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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจทิลั ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี2

ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: 
depa) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจข้อมูลและ
ประเมินสถำนภำพอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัล ปี 2561–2562 คำดกำรณ์แนวโน้ม  
3 ปี โดยเป็นกำรศกึษำและเสนอนยิำมอตุสำหกรรมบรกิำรดจิทิลั (Digital Services)  
ด้วยกำรน�ำเข้ำข้อมูลจำกแหล่งที่อ้ำงอิงได้ เช่น ข้อมูลบริษัทจำกสมำคมที่เกี่ยวข้อง  
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เป็นต้น

โดยกำรส�ำรวจในปีนี้ได้มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลบริษัทบริกำรดิจิทัลของ
ปี 2560 ให้สอดคล้องกับวิธีกำรส�ำรวจของปี 2561-2562 โดยรวบรวมข้อมูล 
ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับบริกำรดิจิทัลและให้บริกำรในประเทศไทย โดยอิงตำม
ประเภทผู้ให้บริกำรด้ำนดิจิทัล โดยได้ให้นิยำมบริกำรดิจิทัลออกเป็น 6 ประเภท  
ประกอบด้วย 1) บริกำรด้ำนเนื้อหำ (e-Content) 2) บริกำรด้ำนสื่อบันเทิง  
(e-Entertainment) 3) บริกำรด้ำนกำรค้ำขำยผ่ำนระบบออนไลน์ (e-Retail)  
4) ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีเพื่อธุรกรรมกำรเงิน (FinTech) 5) บริกำรด้ำนกำรโฆษณำ 
ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-Advertise) และ 6) บริกำรด้ำนกำรท�ำธุรกรรมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (e-Transaction) 

บทสรปุผูบ้รหิาร
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มูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัลในปี 2561 มีมูลค่ำ 153,497 ล้ำนบำท เติบโตจำกปี 
2560 ร้อยละ 24.7 โดยแบ่งเป็นบริกำรด้ำนเนื้อหำ (e-Content) มีมูลค่ำ 61,478 
ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 7.23 บริกำรด้ำนสื่อบันเทิง (e-Entertainment) มีมูลค่ำ 
16,888 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 12.93 บริกำรด้ำนกำรค้ำขำยผ่ำนระบบออนไลน์ 
(e-Retail) มีมูลค่ำ 21,217 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 82.87 ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยี 
เพ่ือธุรกรรมกำรเงิน (FinTech) มมีลูค่ำ 16,444 ล้ำนบำท เตบิโตร้อยละ 15.87 บรกิำร
ด้ำนกำรโฆษณำผ่ำนระบบออนไลน์ (e-Advertise) มีมูลค่ำ 1,790 ล้ำนบำท เติบโต
ร้อยละ 11.74 และบริกำรด้ำนกำรท�ำธุรกรรมผ่ำนระบบออนไลน์ (e-Transaction)  
มีมูลค่ำ 35,680 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 49.10 โดยกลุ่มท่ีมีกำรเติบโตสูงสุด คือ  
กลุ่ม e-Retail เป็นผลจำกพฤติกรรมกำรซ้ือของผ่ำนออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 
ได้รับควำมนิยมพุ่งสูงขึ้น ทั้งน้ีเพรำะผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ใช้โปรโมชันในกำร 
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ดึงดูดผู้บริโภคในวำระต่ำงๆ ถี่มำกขึ้น ประกอบกับควำมสะดวกสบำยในกำรซื้อของ
ผ่ำนออนไลน์มีมำกข้ึน จำกกำรให้บริกำรได้อย่ำงครบวงจร ท้ังกำรช�ำระเงินและ 
จัดส่งของ 

ในปี 2562 มีมูลค่ำ169,536 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 10.5 โดยบริกำร
ด้ำนเนื้อหำ (e-Content) มีมูลค่ำ 63,015 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 2.50 บริกำร 
ด้ำนสื่อบันเทิง (e-Entertainment) มีมูลค่ำ 15,632 ล้ำนบำท หดตัวร้อยละ 7.44 
บริกำรด้ำนกำรค้ำขำยผ่ำนระบบออนไลน์ (e-Retail) มีมูลค่ำ 25,264 ล้ำนบำท 
เติบโตร้อยละ 19.07 ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีเพื่อธุรกรรมกำรเงิน (FinTech) มีมูลค่ำ 
14,289 ล้ำนบำท หดตัวร้อยละ 13.11 บริกำรด้ำนกำรโฆษณำผ่ำนระบบออนไลน์  
(e-Advertise) มมีลูค่ำ 1,815 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 1.40 บรกิำรด้ำนกำรท�ำธรุกรรม
ผ่ำนระบบออนไลน์ (e-Transaction) มมีลูค่ำ 49,521 ล้ำนบำท เตบิโตร้อยละ 38.79 
โดยกลุ่มที่มีกำรเติบโตสูงสุด คือ กลุ่ม e-Transaction ซึ่งเป็นผลพวงจำกกำรเติบโต 
ของอีคอมเมิร์ซในปี 2561-2562 เพรำะในกลุ่ม e-Transaction ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบกำรด้ำนโลจิสติกส์จ�ำนวนมำก 

ผลกำรศึกษำบุคลำกรในอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลปี 2561 สรุปได้ว่ำม ี
จ�ำนวนบุคลำกรรวมท้ังสิ้น 12,779 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.13 (จำกปี 2560 ท่ีมี
จ�ำนวนบุคลำกร 10,927 คน) และผลกำรส�ำรวจ ปี 2562 พบว่ำมีจ�ำนวนบุคลำกร 
ทั้งสิ้น 71,054 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 455.15 กลุ ่มบุคลำกรที่มีกำรเติบโตสูง 
มำจำกกลุ่ม e-Transaction โดยกำรเติบโตมำจำกรูปแบบกำรจ้ำงงำนของบริษัท
เปลี่ยนไปจำกกำรใช้พนักงำนภำยนอกกลับเข้ำมำสู่กำรเข้ำระบบกำรจ้ำงงำนภำยใน
มำกขึ้น

คำดกำรณ์มูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัลโดยตรงปี 2563 จะมีมูลค่ำประมำณ 
204,240 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 20.5 ซึ่งในปีนี้ปัจจัยเร่งให้เกิดกำรเติบโตอีกครั้ง
ของตลำดบริกำรดิจิทัล คือ สถำนกำรณ์ COVID-19 ท�ำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในกำร
บริโภคสนิค้ำ โดยเฉพำะกลุม่กำรจับจ่ำยซือ้สนิค้ำอปุโภคบรโิภค และกำรสัง่ซือ้อำหำร
ที่ท�ำผ่ำนออนไลน์ 
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รูปที่ 1 มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล ปี 2561-2562 

ในขณะที่ปี 2564-2565 คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลจะมีอัตรำ 
กำรเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.2 และ 10.7 ตำมล�ำดับ โดยแนวโน้มเติบโตสูงข้ึน
สอดคล้องกับตัวเลข GDP ของประเทศ และแนวโน้มในกำรใช้บริกำรดิจิทัลสูงขึ้น
ในทุกกลุ่มบริกำร เช่น บริกำรบริหำรคลังสินค้ำ บริกำรอินชัวร์เทค บริกำรสินเช่ือ 
ผ่ำนออนไลน์ กำรบริโภคคอนเทนต์ผ่ำนสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่ำงๆ เพิ่ม 
มำกขึ้น เป็นต้น
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Digital Economy Promotion Agency (depa) supervised by the  
Ministry of Digital Economy and Society has conducted a survey on the 
Digital Services industry for the year 2018- 2019 and 3 years market  
value estimation. In this survey, definitions and survey population  
were reviewed. Reliable data sources such as data from Digital  
Advertising Association (Thailand) aka DAAT, data from the Department 
of Business Development (DBD), the Social Security Office database  
and some reports from the Ministry of Higher Education, Science,  
Research and Innovation database, were used in data collection. 

The 2017 digital service provider database has been adjusted to 
accommodate the research methodology used in this year’s survey. 
Digital service providers were separated into six categories: 1) e-Content 
services; 2) e-Entertainment services; 3) e-Retail services; 4) FinTech 
service providers; 5) e-Advertising services and 6) e-Transaction services.

EXECUTIVE 
SUMMARY
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EXECUTIVE 
SUMMARY

The result of the survey in 2018 showed a total market value for 
digital services of 153,497 million Baht, a growth of 24.7% from 2017. 
The total value consisted of 61,478 million Baht in e-Content services, a 
7.23% increase, 16,888 million Baht in e-Entertainment services, a steep 
12.93% rise, 21,217 million Baht in e-Retail services, a massive 82.87% 
gain, 16,444 million Baht in FinTech services, a 15.87% increase, 1,790 
million Baht in e-Advertising services, an 11.74% growth and 35,680 
million Baht in e-Transactions services which is 49.10% increased. The 
most remarkable growth is the e-Retail services because of the increasing 
online and social media popularity as well as buying behavior changes. 
In combination with main retailers offered frequent seasonal promotions 
and one stop service from payment to package delivering were highly 
convenient to consumers. 

For year 2019, the total market value of digital services reached 
169,536 million Baht with a 10.5% increase, dividing into 63,015 million 
Baht of e-Content service, a 2.50% change, 15,632 of e-Entertainment 
services, a 7.44% decline, 25,264 million Baht of e-Retail services, a 
19.07% growth, 14,289 million Baht of FinTech services, a 13.11% drop, 
1,815 million Baht of e-Advertising services, a small 1.40% rise and  
49,521 million Baht of e-Transaction services which is 38.79% huge 
increased. The most compelling growth is the e-Transaction services 
caused by the 2018 rise of e-commerce and higher logistic providers in 
e-Transaction services industry.
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The survey results indicated that registered human resources in the 
digital services industry in 2018 were 12,779 personnel, a sharp 17.13% rise 
from 2017. Additionally, in 2019, there were 71,054 workers, an incredible  
455.15% raise which was unsurprisingly from the growth of e-Transaction 
services industry. Assumably, the employment pattern has been changed 
from outsourcing to full-time hiring system. 

It is estimated that in 2020 the total market value of the digital services 
industry will be 204,240 million Baht, a massive 20.5% rise which has been 
supported by the COVID-19 pandemic that shifted consumer behaviors to 
online food ordering and shopping. Nonetheless, in 2021 and 2020, the 
market will be growing at 13.2% and 10.7% respectively according to the 
national GDP and trends of digital services consumed in various online 
platforms.
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กำรส�ำรวจข้อมูลอุตสำหกรรมบริกำรด้ำนดิจิทัลในประเทศไทย ประจ�ำปี  
2561-2562 เป็นกำรศึกษำเก็บข้อมูลมูลค่ำตลำด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรพัฒนำประเทศในแง่ของเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อวิเครำะห์ ประเมินมูลค่ำตลำด  
และคำดกำรณ์กำรเติบโตหรือทรุดตัวของตลำด แล้วท�ำกำรน�ำเสนอในรูปแบบของ
รำยงำนน�ำเสนอ ซ่ึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบกำรสำมำรถน�ำไปใช้ในกำร
วำงแผน วำงแนวนโยบำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

