึ่ง
ในกำรส ำรวจครั้ งนี้ รวมค ำสั่ งซื้ อ  สั่ งจองสินค้ ำ ผ่ ำน  Electronic Data 
Interchange (EDI) 

 
***รูป B2B 
 
B2C (Business to Consumer) คือ กำรค้ำระหว่ำงภำคเอกชน/ภำค

ประชำชน กับ ภำคเอกชน ซึ่งภำคเอกชน หมำยถึง ผู้ประกอบกำร  e-
Commerce ที่เป็นบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลก็ได้ และมีเจตนำในกำรท ำ
ธุรกิจซื้อขำยสินค้ำและให้บริกำรระหว่ำงกัน  

 
***รูป B2C 
 
 
C2C (Consumer to Consumer) คือ กำรค้ำระหว่ำงภำคประชำชน 

กับ ภำคประชำชน ซึ่งหมำยถึง บุคคลธรรมดำที่มีเจตนำในกำรซื้อขำยสินค้ำ
และให้บริกำรระหว่ำงกัน เช่น กำรซื้อขำยของมือสอง เป็นต้น 

***รูป C2C 
 

                                                             
27 นิติบุคคลในที่นี้ หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ได้แก่ 1.บริษัท จ ากัด 2.บริษัทมหาชน จ ากัด 3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 4.ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษามูลค่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Commerce) ในประเทศไทย ปี 

2560 โดยสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. 
(Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)) 
ได้จัดทำาขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีวิธีการวิจัย (Research Framework and Methodology) 
ดงัปีทีผ่่านมา เพือ่ให้สามารถเปรียบเทียบผลลพัธ์ได้ในเชิงสถิต ิโดยได้ดำาเนนิการสำารวจ
มูลค่า e-Commerce ของประเทศไทย ทั้งในรูปแบบการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

สำาหรับนิยาม e-Commerce ที่ใช้ในการศึกษาและสำารวจข้อมูลครั้งนี้ ได้มีการ
อ้างอิงตามคำานิยาม e-Commerce ขององค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD) กล่าว
คือ “e-Commerce หมายถึง ธุรกิจท่ีมีการขายสินค้า หรือบริการให้ลูกค้าผ่าน
อนิเทอร์เนต็ หรอืหมายถงึมกีารให้ลกูค้าส่งค�าสัง่ซือ้สัง่จองสนิค้า หรอืบรกิารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต (ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือทางอีเมล) ส่วนการช�าระเงินและการจัดส่ง
จดัท�าผ่านช่องทางใดกไ็ด้ ซึง่จะนบัรวมค�าสัง่ซือ้ทีไ่ด้รบัจาก Internet application 
เช่น เว็บไซต์, Extranet และโปรแกรมอื่นๆ ที่ท�างานผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น EDI 
ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต, Minitel ที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ 
โดยไม่ค�านงึถงึวธิกีารทีเ่ข้าถงึเวบ็ไซต์เหล่านัน้ (เช่น อาจเข้าเวบ็ไซต์ผ่านมอืถอื หรอื 
โทรทัศน์ ฯลฯ ) แต่จะไม่รวมค�าสั่งซื้อที่ได้รับทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือการโต้ตอบ 
ผ่านทางอีเมล”
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ระเบียบวิธีวิจัย ปี 2560

1. การก�หนดกลุ่มอุตสาหกรรม

การศึกษาในปีนี้ทำาการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการ e-Commerce ออกตาม ประเภท
อุตสาหกรรม โดยอ้างอิงประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการจัดประเภทธุรกิจทั้งใน
ระดบัสากล และในระดบัประเทศ (ISIC และTSIC) โดยหากพจิารณาเฉพาะอตุสาหกรรม
ที่มีการดำาเนินธุรกรรม e-Commerce พบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดำาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจผ่านช่องทาง e-Commerce ทั้งหมด 8 หมวด อุตสาหกรรมใหญ่ ซึ่งประกอบ
ด้วย (1) การผลิต (Manufacturing) (2) การค้าปลีก และการค้าส่ง (Retail and 
Wholesale) (3) การขนส่งและการเก็บรักษาสินค้า (Transport & Storage) 
(4) การให้บริการท่ีพัก (Accommodation) (5) ข้อมูล ข่าวสารและการสื่อสาร 
(Information & Communication) (6) กิจกรรมประกันภัย (Insurance) (7) ศิลปะ 
ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) และ (8) การ
บริการอื่นๆ (Other services) โดยทั้ง 8 หมวดอุตสาหกรรม จะประกอบไปด้วย 21 
กลุม่อตุสาหกรรมย่อย เพ่ือให้ครอบคลมุผูป้ระกอบการ e-Commerce ของประเทศไทย
ในปัจจุบันให้มากที่สุด

2. การก�หนดมิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการสำารวจครั้งนี้ทำาการสำารวจมูลค่า e-Commerce ในปี 2559 และคาดการณ์
มูลค่า e-Commerce ในปี 2560 โดยมีมิติในการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออก 
เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

2.1 มิติที่หนึ่ง สำารวจโดยแบ่งมูลค่า e-Commerce ตามลักษณะทางธุรกิจ ได้แก่ 
B2B B2C และ B2G โดยข้อมูล B2G ได้มาจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าว
คอื เป็นมลูค่าการจดัซือ้จัดจ้างของภาครฐั ซึง่ในการสำารวจครัง้นี ้มลูค่าการจดัซือ้จดัจ้าง
ของภาครัฐจะประกอบด้วยการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market: e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: 
e-Bidding) เท่านั้น
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2.2 มิติที่สอง สำารวจโดยแบ่งมูลค่า e-Commerce ตามรายได้ของผู้ประกอบการ 
e-Commerce ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Com-
merce น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี (SMEs) และผู้ประกอบการท่ีมีผลประกอบการ 
e-Commerce มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อปี (Enterprises)

2.3 มติทิีส่าม สำารวจโดยแบ่งมลูค่า e-Commerce ตามการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม 
ISIC Rev.4 (International Standard Industrial Classification of All Economic 
Activities Rev.4) แบ่งเป็น 8 กลุม่อตุสาหกรรม ดงันี ้อุตสาหกรรมการผลติ, อตุสาหกรรม 
การค้าปลีกและการค้าส่ง, อุตสาหกรรมการขนส่ง, อุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก, 
อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร, อุตสาหกรรมการประกันภัย, อุตสาหกรรม 
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และอุตสาหกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ มูลค่า e-Commerce ของอุตสาหกรรมการให้บริการที่พักใช้ข้อมูลจากกรม
การท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ส่วนมูลค่า e-Commerce ของอตุสาหกรรม
การประกันภัย ใช้ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักที่ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์แล้ว

