
 

 

 

 

 

กาวปจจุบัน e-Commerce ในประเทศไทย  

ประเด็นไฮไลทเพื่อ SMEs ไทย กาวตอไปอยางแขง็แรง 

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน 
กองวิจยัเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

“ ตลอดเวลาที่ฝาฟนอุปสรรคเพื่อทํา e-Commerce ถารอใหคุณพรอมคุณจะไมสามารถเร่ิมทํา
อะไรไดเลย ระหวางทางยอมมีอุปสรรคเสมอ ฉะนั้นจงทําไปแลวแกไขไปจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด เราตองการ
บางอยางที่ทําใหระบบการส่ังซ้ือไมติดขัด ลูกคาสามารถส่ังซื้อโดยดําเนินการนอยที่สุด พวกเขาสามารถ
กดคลิกเดียวแลวทุกอยางก็จบ สําหรับ e-Commerce เปนธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อผูประกอบการราย
เล็กใหประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงไมมีความพรอมใหมีโอกาสแขงขันกับผูประกอบการรายใหญ” คํากลาวของ
แจ็ค หมา ผูกอต้ังและประธานกลุมบริษัทอาลีบาบา ที่ไดกลาวเอาไวในการประชุม UNCTAD E-
Commerce Week 2017; High Level หัวขอ “Digital Transformation for All: Empowering 
Entrepreneurs and Small Business” เมื่อ 25 เมษายน 2560 สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ           
e-Commerce หรือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีตอผูประกอบการรายเล็กหรือวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 991 จํานวนของวิสาหกิจทั้งประเทศ 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสฯ ทําการสํารวจมูลคา e-Commerce ป 2559 และ
คาดการณมูลคา e-Commerce ป 2560 จากกลุมตัวอยาง 2,810 รายครอบคลุมทั้งหมด 8 หมวด
อุตสาหกรรมใหญ อาทิ การผลิต คาปลีกและคาสง ศิลปะและความบันเทิง 

ในชวงปลายป 2560 ที่ผานมา สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดเผยแพรรายงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย ป 2560 (Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017) ทั้งนี้การสํารวจคร้ังนี้เปนการ
สํารวจมูลคา e-Commerce ป 2559 และคาดการณมูลคา e-Commerce ป 2560 โดยใชกลุมตัวอยางที่
เปนตัวแทนของผูประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce นอยกวา 50 ลานบาทตอป หรือ SMEs 
จํานวน 2,810 ราย และตัวแทนของผูประกอบการที่มีผลประกอบการ e-Commerce มากกวาหรือเทากับ 
50 ลานบาทตอป (Enterprises) จํานวน 100 ราย จากกรอบประชากรประชากรที่เปนผูประกอบการ e-
Commerce รวมทั้งส้ิน 592,996 ราย อางอิงรายช่ือจากสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย 
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 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2560 



 

 

 

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา และสํานักงานสถิติแหงชาติ ครอบคลุมทั้งหมด 8 หมวดอุตสาหกรรมใหญ ตาม
การแบงประเภทอุตสาหกรรม ISIC Rev.4 (International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities Rev.4) ซึ่งประกอบดวย (1) การผลิต (Manufacturing) (2) การคาปลีก และการคา
สง (Retail and Wholesale) (3) การขนสงและการเก็บรักษาสินคา (Transport & Storage) (4) การ
ใหบริการที่พัก (Accommodation) (5) ขอมูล ขาวสารและการส่ือสาร (Information & Communication) 
(6) กิจกรรมประกันภัย (Insurance) (7) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and 
Recreation) และ (8) การบริการอื่นๆ (Other services) 

นิยาม e-Commerce ที่ใชในการศึกษาและสํารวจขอมูลคร้ังนี้ อางอิงตามคํานิยาม e-
Commerce ขององคกรความรวมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD) กลาวคือ e-Commerce หมายถึง ธุรกิจ
ที่มีการขายสินคา หรือบริการใหลูกคาผานอินเทอรเน็ต หรือ
หมายถึงมีการใหลูกคาสงคําส่ังซื้อ ส่ังจองสินคา หรือบริการ
ผานทางอินเทอรเน็ต (ผานทางหนาเว็บไซต หรือทางอีเมล) 
สวนการชําระเงินและการจัดสงจัดทําผานชองทางใดก็ได 
ซึ่งจะนับรวมคําส่ังซื้อที่ไดรับจาก Internet application เชน 