กำรส�ำรวจอุตสำหกรรมบริกำรด้ำนดิจิทัลจัดว่ำเป็นกำรส�ำรวจใหม่ที่ทำง depa 
ได้จัดท�ำขึ้นโดยวัดมูลค่ำตลำดบริกำรที่เกิดจำกกำรใช้ซอฟต์แวร์ (Software-enabled 
Service) และมูลค่ำตลำดของธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ (Software-using Business)  
เพื่อสะท้อนมูลค่ำเศรษฐกิจดิจิทัลที่แท้จริงมำกขึ้น 

ห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมบริกำรด้ำนดิจิทัล อ้ำงอิงตำม A.T. Kearney  
ดังรปูที ่2 แสดงถงึภำพรวมของเศรษฐกจิดจิทิลั อนัประกอบไปด้วย กลุม่ผูใ้ห้บรกิำรเนือ้หำ 
(Content Rights) กลุม่ผูใ้หบ้ริกำรออนไลน์ (Online Services) กลุม่ผูน้�ำเทคโนโลย ี
และกำรบริกำรมำใช้งำน (Enabling Technology and Services) กลุ่มผู้ให้บริกำร 
กำรเชื่อมต่อ (Connectivity) และกลุ่มส่วนกำรติดต่อใช้งำนกับผู้ใช้ (User Interface) 

 จะเหน็ได้ว่ำกลุม่ผูน้�ำเทคโนโลยแีละกำรบรกิำรมำใช้งำน (Enabling Technology 
and Services) หรือบริกำรซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะของแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์ม
ของกำรจ่ำยเงิน แพลตฟอร์มของกำรจองรถบรกิำร เป็นต้น เดมิทไีม่มีกำรส�ำรวจมำก่อน 
หำกแท้จริงแล้วในปัจจบุนักำรบรกิำรในส่วนนีเ้ป็นกลไกส�ำคญัของเศรษฐกจิดจิทิลัทีเ่กดิ
กำรเปลีย่นแปลงในลกัษณะทนัททีีเ่ป็น Disruptive รวมถงึโมเดลธรุกจิใหม่ๆ จะถกูท�ำกำร
ส�ำรวจในส่วนที่เป็นกำรส�ำรวจข้อมูลอุตสำหกรรมบริกำรด้ำนดิจิทัล 

การส�ารวจมลูค่าตลาด
บรกิารด้านดจิิทลั ปี 2561-2562
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ทัง้น้ีในกำรก�ำหนดนยิำมบรกิำรด้ำนดจิทิลัพบว่ำมกีำรนยิำมโดยใช้ควำมหมำย
ที่แตกต่ำงกัน จึงได้ประชุมระดมควำมคิดเห็นและสรุปร่วมกันว่ำกำรส�ำรวจในปีนี้ 
จะก�ำหนดนิยำมบริกำรด้ำนดิจิทัลไว้ 6 ประเภท ดังนี้
1. บริการด้านเนื้อหา (e-Content) : กลุ่มให้บริกำรเนื้อหำผ่ำนออนไลน์ และซื้อ

ขำยเนื้อหำผ่ำนออนไลน์ เช่น ข่ำวออนไลน์ กำรซื้อขำย e-Book ผ่ำนออนไลน์  
เช่น Ookbee, Wongnai, Pantip.com และ mem (จ�ำหน่ำย e-book) เป็นต้น 
ทั้งนี้จะเน้นเฉพำะสื่อที่มีกำรใช้งำนสูงสุดในประเทศไทย โดยวัดจำกปริมำณ 
แทรฟฟิกที่เข้ำใช้งำนเว็บจำกประเทศไทย

2. บริการด้านสื่อบันเทิง (e-Entertainment) : กลุ่มที่ให้บริกำรด้ำนบันเทิง 
ผ่ำนออนไลน์ เช่น ทีวี หนัง เพลง และหนังออนไลน์ผ่ำน iflix ไทยรัฐทีวี  เป็นต้น

รูปที่ 2 ภาพรวมของเศรษฐกิจดิจิทัล
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3. บรกิารด้านการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ (e-Retail) : กลุม่ทีเ่ป็นร้ำนค้ำซือ้ขำย
ผ่ำนออนไลน์ รวมถงึแพลตฟอร์มตัวกลำงท่ีมบีทบำทในกำรขำยของผ่ำนออนไลน์ 
เช่น ลำซำด้ำ ช็อปปี้ เซ็นทรัล เจดีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

4. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อธุรกรรมการเงิน (FinTech รวม e-Payment) :  
กลุ่มให้บริกำรเทคโนโลยีทำงกำรเงินผ่ำนออนไลน์ หรือผู้ให้บริกำรนวัตกรรม
ทำงกำรเงิน ใช้เทคโนโลยีเพื่อด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรเงิน เช่น กลุ่มสตำร์ทอัพ 
อนิชวัร์เทค เช่น ClaimDi กลุม่บรกิำร e-Wallet เช่น T2P ผูใ้ห้บรกิำร Payment 
Gateway บิตคอยน์ เช่น บิตคับ เป็นต้น โดยในรำยงำนกำรส�ำรวจปีนี้ได้รวม 
ผู้ให้บริกำร e-Payment เช่น ทรูมันนี่ไว้ด้วย

5. บริการด้านการโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ (e-Advertise) : กลุ่มให้บริกำร
โฆษณำออนไลน์ เช่น ไอท็อปพลัส, แรบบิท ดิจิทัล เป็นต้น 