3. การก�หนดเครื่องมือทำี่ใช้ในการวิจัย 

การสำารวจมูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย ปี 2560 ในครั้งนี้ได้ทำาการเก็บ
และรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการทั้งหมด 2 กลุ่มได้แก่ (1)  กลุ่ม SMEs โดย
ทำาการเก็บรวบรวมข้อมลูผ่านการสอบถามทางออนไลน์ (Online Questionnaire) และ 
(2) กลุ่ม Enterprises โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Face to Face Interview) และนำา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การสำารวจเชิงปริมาณ เป็นการสำารวจที่มีเป้าหมายเพื่อการรวบรวมข้อมูลจาก 
SMEs ซ่ึงได้มีการรวบรวมข้อมูลผ่านการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์เป็นหลัก 
(Online Questionnaire) โดยเนือ้หาหรอืประเดน็ของแบบสอบถามจะครอบคลมุทัง้หมด 
7 ประเด็น
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3.2 การสำารวจเชิงคุณภาพ เป็นการสำารวจที่มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาด e-Commerce ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงมุม
มองในอนาคต ได้มีการรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กับผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ Enterprises โดยประเด็นคำาถาม
ในแบบสมัภาษณ์เชงิลกึนีม้คีวามแตกต่างกบัแบบสอบถามออนไลน์ เนือ่งจากแบบสอบถาม
สร้างมาเพื่อลักษณะเฉพาะกลุ่มธุรกิจ

4. การก�หนดกรอบประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การกำาหนดกรอบประชากรของการสำารวจมูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย 
ปี 2560 ครั้งนี้ เกิดจากการนำาข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการซึ่งรวบรวมมาจาก 3 แหล่ง 
ประกอบไปด้วยประชากรที่เป็นผู้ประกอบการ e-Commerce ทั้งส้ิน 592,996 ราย 
โดยจำานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาอ้างอิงรายชื่อจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และสำานักงานสถิติแห่งชาติ โดยได้
มกีารอัปเดตฐานข้อมลูผูป้ระกอบการ และทำาการขจัดความซำา้ซ้อนของข้อมลู กลา่วคอื 
รายชื่อผู้ประกอบการจากแหล่งข้อมูลทั้ง 3 แหล่งนั้นมีความซำ้าซ้อนกันอยู่ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดในการกำาหนดกรอบจำานวนประชากรที่ใช้ในการสำารวจ คณะผู้วิจัยจึงใช้
วิธีการคัดกรองรายชื่อที่ซำ้าซ้อนกันของรายชื่อผู้ประกอบการจากทั้ง 3 แหล่งข้อมูลออก 
ให้เหลือเพียงรายชื่อเดียว เพื่อให้ข้อมูลจำานวนผู้ประกอบการมีความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามในการคัดกรองรายชื่อที่ซำ้าซ้อนนั้น อาจจะมี
ความคลาดเคลือ่นเกิดขึน้ เนือ่งจากข้อจำากดัด้านรายละเอยีดของผู้ประกอบการทีท่ำาให้
ไม่สามารถคัดกรองรายชื่อที่ซำ้าซ้อนได้
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การก�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ในการกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างของการสำารวจมลูค่า e-Commerce ของประเทศไทย 
ปี 2560 จะใช้สตูรของ Yamane (1973 : 1088) โดยสตูรในการคำานวณหากลุม่ ตวัอย่าง 
คอื

เมื่อ N = จำานวนกลุ่มตัวอย่าง

  N = จำานวนประชากร

e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับให้มีได้

การก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ค�านวณจากประชากรในหมวดอตุสาหกรรม 
ทัง้ 8 หมวดอุตสาหกรรม แบ่งออกตามลักษณะการเกบ็ข้อมลู โดยสามารถสรุปจ�านวน 
กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ช้ในการส�ารวจ ณ ระดบัความเชือ่มัน่ที ่90% ได้จ�านวน 2,810 ราย 
ส�าหรบักลุม่ตวัอย่างของผูป้ระกอบการทีม่ผีลประกอบการ e-Commerce น้อยกว่า 
50 ล้านบาทต่อปี ส่วนในการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการที่มีผลประกอบ
การ e-Commerce มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อปี ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 
100% ได้จ�านวน 100 ราย 

5. ข้อจ�กัดทำี่เกิดขึ้นในการวิจัย

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน การ
ดำาเนนิการวิจยัในช่วงที่ผ่านมา  พบวา่  การสำารวจครัง้นีม้ขีอ้จำากดัในการดำาเนนิงาน ใน
หลายๆ ด้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อจำากัดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับในงานศึกษาทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

N = N
1 + Ne2
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• ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจอาจมีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากผู้ประกอบการ
ของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตามหมวดอุตสาหกรรมของ ISIC และ TSIC 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทางคณะผู้วิจัยใช้เพื่อแบ่งหมวดอุตสาหกรรม แต่มีการจัดเก็บข้อมูลตาม
หมวดหมูท่ีธ่รุกิจของตนเองกำาหนดไว้ ทำาให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เกดิความสบัสน หรอื
ไม่สามารถระบุหมวดอุตสาหกรรมของตนเองได้ ข้อจำากัดนี้ส่งผลให้การระบุจำานวน
ประชากร ให้ตรงตามหมวดอุตสาหกรรมเกิดความคลาดเคลื่อน อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัย 
ได้ทำาการแก้ไขโดยการกำาหนดนิยามอุตสาหกรรม หรือความหมายให้ชัดเจนเพื่อให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด อีกทั้งมีการตรวจทานข้อมูลท่ีมาจากการสำารวจ เพ่ือให้
ข้อมูลอุตสาหกรรมที่นำามาใช้มีความถูกต้องมากที่สุด

• ความเข้าใจในนิยาม e-Commerce ของบุคคลทั่วไป และนิยามเชิงวิชาการ
สากล e-Commerce มคีวามแตกต่างกนั ซึง่การวจิยัและการสำารวจมูลค่า e-Commerce 
ในครัง้นี ้เป็นการสำารวจโดยใช้นยิามเชงิวิชาการสากล e-Commerce จากองค์กรความ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and 
Development : OECD) เป็นนยิามการสำารวจเพือ่ให้เหน็การพฒันาของมูลค่าทีซ่ือ้ขาย
ผ่านอินเทอร์เน็ต และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศทั่วโลก โดยมีการรวมมูลค่าซื้อ
ขายผ่าน EDI ในการสำารวจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมูลค่ามาจากการค้าภาคเอกชน ระหว่าง
ภาคเอกชน หรือ B2B โดยการชำาระเงินจะมาจากช่องทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ได้ 
หากแต่ความเข้าใจในนิยาม e-Commerce ของบุคคลท่ัวไป คือการสั่งซ้ือสินค้าผ่าน
ออนไลน์ และมีการชำาระเงินผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