เว็บไซต, และ
โ ป ร แ ก ร ม อ่ื น ๆ  ที่
ทํ า ง า น ผ า น ท า ง
อินเทอรเน็ต โดยไม
คํ า นึ ง ถึ ง วิ ธี ก า ร ที่
เ ข า ถึ ง เ ว็ บ ไ ซ ต
เหลานั้น  (เชน  อาจ
เขาเว็บไซตผานมือถือ 
ฯลฯ  )  แตจะไมรวม
คําส่ังซื้อที่ได รับทาง
โทรศัพท โทรสาร หรือ

การโตตอบผานทางอีเมล ทั้งนี้ e-Commerce สามารถจําแนกตามลักษณะธุรกิจไดเปน 3 ประเภทที่สําคัญ 
ไดแก B2B, B2C และ B2G โดย B2B (Business to Business) คือ การคาระหวางภาคเอกชน กับ 



 

 

 

 

 

ภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชน หมายถึง ผูประกอบการ e-Commerce ที่เปนนิติบุคคล และมีเจตนาในการทํา
ธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการระหวางกัน ซึ่งรวมคําส่ังซื้อ ส่ังจองสินคา ผาน Electronic Data 
Interchange (EDI)2 สวน B2C (Business to Consumer) คือ คือการคาระหวางผูคาโดยตรงถึงลูกคาซึ่งก็
คือผูบริโภค และสุดทาย B2G (Business to Government) คือ การคาระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ ใน
การสํารวจคร้ังนี้  มูลคาการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ  ประกอบดวยการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market: e-Market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Bidding: e-Bidding) เทานั้น อยางไรก็ตามยังมีประเภท C2C (Consumer to Consumer) คือ การคา
ระหวางภาคประชาชนกับภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีเจตนาในการซ้ือขายสินคาและ
ใหบริการระหวางกัน เชน การซื้อขายของมือสอง เปนตน 

มูลคา e-Commerce ในประเทศไทยยังมีทิศทางการเติบโตที่ดีตอเนื่อง โดยแบบ B2B มีสัดสวน
มากท่ีสุด รองลงมาเปนแบบ B2C และแบบ B2G 

ผลการสํารวจพบวามูลคา e-Commerce ในประเทศไทย ป 2559 มีจํานวนทั้งส้ิน 2,560,103.36 
ลานบาท (2.56 ลานลานบาท) เติบโตเพิ่มข้ึนจากป 2558 สูงถึงรอยละ 14.03 สวนใหญเปนมูลคา e-
Commerce แบบ B2B จํานวน 1,542,167.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 60.24 ของมูลคา e-

Commerce ป 2559 ขยายตัวรอย
ละ 15.53 รองลงมาคือ แบบ B2C 
จํานวน  703,331.91 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 27.47 ขยายตัว
ร อยละ  3 7 . 9 1  และ มูลค า  e-
Commerce แบบ B2G จํานวน 
314,603.95 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 12.29 ลดลงรอยละ 21.42 
จากปจจัยทางเทคนิคเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลคา 

                                                        
2 Electronic Data Interchange (EDI) หมายถึง การแลกเปล่ียนเอกสารทางธุรกิจระหวางบริษัทคูคาในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองหนึ่งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอีกเคร่ืองหนึง่ โดยระบบ EDI จะมีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 

อยาง คือ การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนเอกสารที่เปนกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกสเหลานีต้องอยูในรูปแบบมาตรฐานสากล ซ่ึงสององคประกอบนีท้ํา ใหทุกธุรกิจสามารถแลกเปล่ียนเอกสารกันไดทั่วโลก  

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 



 

 

 

 

 

e-Commerce มากที่สุด อันดับที่ 1 ไดแก 
อุตสาหกรรมการคาปลีกและการคาสงมี
มูลคา 713,690.11 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 31.78 อันดับที่ 2 อุตสาหกรรมการ
ใ ห บ ริ ก า ร ที่ พั ก มี มู ล ค า  e-Commerce 
จํานวน 607,904.89 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 27.07 และอันดับที่ 3 อุตสาหกรรม
การผลิตมีมู ลค า  e-Commerce จํ านวน 
428,084.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
19.06 ในสวนของป 2560 คาดการณมูลคา 
e-Commerce ในประเทศไทย จะมีมูลคา
ประมาณ 2,812,592.03 ลานบาท จะมี
อัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนจากป 2559 คิดเปน

รอยละ 9.86 โดยสัดสวนของประเภท e-Commerce มีภาพที่ใกลเคียงกับป 2559 กลาวคือ แบบ B2B มี
สัดสวนมากที่สุด รองลงมาเปนแบบ B2C และแบบ B2G ในสัดสวนรอยละ 59.56, 28.89 และ 11.55 
ตามลําดับ ทั้งนี้ในป 2560 e-Commerce ทั้ง 3 ประเภท คาดวาจะขยายตัวทั้ง 3 กลุม  