6. บริการด้านการท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Transaction) : กลุ่มท่ี 
ได้ค่ำบริกำรจำกกำรท�ำธุรกรรม เช่น บรกิำรจองห้องพกั บรกิำรโลจสิตกิส์ เป็นต้น 
ซึ่งผู้ให้บริกำรจะได้รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมหรือกำรท�ำธุรกรรมผ่ำนออนไลน์  
เช่น กำรจองทีพ่กัอย่ำง Agoda และบรกิำรส่งสนิค้ำอย่ำง Grab, Kerry Express, 
นินจำ โลจิสติกส์ เป็นต้น

ดังระบบนิเวศที่แสดงในรูปที่ 3 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของบริกำรดิจิทัล

รูปที่ 3 ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของบริการดิจิทัล (บริษัทบริการดิจิทัลโดยตรง)
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อตุสำหกรรมบรกิำรดจิทิลัประกอบด้วยบรษัิทผูใ้ห้บรกิำรอยู ่2 กลุม่ คอื บรษิทั
ทีใ่ห้บรกิำรดิจิทัลโดยตรง เช่น บรษิทั OokBee ในกลุม่ e-Content และบริษัททัว่ไป
ที่ขยำยรูปแบบมำให้บริกำรดิจิทัล เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ต่ำงๆ ที่หันมำให้บริกำรบน
ออนไลน์

โดยมูลค่ำตลำดวัดจำกข้อมูลรำยได้บริษัทที่ให้บริกำรดิจิทัลโดยตรง ซ่ึงมีท้ัง 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคนไทยมำกกว่ำร้อยละ 50 และบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้นคนไทย 
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ซึ่งในกำรส�ำรวจได้รวบรวมข้อมูลรำยชื่อบริษัทบริกำรดิจิทัล
โดยตรงได้จ�ำนวน 267 บรษัิท ส่วนกำรให้บรกิำรดจิทิลัของกลุม่บรษิทัทัว่ไปในแต่ละ
บริษัทมีสัดส่วนรำยได้ที่มำจำกกำรบริกำรดิจิทัลที่ไม่ชัดเจนจึงยังไม่น�ำมำคิดรวม 
ในกำรส�ำรวจมูลค่ำตลำด

ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำมูลค่ำรำยได้ของบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนดิจิทัลโดยตรง 
(Supply-side) ปี 2561-2562 มีมูลค่ำรวม 153,497 ล้ำนบำท (เติบโตจำกปี 2560  
ร้อยละ 24.17) และ 169,536 ล้ำนบำท (เติบโตจำกปี 2561 ร้อยละ 10.47)  
ตำมล�ำดับ โดยมูลค่ำของแต่ละประเภทประกอบด้วย

มลูค่าตลาดบรกิารดิจิทลั 
ปี 2561-2562
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1. กลุ่ม e-Content ปี 2561-2562 มีมูลค่ำ 61,478 ล้ำนบำท (เติบโตจำกปีก่อน
ร้อยละ 7.23) และ 63,015 ล้ำนบำท (เติบโตจำกปี 2561 ร้อยละ 2.50) ตำม
ล�ำดับ โดยกำรเติบโตมำจำกกำรบริโภคสื่อ และกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนออนไลน์
มำกขึ้น โดยเฉพำะแพลตฟอร์มของต่ำงชำติ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก ส่วนกำรบริโภค
สื่อในไทยที่มีกำรเติบโตชัดเจน คือ กลุ่ม e-Book ในหมวดนวนิยำย 

2. กลุ่ม e-Transaction ปี 2561-2562 มีมูลค่ำ 35,680 ล้ำนบำท (เติบโตจำก
ปีก่อนร้อยละ 49.1) และ 49,521 ล้ำนบำท (เติบโตร้อยละ 38.79) ตำมล�ำดับ 
เป็นกลุ่มบริกำรที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง อันเป็นผลพวงจำกกำรเติบโต 
ของอีคอมเมิร์ซ โดยในกลุ่ม e-Transaction ประกอบด้วยผู้ประกอบกำร 
โลจิสติกส์รำยใหญ่จ�ำนวนมำก และกลุ่มขนส่งโลจิสติกส์เป็นกลุ่มที่มีอัตรำ 
กำรเติบโตสูง 

3. กลุ่ม e-Retail ปี 2561-2562 มีมูลค่ำ 21,217 ล้ำนบำท (เติบโตจำกปีก่อน
ร้อยละ 82.87) และ 25,264 ล้ำนบำท (เติบโตร้อยละ 19.07) ตำมล�ำดับ  
กลุ่ม e-Retail เป็นกลุ่มที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงสุด ในปี 2561-2562 ก็ยังคง 
มอีตัรำกำรเตบิโตในระดบัสงู เป็นผลจำกพฤตกิรรมกำรซือ้ของผ่ำนออนไลน์และ 

รูปที่ 4 มูลค่าตลาดดิจิทัล ปี 2561-2562

ประเภทบริการดิจิทัล รายได้ปี 2560 รายได้ปี 2561 รายได้ปี 2562อัตราการเติบโต 2561 อัตราการเติบโต 2562

e-Content
e-Transaction

e-Retail
e-Entertainment

FinTech
e-Advertise

รวม

57,333
23,931
11,602
14,955
14,192
1,602

123,615

61,478
35,680
21,217 
16,888
16,444
1,790

153,497

63,015
49,521
25,264
15,632
14,289
1,815

169,536

+7.23%
+49.09%
+82.87%
+12.93%
+15.87%
+11.74%
+24.17%

+2.50%
+38.79%
+19.08%

-7.44%
-13.11%
+1.37%

+10.45%

มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล ปี 2560-2562 
(หน่วย : ล้านบาท)
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โซเชียลมีเดียได้รับควำมนิยมพุ่งสูงขึ้น ทั้งน้ีเพรำะผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะ 
ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ใช้โปรโมชนัในกำรดึงดูดผูบ้รโิภคในวำระต่ำงๆ ถ่ีมำกข้ึน  
ประกอบกับควำมสะดวกสบำยในกำรซ้ือของผ่ำนออนไลน์มีมำกขึ้น จำกกำร 
ให้บริกำรได้อย่ำงครบวงจรทั้งกำรช�ำระเงินและจัดส่งของ 