• ในการสำารวจมูลค่าขาย e-Commerce ลักษณะธุรกิจ B2B มีการรวมช่อง
ทาง EDI ใน 3 อตุสาหกรรมใหญ่ ดังการสำารวจโดยใช้นยิามจาก OECD ได้แก่ อตุสาหกรรม
การผลิต อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง และ อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและ
การสื่อสาร ซึ่งในอนาคต คณะนักวิจัยจะมีการสำารวจมูลค่า EDI ในกลุ่มการผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้ามาด้วย 
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• ความกังวลจากผู้ประกอบการ e-Commerce ในการให้ความร่วมมือกับการ 
สำารวจครั้งนี้ เนื่องจากตลาด e-Commerce ของประเทศไทยมีอัตราการแข่งขันที่สูง 
ผู้ประกอบการบางรายจึงมีความกังวลเกี่ยวกับการให้ข้อมูลว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ของตนเอง เช่น ความกงัวลในส่วนของการให้ข้อมลูของลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร Platforms 
ของตนเอง เนื่องจากคู่แข่งสามารถนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนความ
กงัวลเร่ืองการถกูเก็บภาษ ีเป็นต้น ประเดน็ต่างๆ เหล่านีเ้ป็นเหตใุห้คณะนกัวจิยัไม่ได้รบั
ข้อมูลเชิงลึก ตลอดจนรายละเอียดข้อมูล ของจำานวนผู้ประกอบการบางรายอย่าง 
ครบถ้วน

6. การพัฒนาด้านข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้

การสำารวจมูลค่า e-Commerce ในครั้งนี้ได้มีการพัฒนาด้านข้อมูล หากแต่ยังคง 
ระเบียบวิธีวิจัยเดิมไว้ การสำารวจในปีนี้ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสอดคล้อง 
กบัสภาพตลาด  e-Commerce  ในประเทศไทยมากทีส่ดุ  และสามารถนำาผลการสำารวจ 
ดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับมูลค่า e-Commerce ของประเทศอื่นๆ ได้ โดยรายละเอียด 
ของการพัฒนาด้านข้อมูล สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

การอัปเดตกรอบประชากร รวมถึงผูประกอบการ e-Commerce รายใหม
 และกลุมตัวอยางที่สมบูรณยิ่งขึ้น

การอางอิงขอมูลมูลคา e-Commerce ของตางประเทศ
จากแหลงขอมูลอยางเปนทางการของรัฐบาลในแตละประเทศ

การกำหนดมิติในการสำรวจในแตละอุตสาหกรรมที่มากขึ้น 

การตรวจสอบมูลคา e-Commerce
กับ Leading Industry & Payment issuers

การอัปเดตนิยาม B2G B2B B2C 

การรวมมือกับองคการระหวางประเทศ เชน UNCTAD
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การส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2560 

 

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน   และตอบค าถามในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

 
 

 

หมายเหตุ : Electronic Data Interchange (EDI) หมายถึง การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบ
มาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยมีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน โดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้สื่อ หรือรูปแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่งของ รายงาน ฯลฯ ภายใต้
มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ การรับ/ส่งเอกสารข้อมูลดังกล่าว จะถูกกระท าภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับหนึ่ง เพื่อป้องกันมิ
ให้คู่แข่งทางการค้าสามารถดึงข้อมูลของตนเองไปใช้ได้   

นิยามธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) องค์กรความร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) และส านักงานสถติแิห่งชาติ 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หมายถึง ธุรกิจท่ีมีการขายสินค้าหรือบริการให้
ลูกค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือการท่ีลูกค้าส่งค าสัง่ซือ้สัง่จองสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
(ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือทางอีเมล) นบัรวมค าสัง่ซือ้ท่ีได้รับจาก Internet application เช่น เว็บไซต์, 
Extranet และโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีท างานผา่นทางอินเทอร์เน็ต เชน่ EDI* ท่ีผา่นทางอินเทอร์เน็ต, Minitel ท่ี
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางเว็บไซต์อ่ืน ๆ โดยไม่ค านึงถึงวิธีการท่ีเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านัน้ เช่น 
อาจเข้าเว็บไซต์ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือสมาร์ตทีวี ฯลฯ แตจ่ะไม่นบัรวมค าสัง่ซือ้ท่ีได้รับทางโทรศพัท์ 
โทรสาร หรือการโต้ตอบผา่นทางอีเมล สว่นการช าระเงินและการจดัสง่จะท าผา่นชอ่งทางใดก็ได้ 

ตอนที่ 1: ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce 
basic information) 

ข้อ 1) การท าธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของทา่น มีชอ่งทางการจ าหนา่ยสนิค้าและบริการทางใดบ้าง 
 ผา่นทางอินเทอร์เน็ตเพียงอยา่งเดียว (Pure Internet Company)  
 ผา่นทางอินเทอร์เน็ตและมีหน้าร้านทางกายภาพ (Click and Mortar Company)  

ข้อ 2) จ านวนพนกังานทัง้หมด (พนกังานประจ า และพนกังานชัว่คราว รวมถงึผู้บริหาร) 
 กิจการเจ้าของคนเดียว             2-9 คน         10-15 คน                                
16-25 คน                                26-30 คน         31-50 คน  
 51-200 คน                             มากกวา่หรือเทา่กบั 201 คน                       

 
 



สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสำ์ (องค์การมหาชน) 
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 95

 

ข้อ 3) ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) 
(เลอืกตอบได้เพียง 1 หมวดที่เป็นหมวดธุรกิจหลกัของทา่น) 

 หมวด 1: การผลติ (Manufacturing) (โปรดระบุประเภทสนิค้าหรือบริการหลักของท่าน) 
        การผลติผลติภณัฑ์อาหาร       
        การผลติเคร่ืองดื่ม 
        การผลติสิง่ทอ                   
        การผลติเคร่ืองหนงัและผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 
        การผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้     
        การผลติกระดาษ และผลติภณัฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ 
        การผลติผลติภณัฑ์ยางและพลาสติก    
        การผลติเภสชัภณัฑ์พืน้ฐานและสตูรต ารับทางเภสชักรรม 
        การผลติผลติภณัฑ์โลหะขัน้มลูฐาน เช่น การหลอ่เหลก็และเหลก็กล้า การหลอ่โลหะท่ีมิใช่เหลก็ การผลติโลหะ

มีคา่ การผลติโลหะสามญัและผลติภณัฑ์โลหะสามญัอื่นที่มิใช่เหลก็ เป็นต้น      
        การผลติผลติภณัฑ์อื่นๆท่ีท าจากแร่อโลหะ เช่น การผลติแก้วและผลติภณัฑ์แก้ว การผลติผลติภณัฑ์วสัดทุนไฟ 

การผลติวสัดกุ่อสร้างที่ท าจากดินเหนียว การผลติปนูซีเมนต์ ปนูไลม์ และปนูปลาสเตอร์ เป็นต้น 
        การผลติเฟอร์นิเจอร์           
        อื่นๆ ระบ ุ_____________________________ 