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุม SMEs มูลคา e-Commerce มีแนวโนมขยายตัวดีเชนเดียวกันมูลคา e-
Commerce ในภาพรวม โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 18 ของมูลคา e-Commerce ทั้งหมด โดย
อุตสาหกรรมการคาปลีกและการคาสง มียอดขายสูงสุด ซ่ึงสินคาแฟชั่น เครื่องแตงกาย อัญมณี
และเครื่องประดับ ครองสวนแบงตลาดมากท่ีสุดในกลุมคาปลีกฯ  

เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุม SMEs ในป 2559 มูลคา e-Commerce ของกลุมผูประกอบการ SMEs 
มีมูลคาเทากับกับ 376,083.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.533 ของมูลคา e-Commerce ทั้งหมด และ
ขยายตัวรอยละ 2.96 ในขณะที่การคาดการณมูลคา e-Commerce ป 2560 ของกลุมผูประกอบการ SMEs 
จะมีมูลคาเทากับ 445,089.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.90 ของมูลคา e-Commerce ทั้งหมด โดย
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 ไมรวมมูลคา e-Commerce  ของอุตสาหกรรมการใหบริการที่พัก และอุตสาหกรรมการประกันภัย ที่รวบรวมขอมูลมาจากกรมทองเที่ยว 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬํา และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 



 

 

 

 

 

เติบโตข้ึนจากป 2559 คิดเปนรอยละ 18.35 โดยมูลคา  e-Commerce ป 2559 ตามรายอุตสาหกรรมของ
กลุมผูประกอบการ SMEs (ไมรวมมูลคาการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ) สูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมการคาปลีก
และการคาสง จํานวน 345,696.54 ลานบาท 
ในขณะที่การคาดการณมูลคา e-Commerce 
ป 2560 ยอดขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกไดแก 
อันดับที่  1 อุตสาหกรรมการคาปลีกและ
การคาสง (410,376.01 ลานบาท) อันดับที่ 2 
อุตสาหกรรม กาผลิต (16,797.56 ลานบาท) 
และอันดับที่ 3 อุตสาหกรรมการบริการอ่ืนๆ ( 
10,573.67 ลานบาท) เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของอุตสาหกรรมการคาปลีกและ
การคาสง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มียอดขาย
สูงสุดในกลุม SMEs ทั้งป 2559 และ 2560 สินคาที่ครองสวนแบงตลาด 5 อันดับแรก ไดแก (1) แฟช่ัน 
เคร่ืองแตงกาย อัญมณีและเครื่องประดับ (2) เคร่ืองสําอาง อาหารเสริม น้ําหอมและอุปกรณเสริมความ
งาม (3) อาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องด่ืม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง (4) เฟอรนิเจอรและ
อุปกรณตกแตงบาน และ (5) คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณการส่ือสาร ทั้งนี้
ผูประกอบการ SMEs ขายสินคาและบริการผาน Social Media (เชน Facebook, LINE, Instagram, 
YouTube และอ่ืนๆ) มากที่สุด รองลงมาคือ การขายผาน e-Marketplaces และ ขายผานทางเว็บไซตหรือ 
แอปพลิเคชันของตนเอง ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

ชองทางการชําระเงินผานทาง Online เริ่มเติบโตขึ้นมากกวาการชําระเงินผานทาง Offline โดย
บัตรเครดิต/เดบิต ไดรับความนิยมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 59.86 และผูประกอบการ SMEs กวา
รอยละ 80 ใชการขนสงสินคาผานทางบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