4. กลุ่ม e-Entertainment ปี 2561-2562 มีมูลค่ำ 16,888 ล้ำนบำท (เติบโต 
จำกปี 2560 ร้อยละ 12.93) และ 15,632 ล้ำนบำท (ลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 7.44)  
ตำมล�ำดับ กำรเติบโตมำจำกผู้บริโภคดูหนัง ฟังเพลง และสื่อบันเทิงผ่ำนออนไลน์
มำกขึน้ เช่น ดูหนังผ่ำนแพลตฟอร์มวดีิโอออนดีมำนด์ แพลตฟอร์มเพลง เช่น Jook 
และสื่อวิดีโอรำยกำรที่ตนชื่นชอบผ่ำนทำงยูทูบ 

5. กลุ่ม FinTech ปี 2561-2562 มีมูลค่ำ 16,444 ล้ำนบำท (เติบโตร้อยละ 15.87) 
และ 14,289 ล้ำนบำท (ลดลงจำกปี 2561 ร้อยละ 13.11) ตำมล�ำดับ กำร
เติบโตมำจำกผู้บริโภคใช้บริกำรช�ำระเงินผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ บริกำร e-wallet 
มำกขึ้น แต่อย่ำงไรก็ดี ปี 2562 รำยได้ของผู้ให้บริกำรฟินเทคหดตัวลง ส่งผลให ้
มูลค่ำรวมลดลง 

6. กลุ่ม e-Advertise ปี 2561-2562 มีมูลค่ำ 1,790 ล้ำนบำท (เติบโตจำกปีก่อน 
ร้อยละ 11.74) และ 1,815 ล้ำนบำท (เติบโตจำกปี 2561 เพียงร้อยละ 1.4)  
ตำมล�ำดับ โดยปี 2561 มีกำรเติบโตจำกแนวโน้มกำรใช้สื่อโฆษณำออนไลน์ 
มีมำกขึ้นในแพลตฟอร์มต่ำงๆ กำรเติบโตในปี 2562 หดตัวลง สืบเนื่องจำก 
ในไตรมำสสี่ของปี 2562 COVID-19 เริ่มต้นระบำด และอุตสำหกรรมโฆษณำ
เป็นอุตสำหกรรมแรกที่ได้รับผลกระทบ เพรำะบริษัทหยุดกิจกรรมโฆษณำเป็น
อันดับแรก 

ทั้งนี้สมำคมโฆษณำดิจิทัล (DAAT) รำยงำนว่ำในปี 2561 เม็ดเงินโฆษณำ 
เมือ่แยกตำมแพลตฟอร์มดิจิทลัทีถ่กูใช้เพือ่กำรโฆษณำสงูทีส่ดุจะพบว่ำเฟซบุก๊ยงัครอง
อันดับหนึ่งได้อย่ำงเหนียวแน่น มีมูลค่ำกำรซื้อสื่อโฆษณำ 4,941 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 
จำกปีก่อนร้อยละ 21 ตำมมำด้วยยูทูบที่ 2,931 ล้ำนบำท (เติบโตขึ้นร้อยละ 38)  
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ส่วนแพลตฟอร์มยอดฮิตของคนไทยอย่ำงไลน์อยู่ในอันดับที่ 7 มีมูลค่ำซื้อสื่อโฆษณำ 
1,195 ล้ำนบำท (เตบิโตสงูถงึร้อยละ 81) ทีน่่ำสนใจคอื ทวติเตอร์ถอืเป็นแพลตฟอร์ม 
ที่มีกำรเติบโตสูงที่สุด (เติบโตสูงถึงร้อยละ 412) โดยมีมูลค่ำสื่อโฆษณำท่ี 135  
ล้ำนบำท

นอกจำกนี้ข้อมูลของสมำคมโฆษณำดิจิทัล (DAAT) ยังได้คำดกำรณ์เม็ดเงิน
โฆษณำสื่อออนไลน์ในประเทศไทยในปี 2563 ว่ำจะมีมูลค่ำโดยประมำณ 22,186 
ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2562 

ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบริษัททั่วไปที่น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำให้บริกำร  
ในกำรส�ำรวจได้รวบรวมจ�ำนวนบริษัทตำมหมวด TSIC ที่เกี่ยวข้อง 16 หมวด  
ได้ทั้งหมด 76,013 บริษัท โดยสำมำรถรวบรวมรำยได้ของบริษัทเหล่ำนี้ในปี 2561  
ได้ท้ังส้ิน 6,327,813 ล้ำนบำท ดังรปูที ่3 ซึง่หำกบรษิทัมสีดัส่วนรำยได้จำกกำรบริกำร
ดิจิทัลโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 จำกรำยได้ทั้งหมด จะท�ำให้มูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัล 
เพิม่ขึน้มำอกี 632,781 ล้ำนบำท แต่เนือ่งจำกข้อมลูรำยได้จำกกำรบรกิำรดจิทิลัของ
บรษิทัเหล่ำน้ีไม่มีกำรบันทกึทีช่ดัเจน ดงันัน้ในกำรส�ำรวจครัง้นีจ้งึไม่ได้น�ำมำรวมเป็น
มูลค่ำตลำด 