 หมวด 2: การค้าปลีก และการค้าส่ง (Retail & Wholesale) (โปรดระบุประเภทสนิค้าหรือบริการหลักของ
ท่าน) 
        ธุรกิจห้างสรรพสนิค้า    
        การจ าหนา่ยแฟชัน่ เคร่ืองแตง่กาย อญัมณีและเคร่ืองประดบั 
        การจ าหนา่ยเคร่ืองส าอาง อาหารเสริม น า้หอมและอปุกรณ์เสริมความงาม  
        การจ าหนา่ยยานยนต์และผลติภณัฑ์     การจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์ตกแตง่บ้าน                
        การจ าหนา่ยคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และอปุกรณ์การสือ่สาร    
        การจ าหนา่ยอาหาร อาหารแปรรูป และเคร่ืองดืม่ ผลติผลทางการเกษตรและประมง 
        การจ าหนา่ยกีฬา และอปุกรณ์การกีฬา ของเลน่และของที่ระลกึ                  
        อื่นๆ ระบ ุ_________________________________ 
 หมวด 3: การขนส่ง (Transport) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการหลักของท่าน) 

         การขนสง่ เช่น การจองที่นัง่ในระบบขนสง่ และธุรกรรมขนสง่สนิค้า  
         อื่นๆ ระบ ุ________________________________                  

 หมวด 4: การให้บริการที่พกั และอาหาร (Accommodation & Food) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือบริการ
หลักของท่าน) 
         ทอ่งเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮ้าส์               

 บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์และการให้เชา่ 
         อื่นๆ ระบ ุ________________________________ 
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 หมวด 5: ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร (Information & Communication) (โปรดระบุประเภทสินค้าหรือ
บริการหลักของท่าน) 
        ข้อมลูขา่วสารและการสือ่สาร ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กิจกรรมการจดัท าโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการบริการสารสนเทศ ธุรกิจบริการด้าน 
Software Integrator, System Integrator, Hardware & Software system รวมถึงธุรกิจบริการด้าน web 
hosting & cloud computing             

        อื่นๆ ระบ ุ________________________________ 
 หมวด 6: กจิกรรมทางการเงนิ และประกันภยั (Financial & Insurance) (โปรดระบุประเภทสนิค้าหรือ

บริการหลักของท่าน) 
        ธุรกิจประกนัภยั นายหน้าและตวัแทน                      ผลติภณัฑ์ทางการเงิน 
        อื่นๆ ระบ ุ________________________________ 

 หมวด 7: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) (โปรดระบุประเภท
สินค้าหรือบริการหลักของท่าน) 
        การศกึษา บริการท่ีเก่ียวข้อง และแอปพลเิคชัน่  
        เกมออนไลน์   
        ธุรกิจเพลง โรงภาพยนตร์ และ e-movie       
        อื่นๆ ระบ ุ_____________________________                             

 หมวด 8: กจิการการบริการด้านอื่นๆ (Other Services) 
        ธุรกิจบริการตา่งๆ ระบ:ุ _______________________ 

 อื่นๆ ระบุ: __________________________________ 
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ตอนที่ 2: มูลค่าขาย (Total Sales) 

ข้อ 4) มลูคา่การขายในปี 2559 และคาดการณ์มลูคา่ขายปี 2560 
ข้อ 4.1) ในปี 2559 ธุรกิจของทา่นมีมลูคา่การขายสนิค้า/บริการ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ท่ีมาจากการขายผา่นช่องทาง
อินเทอร์เน็ต และไมไ่ด้ขายผา่นทางช่องทางอินเทอร์เน็ตทัง้สิน้เทา่ใด 

 

     บาท 
 

และในปี 2560 คาดวา่ธุรกิจของทา่นจะมมีลูคา่การขายสนิค้า/บริการ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 เพิ่มขึน้ ร้อยละ ______________                    ลดลง ร้อยละ ______________ 
 มลูคา่ขายไมม่ีการเปลีย่นแปลง 

 

มลูคา่การขายสนิค้า/บริการท่ีขายผา่นทางอินเทอร์เนต็* คิดเป็นร้อยละเทา่ใดของมลูคา่ขายทัง้หมด 
หากเป็นไปได้ กรุณาระบทุศนิยม 1 ต าแหน่ง    .  % 

 

และในปี 2560 คาดวา่มลูคา่ขายสนิค้า/บริการผา่นอินเทอร์เน็ตของทา่นจะมีมลูคา่การขายสนิค้า/บริการ (รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่) 

 เพิ่มขึน้ ร้อยละ ______________                    ลดลง ร้อยละ ______________ 
 มลูคา่ขายไมม่ีการเปลีย่นแปลง 

*มลูคา่ขายสนิค้า/บริการท่ีขายผา่นอินเทอร์เน็ต นบัเฉพาะมลูคา่การขายผา่นทางเวบ็ไซต์ หรือทางอีเมล แอปพลเิคชนั 
และโซเชียลมีเดีย แตไ่มน่บัรวมการซือ้ขายผา่นโทรศพัท์ และแฟกซ์ หรือการโต้ตอบธรรมดาทัว่ไปผา่นทางอีเมล 
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ข้อ 4.2) ในปี 2559 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า /บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทัง้ภายในประเทศ  
และตา่งประเทศ คิดเป็นสดัสว่นเทา่ใด 
              ภายในประเทศ ______________ %               ตา่งประเทศ ______________ %  
มลูคา่การขายสนิค้า/บริการผา่นทางอินเทอร์เน็ต ภายในประเทศ มีการขายให้ลกูค้าในภาคตา่งๆ ของประเทศ คดิ
เป็นสดัสว่นเทา่ใด 

       กรุงเทพ และปริมณฑล    .  % 
       ภาคกลาง    .  % 
       ภาคเหนือ    .  % 
       ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    .  % 
       ภาคใต้    .  % 
                                                                        รวม = 1 0 0 . 0 % 

 

หากทา่นมีมลูคา่การขายสนิค้า/บริการผา่นทางอินเทอร์เนต็จากตา่งประเทศ: ประเทศทีเ่ป็นลกูค้าหลกัของทา่น 3 
ล าดบัแรก ได้แก่ (เรียงจากมลูคา่ขายมากที่สดุไปน้อยที่สดุ โดย 1 = มลูคา่ขายมากที่สดุ) 

1. _____________________   2. _____________________   3. _____________________ 

ข้อ 4.3) ในรอบปีที่ผา่นมา ทา่นขายสนิค้า/บริการผา่นทางอินเทอร์เน็ตให้กบัลกูค้ากลุม่ใดบ้าง แตล่ะกลุม่คิดเป็นร้อย
ละเทา่ใด และลกูค้าท าการสัง่ซือ้ มีมลูคา่เฉลีย่ตอ่ครัง้เป็นเทา่ใดโดยประมาณ 