ประเด็นไฮไลทตอไป ไดแก เร่ืองของชองทางการชําระเงินและชองทางการขนสงสินคาและ
บริการ ในมุมของชองทางการชําระเงิน ชองทางการชําระเงินผานทาง Online เร่ิมเติบโตข้ึนมากกวาการ
ชําระเงินผานทาง Offline โดย ผูบริโภคชําระเงินผานทางบัตรเครดิต/เดบิต และเพยเมนทเกตเวยของ
ธนาคารตางๆ มากที่สุด โดยมีมูลคาการชําระเงินคิดเปนรอยละ 59.86 ของของมูลคาการชําระเงินทาง
ออนไลนทั้งหมด รองลงมาคือ การชําระเงินผานระบบ e-Banking เชน Internet Banking, Mobile 
Banking (รอยละ 23.00) การชําระเงินผานระบบ Mobile Payment หรือตัวแทน (Third Party) เชน m-
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Pay, True Money, Airpay, LINEPay (รอยละ 13.33) สวนการชําระเงินผานระบบชําระเงินของ
ตางประเทศ เชน Paypal, Alipay (รอยละ3.81) ตามลําดับ ทั้งนี้ ระบบ e-Payment เหมือนจิ๊กซอวตัว
สุดทายของ e-Commerce ถึงจะมีสินคาที่ดี การสงสินคาที่ดี แตระบบ e-Payment ไมดี ไมสะดวก 
ผูบริโภคก็อาจจะไมซื้อซ้ําใน e-Commerce รายนั้นอีกก็เปนไปได ดานของชองทางการขนสงสินคาและ
บริการที่ผูประกอบการ SMEs ใชงาน โดยผูประกอบการ SMEs ใชการขนสงสินคาและบริการผานทาง
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คิดเปนรอยละ 84.38 มากเปนอันดับ 1 รองลงมาคือการขนสงสินคาและบริการ
โดยบริษัทจัดสงสินคา (รอยละ 47.76) (ผูประกอบการ 1 รายมีชองทางการขนสงมากกวา 1 ชองทาง) ซึ่ง
ในปจจุบัน ผูบริโภคและผูประกอบการอยากไดสินคาจาก e-Commerce เร็วข้ึน ในราคาที่ถูกลง 
ผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs จะตองเลือกใชบริการ Logistics ใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูบริโภค ซึ่งในปจจุบันมีบริการ Logistics ที่หลากหลายรูปแบบมากข้ึน  เชน หากเปนสินคาประเภทอาหาร
สด ผักสด ผลไมสด อาจจะใชบริการ Logistics ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 
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จากขอมูลดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาธุรกิจ e-Commerce โดยสวนใหญจะมีทิศทางการ
เติบโตเพิ่มข้ึนทุกป โดยมีแรงสนับสนุนมาจากหลายปจจัย อาทิ การสนับสนุนและสงเสริมจากภาครัฐบาล 
ผูประกอบการเพิ่มชองทางการขายสินคาและบริการผานชองทาง e-Commerce มากข้ึน การเติบโตดาน
ตลาด e-Commerce ของไทยมีแนวโนมและศักยภาพ นักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจ e-
Commerce มากข้ึน อันเปนการสรางบรรยากาศในการแขงขันและพัฒนาตัวเองของผูประกอบการไทยให
เกิดการแขงขันอยางสมบูรณ และยังสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคอีกดวย ทั้งนี้ ส่ิงที่ผูประกอบการตอง
คํานึงถึง คือ การทําใหธุรกิจ e-Commerce สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป
ตามกระแสโลกาภิวัตน ดวยการสรางความเชื่อมั่นในการซ้ือขายสินคาและบริการผานชองทางออนไลนของ
ผูบริโภค อันเปนหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจออนไลน ผูประกอบการรายเล็กควรหาตลาดและกําหนดกลุม
ลูกคาของตนเองใหชัดเจน โดยการขายของบน Social Media ยังเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพมากสําหรับ 
SMEs ซึ่งปจจุบัน Social Media มีฟงกชันมากมายที่ชวยให SMEs ขายของไดบนแพลตฟอรมที่กําหนดให
มา โดยชองทางไหนซ้ือขายงายสุด ผูบริโภคสวนใหญจะเลือกชองทางนั้น รวมถึงการเก็บขอมูล (Data) เปน
ส่ิงที่สําคัญ เพราะขอมูลสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลเพื่อหา Solutions ที่ตอบโจทยธุรกิจไดมากข้ึน 
ทั้งหมดนี้จะทําใหธุรกิจ e-Commerce เปนชองทางในการลดความเหล่ือมลํ้า สรางรายได จากชองทางการ
จําหนายใหม รวมถึงผูประกอบการทองถิ่นที่จะนําสินคาในทองถิ่นสูตลาดโลก ถือเปนปจจัยสําคัญที่
สามารถยกระดับผูประกอบการและบุคคลทั่วไปใหสามารถใช e-Commerce สรางรายไดหรือตอยอดการ
ทําธุรกิจดาน  e-Commerce ไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

แหลงที่มาของขอมูล 

 https://www.etda.or.th/publishing-detail/value-of-e-commerce-survey-2017.html 
 https://techsauce.co/ecommerce/trends-of-ecommerce-elogistics-epayment-2018-from-

priceza/ 
 https://techsauce.co/ecommerce/smes-ecommerce-adaptation-guidelines/ 

 

 