มูลค่าตลาดบริการดิจิทัลทั่วไป ปี 2561 

e-Content

15,647 4,064,196 1,486,437 6,327,813
577,018 42,395 142,120

e-Transaction e-Entertainment e-Advertise

e-Retail FinTech รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รูปที่ 5 มูลค่าตลาดบริษัททั่วไปที่มีบริการด้านดิจิทัล ปี 2561
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ข้อมูลกำรจ้ำงงำนของบริษัทด้ำนบริกำรด้ำนดิจิทัลท้ัง 6 ประเภท น�ำข้อมูล 
มำจำกกระทรวงแรงงำน สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงที่ 1 จำกข้อมูลพบว่ำมีจ�ำนวน
บุคลำกรในปี 2561-2562 ทั้งสิ้น 12,779 คน และ 71,054 คน ตำมล�ำดับ (เติบโต
ร้อยละ 455) ซึง่บคุลำกรในกลุม่ทีเ่ตบิโตสูงสดุมำจำก e-Transaction ตวัเลขจ�ำนวน
บคุลำกรน�ำมำจำกข้อมลูประกนัสงัคม ดังนัน้ อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวมำจำกรปูแบบ
กำรว่ำจ้ำงงำนของบรษัิททีเ่ปลีย่นจำกกำรใช้พนกังำนภำยนอกเป็นกำรว่ำจ้ำงงำนใน
ระบบมำกขึ้น

อย่ำงไรก็ตำมกำรส�ำรวจโดยจ�ำแนกตำมแต่ละบริกำรดิจิทัล โดยบริกำร  
e-Content มีพนักงำนในปี 2561 จ�ำนวน 2,789 คน เติบโตร้อยละ 6.61  
(เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มี 2,616 คน) ในปี 2562 มีพนักงำน 2,718 คน ลดลง 
ร้อยละ 2.55

การส�ารวจบคุลากรอตุสาหกรรมบรกิาร
ด้านดจิิทลั ปี 2561-2562

(หน่วย:คน)

ปี 2560บุคลากรแต่ละประเภทบริการ ปี 2561 ปี 2562เปลี่ยนแปลง

2,616

4,111

2,677

2,889

431

819

10,927

e-Content

e-Transaction

e-Retail

e-Entertainment

Fintech

e-Advertise

รวม

2,789

3,975

4,213

1,796

1,601

1,214

12,799

2,718

59,267

4,864

2,533

3,593

797

71,054

+6.61%

-3.31%

+57.38%

-37.83%

+271.46%

+48.23%

+17.13%

-2.55%

+1390.99%

+15.45%

+41.04%

+124.42%

-34.35%

+455.15%

บุคลากรด้านบริการดิจิทัล ปี 2560-2562

เปลี่ยนแปลง

รูปที่ 6 จ�านวนบุคลากรแยกตามประเภท



17ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจทิลั ปี 2561-2562 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

บริกำร e-Transaction มีพนักงำนในปี 2561 จ�ำนวน 3,975 คน ลดลง 
ร้อยละ 3.31 (เมือ่เทยีบกับปี 2560 ทีม่ ี4,111 คน) ในปี 2562 มพีนกังำน 59,267 คน 
พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 1,390.99 

โดยบริกำร e-Retail มีพนักงำนในปี 2561 จ�ำนวน 4,213 คน เติบโต 
ร้อยละ 57.38 (เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มี 2,677 คน) ในปี 2562 มีพนักงำน  
4,864 คน เติบโตร้อยละ 15.45

โดยบริกำร e-Entertainment มีพนักงำนในปี 2561 จ�ำนวน 1,796 คน  
หดตัวร้อยละ 37.83 (เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มี 2,889 คน) ในปี 2562 มีพนักงำน  
2,533 คน เติบโตร้อยละ 41.04

โดยบริกำร Fintech มีพนักงำนในปี 2561 จ�ำนวน 1,601 คน เติบโตร้อยละ  
271.46 (เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มี 431 คน) ในปี 2562 มีพนักงำน 3,593 คน  
เติบโตร้อยละ 124.42

โดยบริกำร e-Advertise มีพนักงำนในปี 2561 จ�ำนวน 1,214 คน เติบโต
ร้อยละ 48.23 (เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มี 819 คน) ในปี 2562 มีพนักงำน 797 คน  
ลดลงร้อยละ 34.35 
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จำกกำรส�ำรวจกำรผลติบณัฑติในสำขำทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำบรกิำรดจิิทลั
ที่ใช้ฐำนข้อมูลจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
พบว่ำ จ�ำนวนนกัศกึษำรบัเข้ำเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ�ำนวนนกัศกึษำทีจ่บกำรศกึษำมี
จ�ำนวนน้อยลงอย่ำงมำก ซึ่งปรำกฏกำรณ์เช่นนี้เป็นต่อเนื่องในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
โดยจ�ำนวนนักศึกษำรับเข้ำมีก�ำหนดจบกำรศึกษำตำมเกณฑ์ใน 4 ปีต่อมำ ปัจจัยที่
ท�ำให้เป็นเช่นนั้นคือนักศึกษำบำงส่วนย้ำยไปเรียนสำขำวิชำอื่น และบำงส่วนไม่จบ
ตำมเกณฑ์ ซึ่งอำจจบในปีที่ 5 หรือ 6 เป็นต้น ดังนั้นในที่นี้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบ
กำรรับเข้ำและกำรจบกำรศึกษำได้ ทั้งนี้จำกกำรส�ำรวจพบว่ำในปี 2562 รับเข้ำ
จ�ำนวน 25,602 คน จบกำรศึกษำ 15,782 คน ดังรูปที่ 7