  B2B    .  % 
                มลูคา่เฉลีย่ตอ่ครัง้ ________________  บาท 

  B2C     .  % 
                มลูคา่เฉลีย่ตอ่ครัง้ ________________  บาท 

  B2G    .  % 
                    มลูคา่เฉลีย่ตอ่ครัง้ ________________  บาท 

                                                                         รวม = 1 0 0 . 0 % 
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1) B2B (Business to Business) หมายถึง การค้าระหวา่งผู้ ค้ากบัลกูค้า ซึง่ลกูค้าจะอยูใ่นรูปแบบของธุรกิจ 
หรือผู้ประกอบการ 

2) B2C (Business to Consumer) หมายถึง การค้าระหวา่งผู้ ค้ากบัลกูค้า ซึง่ลกูค้าจะอยูใ่นรูปแบบของ
ผู้บริโภคโดยตรง 

3) B2G (Business to Government) หมายถึง การค้าระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครัฐ มกัใช้ในการจดัซือ้จดัจ้าง
ของภาครัฐ 

4.4) ในธุรกิจของท่านมีการจ าหน่ายสินค้า/บริการที่ได้รับเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น Thailand Trust Mark, 
OTOP 5 ดาว เป็นต้น หรือไม ่

 มี  
 ไมมี่ 

เคร่ืองหมายรับรองคณุภาพเหลา่นีม้ีสว่นช่วยในการเพิม่ยอดขาย/การตดัสนิใจซือ้สนิค้า/บริการของลกูค้าหรือไม ่
 มี  
 ไมมี่ 

 

4.5) ท่านคิดว่าเว็บไซต์ที่ได้รับรองความน่าเช่ือถือ เช่น ได้รับเคร่ืองหมาย DBD Verified หรือเคร่ืองหมาย DBD 
Platinum verified หรือ ETDA Green E-Commerce มีสว่นในการสร้างความเช่ือมัน่ในการซือ้สินค้า/บริการให้กับ
ลกูค้าหรือไม ่

 มี  
 ไมมี่ 

 ตอนที่ 3: การส่ังซือ้ ช าระเงนิ และการส่งเสริมมูลค่าการขาย 

ข้อ 5) ทา่นมีสดัสว่นมลูคา่การท าธุรกรรมการขายสนิค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตผา่นช่องทางใดบ้าง 
 e-Marketplaces  (เช่น Lazada, Weloveshopping, Wemall, 11Street, Cmart, Tarad, LnwShop, 

ThaiTrade, Pantavanij เป็นต้น)  คิดเป็น   % 

 เว็บไซต์หรือแอปพลเิคชัน่ของทา่นเอง คดิเป็น   % 

 โซเชียลมีเดยี (Social Media)  คิดเป็น   % 

 ผา่นทางเว็บไซต์ของตา่งประเทศ คิดเป็น   % 
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ข้อ 6) ทา่นใช้ชอ่งทางการช าระเงินส าหรับธุรกิจพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ผา่นช่องทางใดบ้าง แตล่ะชอ่งทางคิดเป็น
ร้อยละเทา่ใด 

ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Payment Gateway: Debit and Credit cards) 
เช่น 2C2P, Paysbuy, Omise และเพย์เมนท์เกตเวย์ของธนาคารต่างๆ เป็นต้น 

   .  % 

ช าระเงินผ่านระบบช าระเงินต่างประเทศ เช่น Paypal, Alipay เป็นต้น    .  % 
ช าระเงินผ่านระบบ e-banking (Internet Banking, Mobile Banking)    .  % 
ช าระเงินผ่านระบบ Mobile Payment หรือตัวแทน (Third Party) เช่น m-Pay, 
True Money, Airpay, Linepay เป็นต้น 

   .  % 

ช าระเงินผ่านตู้ ATM    .  % 
ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเครื่องรับฝากเงิน    .  % 
ช าระเงินปลายทางกับพนักงานโดยตรง    .  % 
ช าระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับช าระเงิน เช่น 7-11, Family Mart, Tesco Lotus, 
Big C เป็นต้น 

   .  % 

โอนเงินผ่านทางไปรษณีย์    .  % 
อื่นๆ โปรดระบุ .....................................................................       
                                                                        รวม = 1 0 0 . 0 % 
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ข้อ 7) งบประมาณทีใ่ช้ในการประชาสมัพนัธ์สง่เสริมการขายในปี 2559 คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้เทา่ใด 

   บาท 

  ผา่นทางออนไลน์*    .  % 
  ผา่นทางออฟไลน์**    .  % 
                                                                   รวม =  1 0 0 . 0 % 

 
ช่องทางการประชาสมัพนัธ์สง่เสริมการขายทางออนไลน์ของท่านในปี 2559 ที่ผ่านมา จ าแนกงบประมาณตาม
ช่องทางเป็นร้อยละเทา่ใด 

  Facebook    .  % 
  Line    .  % 
  Instargram Ads      % 
  Youtube Ads      % 
  Google Ads      % 
  โฆษณาผา่นช่องทางอื่นๆ ระบ.ุ...........................       
                                                                   รวม =  1 0 0 . 0 % 

 

  

ตอนที่ 4: การบริหารจัดการสินค้า/บริการ และการขนส่งสินค้า 

ข้อ 8) ธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ของทา่น ท าการขนสง่สนิค้า/บริการผา่นทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 
1 ช่องทาง) 
  สง่โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) 
  สง่โดยบริษัทจดัสง่สนิค้า (Carriers Logistic: DHL, Nim Express, Fed Ex, Kerry, CJ, TNT, UPS) 
  สง่โดยบริษัทตวักลางในการจดัสง่สนิค้า (Couriers Logistic: Skootar, Shippop, Nikos Logistic, Zort) 
  การก าหนดจุดรับสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า เช่น ส านักงานใหญ่ , 7-eleven, Big C, Sky Box  

เป็นต้น 
  Electronic Transferred (การสง่ข้อมลูผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์) 
  บริษัทมีบริการจดัสง่สนิค้าเป็นของตนเอง (Own Transportation) 
  อื่นๆ ระบ:ุ ____________________________________________ 
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ตอนที่  5: การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการปรับตัวของผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 9) ทา่นมีการขอรหสัเลขประจ าตวับตัรประชาชน 13 หลกั ของลกูค้าทา่นหรือไม ่ 
 มี เพื่อใช้ในวตัถปุระสงค์ใด 

 เก็บไว้เป็นหลกัฐานเพื่อใช้ยืนยนัตวัตนของลกูค้า 
 เก็บไว้เป็นหลกัฐาน หากในอนาคตมีปัญหาการฉ้อโกง หรือปัญหาอาชญากรรม 
 เก็บไว้เป็นหลกัฐาน เพื่อใช้ในการเปลีย่น/คืนสนิค้า 
 อื่นๆ  ระบ_ุ_____________________________________________________ 

 ไมม่ี  
 

ข้อ 10) ท่านมีการปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า เช่น หมายเลขบตัรประชาชนของลกูค้า เป็นต้น เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัลกูค้าหรือไม ่

 มี ได้แก่ 
 มีระบบรักษาข้อมลูของลกูค้าเป็นความลบั 
 มีนโยบายความเป็นสว่นตวัแจ้งให้ทราบในหน้าเว็บไซต์ของทา่น 
 มีระบบการยืนยันตัวตนของลูกค้า เมื่อมีการท าธุรกรรมในเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น เช่น การระบุ 
พาสเวิร์ด, การก าหนดชดุรหสัผา่นใช้ครัง้เดียว (One Time Password : OTP) เป็นต้น 
 อื่นๆ  ______________________________________________________ 

 ไมม่ี  
 
ข้อ 11) ธุรกิจของทา่นได้มกีารปรับตวัให้สอดคล้องกบันโยบาย Thailand 4.0 หรือไม ่ 

 มี ได้แก่ 
 เพิ่มช่องทางการช าระเงิน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า 
 เพิ่มช่องทางการขนสง่สนิค้า/บริการ 
 มีนโยบายรับประกนัความพงึพอใจของสนิค้า/บริการ เช่น การรับเปลีย่น/คืนสนิค้า เป็นต้น 
 เพิ่มช่องทางการติดตอ่กบัลกูค้า เช่น คยุกนัผา่นทาง Line, Facebook, Instargram เป็นต้น 
 พัฒนาสินค้า/บริการเพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ  
เช่น Thiland Trust Mark หรือ OTOP 5 ดาว เป็นต้น  
 มีการแจก Code Promotion  
 อื่นๆ  ระบ_ุ_____________________________________________________ 

 ไมม่ี  
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ตอนที่ 6: มาตรการการส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 12) ทา่นต้องการให้ภาครัฐสง่เสริมและสนบัสนนุธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยมาตรการด้านใดบ้าง  
12.1) มาตรการทางด้านภาษีอากร  
(กรุณาเรียงล าดบั 1 – 3 ในแตล่ะหวัข้อยอ่ย โดย 1 = มากที่สดุ 2 = ปานกลาง 3 = น้อยที่สดุ) 
 การยกเว้นหรือลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลและเงินปันผลส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 

(ผู้ประกอบการใหมท่ี่ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกสม์าไมเ่กิน 1 ปี) 
 ควรสง่เสริมให้มี e-Invoice เพื่อแลกเปลีย่นเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 การยกเว้นหรือลดหยอ่นคา่ตดิตัง้ หรือก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวก 
 อื่นๆ ระบ ุ...................................................................................................................... 
12.2) มาตรการทางด้านกฎหมาย 
(กรุณาเรียงล าดบั 1 – 3 ในแตล่ะหวัข้อยอ่ย โดย 1 = มากที่สดุ 2 = ปานกลาง 3 = น้อยที่สดุ) 
มาตรการประกนัความเสีย่งการขนสง่สนิค้า เช่น มีหนว่ยงานกลางรับประกนัความเสีย่ง และมาตรการประกนัการ
คืนสนิค้าที่ช ารุดบกพร่อง หรือไมไ่ด้คณุภาพ เป็นต้น 

กฎหมายรองรับการคุ้มครองการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บริโภค 
กฎหมายรองรับการคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ และกฎหมายรองรับการระงบัข้อพิพาททางออนไลน์   
 กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เพื่อปอ้งกนัการน าข้อมลูลกูค้าไปใช้ในทางมิชอบ 
 การลดเง่ือนไขการจ้างแรงงานชาวตา่งชาติที่มีทกัษะ 
 อื่นๆ ระบ ุ...................................................................................................................... 
12.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(กรุณาเรียงล าดบั 1 – 3 ในแตล่ะหวัข้อยอ่ย โดย 1 = มากที่สดุ 2 = ปานกลาง 3 = น้อยที่สดุ) 
 สง่เสริมการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 
 สร้างศนูย์กลางรับเร่ืองร้องเรียน หรือไกลเ่กลีย่ข้อพิพาททางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT 

Developer) นกัการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) 
 สร้าง Knowledge Center เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบแก่ผู้ประกอบการ

และผู้บริโภค 
 สร้างรูปแบบเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งผู้ประกอบการ  คู่ค้า และผู้บริโภคที่

มีมาตรฐานระดบัสากล 
 สง่เสริมการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูหรือโอกาสเข้าสูต่ลาดพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ในประเทศไทย และประเทศในกลุม่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 
 มีเคร่ืองหมายที่แสดงถึงความปลอดภยัให้กบัระบบการเก็บรักษาข้อมลูของลกูค้า และระบบการช าระเงิน เพื่อ

สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้า 
 สนบัสนนุการกู้ยืมเพื่อท าธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ โดยปรับอตัราดอกเบีย้ให้ลดลง 
อื่นๆ ระบ ุ...................................................................................................................... 
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ข้อ 13) ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่การส ารวจครัง้นีอ้ยา่งไร เพ่ือน าไปปรับปรุงการส ารวจ
มลูคา่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปีถดัไปให้เป็นประโยชน์และสนองตอบการใช้งานได้ดียิ่งขึน้ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

ตอนที่ 7: ผู้ให้ข้อมูล/ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมลู: ________________________________________________________________________ 
ต าแหนง่: _________________________________________________________________________ 
บริษัท: ___________________________________________________________________________ 
โทรศพัท์: _______________________________  อีเมล: ___________________________________ 

 
ขอขอบคุณผู้ประกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ทุกท่าน 
ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในคร้ังนี ้
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ค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก 
กำรส ำรวจสถำนภำพกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 

Survey on e-Commerce 2017 
 
 

ค ำชี้แจง 
การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนมุมมองต่างๆ

ของผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของไทย  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยต่อไป 
 
ตอนที่ 1 : สถำนภำพปัจจุบันของบริษัทธุรกิจ e-Commerce ของท่ำน 
 
 กำรใช้เทคโนโลยี  
1.  การด าเนินธุรกิจ e-Commerce จะต้องอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นส าคัญ อยากให้ท่านอธิบาย
ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ ใ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ ที่ มี ก า ร ใ ช้ ใ น ธุ ร กิ จ ข อ ง ท่ า น  
ลักษณะเทคโนโลยี เช่น (กรุณาอธิบายเสริมในแต่ละค าตอบ) 

1.1  ซอฟต์แวร์ ในส่วนของการสร้างเว็บไซต์ e-Commerce  
1) สร้างเองใหม่ (Built from scratch) 
2) ใช้ซอฟต์แวร์ Open sources  
3) ใช้ซอฟต์แวร์ จากต่างประเทศ (บริษัทแม่-ลูก) 