จำกกำรส�ำรวจข้อมูลปี 2561-2562 พบว่ำมีหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลที่เปิดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้กำรก�ำกับของกระทรวง

ผลการส�ารวจการผลิตบัณฑิตในสาขา 
ท่ีเกีย่วข้องกับการพฒันาบริการด้านดจิทิลั 
(EDUCATIONAL SECTOR)

86

304
428
488

783

854
2,559
3,448

2,811

2,856
2,827
3,728

586

450
701
910

-

-
114
668

1,496

2,111
1,992
1,847

468

491
483
430

-

-
-
-

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับเข้า รับเข้า รับเข้า รับเข้า รับเข้า รับเข้ารับเข้า รับเข้า จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

ข้อมูลและการ
วิเคราะห์

ดิจิทัล รวมท้ังหมด

(หน่วย:คน)

8,760

7,576
7,113
6,439

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

7,802

6,956
6,567
6,098

5,451

4,878
4,674
4,311

4,954

6,511
6,174
4,798

4,780

6,633
6,112
5,558

3,318

3,946
3,543
2,661

26,193

23,570
24,555
25,602

15,102

19,996
18,732
15,782

จำานวนนักศึกษาด้านบริการดิจิทัลรับเข้าและจบการศึกษาจำาแนกตามสาขา ปี 2559-2562

ปีการศึกษา

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รูปที่ 7 จ�านวนนักศึกษารับเข้าและจบการศึกษา ปี 2559-2562
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กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ท้ังหมด 7 หลักสูตร คือ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และข้อมูลและกำรวิเครำะห์

คาดการณ์การเตบิโตของตลาดบรกิารดจิทิลั 3 ปี

ปี 2562อุตสาหกรรมดิจิทัลแยกตามประเภท ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
อัตราการเติบโต

ปี 2563
อัตราการเติบโต

ปี 2564
อัตราการเติบโต

ปี 2565

ประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ปี 2563-2565
(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล 169,536 204,240 231,220 258,407+13.2% +11.8%+20.5%

รูปที่ 8 ประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ปี 2563-2565 

ส�ำหรับกำรคำดกำรณ์มูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัล ปี 2563-2565 จำกกำร 
ประมำณกำรโดยพิจำรณำกำรสร้ำงโมเดลกำรคำดกำรณ์ GDP ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ข้อมูลกำรเติบโตของตลำดบริกำรดิจิทัลในปีท่ีผ่ำนมำ และแนวโน้ม 
ของตลำดบริกำรดิจิทัลทั่วโลก พบว่ำตลำดบริกำรดิจิทัลมีแนวโน้มเติบโตในปี 2563 
สูงถึงร้อยละ 20.5 และจะเติบโตขึ้นในปี 2564-2565 ในอัตรำร้อยละ 13.2 และ  
11.8 ตำมล�ำดับ โดยคำดกำรณ์ว่ำจะมีมูลค่ำตลำดที่ 204,240 ล้ำนบำท ในปี 2563 
และเพิ่มเป็น 231,220 ล้ำนบำท และ 258,407 ล้ำนบำท ในปี 2564 และปี 2565 
ตำมล�ำดับ

ปัจจัยที่ท�ำให้อุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัล ปี 2563 เติบโตอย่ำงมำกเนื่องจำก 
ผลกระทบของกำรแพร่ระบำด COVID-19 ท�ำให้สังคมไทยเข้ำสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึ้น  
มีกำรใช้บริกำรออนไลน์ด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้น 

ในขณะที่ปี 2564-2565 คำดว่ำกำรเติบโตจะชะลอตัวลงไปบ้ำง แต่ก็ยังมีกำร
เติบโตในระดับที่สูงอยู่
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จำกกำรส�ำรวจและศึกษำข้อมูลมูลค่ำตลำดบริกำรด้ำนดิจิทัล ปี 2561-2562 
พบประเด็นส�ำคัญที่ท�ำให้อุตสำหกรรมมีกำรเติบโตขึ้น คือ กระแสของกำรใช้ดิจิทัล
ในทุกอุตสำหกรรมทุกภำคบริกำร และมีแนวโน้มอัตรำกำรใช้ดิจิทัลเติบโตข้ึนในทุก
ภำคส่วนที่ส�ำคัญ 

ปัจจัยบวก
n โครงข่ำยกำรสื่อสำร 3G, 4G ผนวกกับสมำร์ทโฟนท่ีมีควำมสำมำรถมำกข้ึน  

เอื้อหนุนให้เกิดกำรใช้ดิจิทัลในทุกวงกำรอุตสำหกรรม จำกควำมสะดวกสบำย 
และรวดเร็ว รวมถึงกำรลงทนุเครอืข่ำย 5G ในปี 2563 เพรำะสมำร์ทโฟนและ 
แท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ปลำยทำงที่ได้รับควำมนิยมมำกข้ึน และอุปกรณ์ IoT ท่ีม ี
มำกข้ึน ดงันัน้โครงข่ำยควำมเรว็สูงจึงเป็นปัจจัยส่งเสรมิให้เกิดกำรใช้งำนได้จรงิ 

n เทคโนโลยีใหม่ กระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำนดิจิทัล เช่น 
• AI: เป็นเทคโนโลยทีีใ่นทกุอตุสำหกรรมประยกุต์ใช้งำนตอบรบัยคุกำรท�ำตลำด