1.2  การบริหารจัดการธุรกิจ ได้แก่ การจัดหาสินค้าหรือบริการ กระจายสินค้าไปคงคลังและ
ลูกค้าในภูมิภาค จังหวัดต่างๆ 

1.2.1  สัดส่วนการขนส่งสินค้า (Logistics) 
1) ใช้บริษัทโลจิสติกส์ Outsource (Third party) 
2) มีบริษัทโลจิสติกส์เป็นของตนเอง (Own transportation)  
3) ใช้ไปรษณีย์ไทย  

1.2.2  มีคลังสินค้าเป็นของตนเองหรือไม่ (Y) มี (N) ไม่มี 
1.3  ระบบความปลอดภัย ระบบการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ระบบการช าระเงิน  
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้ลูกค้า  

1.3.1  มีทีมของตนเองดูแลระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber security) 
1.3.2  ใช้บริษัท Outsource ในการดูแลระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber security) 
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1.3.3  ไม่มีทีมท่ีดูแลโดยเฉพาะในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber security) 
1.4  เคยถูกเจาะระบบหรือไม่ (Y) เคย (N) ไม่เคย 
1.5  ท่านมีการขอรหัสเลขประจ าตัวบัตรประชาชน 13 หลัก ของลูกค้าท่านหรือไม่ หากมี 
ท่านมีเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ใด  

(Y) มี  (N) ไม่มี 
มี ใช้เพื่อ..................................................................................................................... ............ 

............................................................................................................................. ..............

........................................................................................................ ...................................

............................................................................................................................. .............. 
1.6  ท่านมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ลูกค้า เป็นต้น เพ่ือสร้างความเชื่อใจให้กับลูกค้าหรือไม่  
(Y) มี (N) ไม่มี 
มี ใช้เพื่อ............................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. ..............

..................................................................................................................... ......................

........................................................................................................... ............................... 
1.7  ระบบการช าระเงินผ่านมาตรฐาน PCI DSS (Y) ผ่าน (N) ไม่ผ่าน 
 

 ประเภทสินค้ำและบริกำร 
2.  อยากทราบว่าธุรกิจของท่านผลิตหรือจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการใดเป็นหลัก (ถ้าเป็นไปได้ให้เรียงล าดับสินค้า
หรือบริการหลัก 5 อันดับแรก) อยากทราบว่าธุรกิจของท่านอยู่ในอุตสาหกรรมใดเป็นหลัก 

2.1  ธุรกิจของท่านผลิตสินค้าหรือบริการใดเป็นหลัก (โดยเรียงล าดับสินค้าหรือ บริการหลัก 5 
อันดับแรก)............................................................................................................................. .... 
...................................................................................................................................................  
2.2  มูลค่าขายสินค้าหรือบริการหลัก 5 อันดับแรกของท่าน คิดเป็นร้อยละเท่าใดต่อมูลค่า
ขายทั้งหมด............................................................................................................................. .... 
2.3  ในธุรกิจของท่านมีการจ าหน่ายสินค้า/บริการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น  
Thailand Trust Mark, OTOP 5 ดาว เป็นต้น หรือไม่ 

(Y) มี  (N) ไมมี่ 
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เครื่องหมายรับรองคุณภาพเหล่านี้มีส่วนช่วยในการเพ่ิมยอดขาย/การตัดสินใจซื้อสินค้า/
บริการของลูกค้าหรือไม่ 
(Y) มี  (N) ไม่มี 

2.4  ท่านคิดว่าการได้รับเครื่องหมาย DBD verified, DBD Platinum verified หรือ ETDA 
Green E-Commerce มีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้า/บริการให้กับลูกค้า
หรือไม่ 

(Y) มี  (N) ไม่มี 
 

 กำรบริหำรงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล  
3.  โปรดอธิบายถึงแนวโน้มการจ้างแรงงานในปัจจุบันว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ลดลง หรือคงที่ แล้วอะไรเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ 

3.1  ปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจ้างแรงงานมีอะไรบ้าง 
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............. 

3.2  เนื่องจากธุรกิจ  E-Commerce ในปัจจุบัน นิยมจัดจ้างพนักงานภายนอก หรือ 
Outsource ในการท างานเป็นส่วนใหญ่ ท่านมีการจัดจ้างพนักงานมีสัดส่วนอย่างไร 

พนักงานประจ า...............................% 
พนักงานจัดจ้างจากภายนอก (Outsource)...............................% 
 

 ข้อมูลทั่วไปของลูกค้ำในธุรกิจ e-Commerce 
4.  อยากทราบว่าธุรกิจ e-Commerce ของท่าน มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดเป็นเป้าหมายหลัก 

4.1  B2B...............................% 
4.2  B2C...............................% 
4.3  B2G...............................% 
4.4  อ่ืนๆ...............................% 
 

 ข้อมูลด้ำนกำรสั่งซ้ือ และกำรบริกำรช่องทำงกำรช ำระเงิน 
5.  ธุรกิจของท่านมีช่องทางการสั่งซื้อสินค้าและบริการช่องทางใดบ้าง 

5.1  ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว (Pure Internet Company) ...............................% 



สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสำ์ (องค์การมหาชน) 
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization) 109

5.2  ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและมีหน้าร้านทางกายภาพ (Click and Mortar Company) 
...............................% 

6.  ยอดขายที่มาจากการขายผ่านอินเทอร์เน็ต มาจากช่องทางใดบ้าง 
6.1  e-Marketplaces...............................% 
6.2  เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั้นของท่าน...............................% 
6.3  โซเชียลมีเดีย...............................% โดยแบ่งเป็น 
6.4  เว็บไซต์ต่างประเทศ...............................% โดยแบ่งเป็น 

7.  ช่องทางการช าระเงินในธุรกิจของท่านมีช่องทางใดบ้าง และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด 

ช าระเงินผ่านเพย์เมนท์เกตเวย์ ลักษณะบัตรเครดิต/เดบิต 
(Payment Gateway: Debit and Credit cards) เช่น 2C2P, 
Paysbuy, Omise เป็นต้น 

   

. 

 % 

ช าระเงินผ่านระบบช าระเงินต่างประเทศ เช่น Paypal,  Alipay 
เป็นต้น 

   
. 

 % 

ช าระเงินผ่านระบบ e-banking (Internet Banking, Mobile 
Banking) 

   
. 

 % 

ช าระเงินผ่านระบบ Mobile Payment หรือตัวแทน (Third 
Party) เช่น m-Pay, True Money, Airpay เป็นต้น 

   
. 

 % 

ช าระเงินผ่านตู้ ATM    .  % 
ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเครื่องรับฝากเงิน    .  % 
ช าระเงินปลายทางกับพนักงานโดยตรง    .  % 
ช าระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับช าระเงิน เช่น 7-11, Family 
Mart, Tesco Lotus, Big C เป็นต้น 

   
. 

 % 

โอนเงินผ่านทางไปรษณีย์    .  % 
อ่ืนๆ โปรดระบุ .....................................................................    .  % 
                                                                      รวม = 1 0 0 . 0 % 
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 ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และขนส่งสินค้ำ 
8.  ท่านมีระบบบริหารจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) ที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถ
เชิงแข่งขันทางธุรกิจ อย่างไรบ้าง 

9.1  ธุรกิจของท่านมีวิธีการในการจัดเก็บสินค้า และขนส่งสินค้าอย่างไรบ้าง 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

9.2  ปัญหาในการจัดเก็บสินค้า และขนส่งสินค้าที่ท่านพบบ่อย มีประเด็นใดบ้าง รวมถึงท่านมี
แนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

.................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. .............. 
 
ตอนที่ 2 : มูลค่ำขำย กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ของธุรกิจของท่ำน 
 มูลค่ำขำย 
9.  มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าโดยเฉลี่ย 1 ครั้ง (Average Basket Size) คิดเป็นมูลค่าเท่าใด 
............................................................................................................................. ................................................. 
10.  ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่ท าให้มูลค่าขายสินค้าและบริการในปี 2559 ท าให้มีการเติบโตเพ่ิมขึ้น หรือ ลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าขายในปี 2558 

10.1  ท่านคาดว่ามูลค่าขายสินค้าและบริการทางออนลน์ของท่านในปี 60 จะเติบโตเพ่ิมขึ้น
...............................% หรือลดลง...............................% 
10.2  ท่านคิดว่า ปัจจัยภายในองค์กร (อาทิ วัตถุดิบ สินค้าและบริการแรงงานที่มีทักษะ 
เงินทุนสนับสนุน ความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) มีผลกระทบต่อมูลค่า
ขายธุรกิจของท่านอย่างไร และท่านมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............. 
10.3  ท่านคิดว่าปัจจัยภายนอกองค์กร (การเมืองการปกครอง โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล 
และโครงสร้างภาษี การแข่งขันในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ) มีผลกระทบต่อ
มูลค่าขายธุรกิจของท่านอย่างไร และท่านมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

..................................................................................................... ......................................

............................................................................................................................. .............. 
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 กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ 
11.  การตลาดถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยสร้างการรับรู้ (awareness) แก่ผู้บริโภค และมีผลต่อยอดขายสินค้าและ
บริการ อยากให้เล่าถึงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ e-Commerce ของท่านในปี 2559 วา่เป็นอย่างไรบ้าง 

11.1 ธุรกิจของท่านมีการท าการตลาด และประชาสัมพันธ์ในสื่อช่องท่านใดเป็นหลัก รวมทั้ง
สัดส่วนของการใช้สื่อทางออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............. 
11.2  สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางใดที่ช่วยส่งเสริมยอดขายในธุรกิจของท่านได้มากที่สุด เพราะ
เหตุใด 

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................... ...................... 
11.3  สัดส่วนของงบประมาณท่ีใช้ในการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

Online...............................% 
Offline...............................% 

11.4  งบการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่าน 
11.4.1  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.2 ล้านบาท ภายใน 1 ปี (เฉลี่ย 100K ต่อเดือน) 
11.4.2  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 ล้านบาท ภายใน 1 ปี (เฉลี่ย 500K ต่อเดือน) 
11.4.3  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ล้านบาท ภายใน 1 ปี (เฉลี่ย 1 ล้านบาท ต่อเดือน) 
11.4.4  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 ล้านบาท ภายใน 1 ปี (เฉลี่ย 10 ล้านบาท ต่อเดือน) 
11.4.5  มากกว่า 121 ล้านบาท ภายใน 1 ปี  

11.5  ช่องทางการตลาดออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่าน  
ช่ อ ง ท า ง ใ ด  มี  Return Of Investment (ROI) ดี แ ล ะส ร้ า ง ย อด ข า ย ไ ด้ ม า ก ที่ สุ ด 
จงเรียงล าดับ จากรายงานผลในปีล่าสุด (มากไปหาน้อย) 

11.5.1  โฆษณาผ่าน Facebook เช่น Boost Post, Boost Ads  
11.5.2  โฆษณาผ่าน Google และ Youtube เช่น SEM, GDN, Youtube Ads 
11.5.3  โฆษณาผ่าน Line 
11.5.4  โฆษณาผ่าน Ads Network / Banners  
11.5.5  โฆษณาผ่าน CRM เช่น EDM 
11.5.6  โฆษณาผ่านช่องทางอ่ืนๆ  



รายงานผลการสำ�รวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสำ์ในประเทศไทย ปี 2560 
Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017

112

11.6  ท่านมีการน าฐานข้อมูลของลูกค้า (Customer Database) ที่สั่งซื้อสินค้าและรับบริการ
กับท่าน ไปใช้ประโยชน์ในทางใดบ้าง 

11.6.1  น าข้อมูลไปใช้ทางการตลาด  
11.6.2  น าข้อมูลไปใช้เพ่ือพัฒนาระบบ E-Commerce ของท่าน 
11.6.3  ไม่น าข้อมูลไปใช้  

12.  ตลาดสินค้าและบริการหลักของท่านอยู่ในตลาดภายในประเทศ และ ตลาดต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด 
12.1  ตลาดสินค้าและบริการที่อยู่ภายในประเทศนั้น ธุรกิจของท่านจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการไปยังภูมิภาคใดเป็นหลัก (โปรดระบุภาค จังหวัด) 

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................... ...................... 
12.2  ตลาดส่งออกสินค้าและบริการที่อยู่ภายนอกประเทศ ธุรกิจของท่านส่งออกสินค้าหรือ
บริการไปยังประเทศใดสูงสุด 3 อันดับแรก และท่านคาดว่าในปีถัดไป กลุ่มลูกค้าในประเทศ
นั้นๆ จะเติบโตเพิ่มข้ึนเท่าไหร่ 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............. 
13.  ธุรกิจของท่านมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 หรือไม่ หากมี ท่านมีการปรับตัวอย่างไร
บ้าง 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ตอนที่ 3 : ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำธุรกิจ e-Commerce ของท่ำน 
 ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ 
14.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดเก็บภาษีการขายสินค้า/บริการทางออนไลน์  

เห็นด้วย เพราะ........................................................... ................................................................ 
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
ไม่เห็นด้วย เพราะ........................................................... ...........................................................  
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 
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15.  ท่านอยากให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce ในประเด็นด้านใดบ้าง 
15.1  ประเด็นด้านมาตรการทางภาษีอากร 
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 
15.2  ประเด็นด้านมาตรการทางกฎหมาย 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................  
15.3  ประเด็นด้านนโยบายเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................... 

16.  ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในครั้งนี้อย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยธุรกิจ e-Commerce ในครั้ง
ต่อไป 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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