ด้วยเคร่ืองมือดิจิทัล เช่น เป็นระบบพืน้ฐำนใน Chatbot ระบบวเิครำะห์ข้อมลู
ลูกค้ำขั้นสูง Facial Recognition เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน เป็นต้น 

• Chatbot: กลุ่ม e-Retail รวมถึงองค์กรเอกชนขนำดใหญ่จะใช้ Chatbot  
ช่วยในกำรพูดคุยกับลูกค้ำมำกขึ้น 

• Blockchain: จะมีโครงกำรที่ใช้เทคโนโลยีในหลำยด้ำน เช่น โครงกำร NDID 
(National Digital ID) และโครงกำรอินทนนท์

สรุปและข้อเสนอแนะ
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• Big Data: จะมคีวำมต้องกำรรวบรวมข้อมลูขนำดใหญ่มำใช้เพือ่กำรวเิครำะห์
และคำดกำรณ์ในวงกำรธุรกิจ รำชกำร และบริกำรต่ำงๆ มำกขึ้น จะท�ำให้มี
โครงกำรด้ำน Big Data มำกขึ้นทั้งในภำครัฐและเอกชน

• Cloud Computing: ระบบต่ำงๆ จะเคลื่อนย้ำยระบบไปอยู่บน Public 
Cloud หรือ Private Cloud มำกขึ้นกว่ำกำรท�ำระบบ On-premise ใน 
รูปแบบเดิมๆ โดยจะมีกำรลงทุนด้ำนนี้มำกขึ้น

• Cybersecurity & Privacy: ควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จะกลำยเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง นอกจำกนี้หน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภำยใต้ พ.ร.บ. ที่ออกมำ 

• Augmented Reality & Virtual Reality: ระบบเสมือนจริงจะช่วยท�ำให้
กำรเชื่อมต่อกับผู้ใช้เปล่ียนไปและน�ำมำใช้ในหลำยๆ อุตสำหกรรม เช่น กำร
ผลติส่ือคอนเทนต์ เช่น e-Magazine กำรผลติสือ่เพือ่งำนขำย ตวัอย่ำงเช่น กำร
ท่องเที่ยวที่พำผู้ชมเที่ยวชมเมืองในระบบเสมือน อสังหำริมทรัพย์ที่มีระบบให้
ผู้สนใจชมห้องในระบบเสมือนจริง 

• การยกเลกิค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิ: ท�ำให้ผูบ้รโิภคหนัมำใช้บรกิำรช�ำระเงนิ
ผ่ำนมือถือมำกขึ้น

n กำรเข้ำมำของแพลตฟอร์มบรษิทัต่ำงชำติทีม่ำพร้อมกบัเงนิทุนในกำรอดัโปรโมชัน
ให้กับผู้ใช้งำน เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำน

ปัจจัยลบ
n	 ขำดแคลนบุคลำกร โดยเฉพำะบุคลำกรที่มีทักษะด้ำนดิจิทัลข้ันสูง เช่น เอไอ,  

บล็อกเชน, นักวิทยำศำสตร์ข้อมูล เป็นต้น
n	 ภำครัฐเปิดเสรีในกำรให้ผูป้ระกอบกำรต่ำงชำติเข้ำมำด�ำเนินธรุกจิ ท�ำให้เกดิควำม

ได้เปรียบ เช่น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีรำยได้ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ 
ไม่ต้องเสียภำษีดังกล่ำว 

n	 กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของภำครัฐ เช่น กำรจัดตั้งบริษัท พระรำชบัญญัติอีมันนี่ที่ก�ำหนด
ให้กำรจัดตั้งบริษัทช�ำระเงินผ่ำนระบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ทุนจดทะเบียน 100 
ล้ำนบำท หรือกำรช�ำระเงินค่ำประกันภัยผ่ำนออนไลน์ไม่สำมำรถช�ำระผ่ำน 
Payment Gateway ได้ ต้องช�ำระเงินโดยตรงไปยังบริษัทประกัน 
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1. บริการด้านเนื้อหา (e-Content) : ผู้บริโภคมีช่องทำงหลำกหลำยในกำร 

เลอืกเสพสือ่มำกขึน้ วงกำรสือ่จะปรบัเปลีย่นสูอ่อนไลน์ และเป็นสือ่เฉพำะทำง 
ที่จัดท�ำโดยผู้เชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน e-Book จะเป็นส่ือท่ีตอบรับกับไลฟสไตล์ 
ของคนในยุคดิจิทัล ซึ่งเล่มออนไลน์ที่น�ำไปตีพิมพ์จะเป็นเล่มท่ีได้รับกำร 
ตอบรบัดจีำกส่ือบนออนไลน์ ซึง่แนวโน้มเริม่ต้นจำกหนงัสอืนวนยิำย แต่ขณะนี้
แนวโน้มดงักล่ำวได้รบักำรตอบรบัจำกหนงัสอืเชิงวชิำกำรและกำรให้ควำมรูด้้วย 
นอกเหนอืจำกนีแ้ล้วกำรสร้ำงคอนเทนต์ทีไ่ด้รบัควำมนยิมมำกขึน้ คอื คอนเทนต์
ที่เป็นสตรีมมิ่งมีเดีย เช่นกำรถ่ำยทอดสดจำกเจ้ำของเนื้อหำโดยตรง และเป็น
จุดเริ่มต้นในกำรทดลองตลำด หำกเนื้อหำได้รับควำมนิยมก็จะมีกำรจัดท�ำเป็น 
หนงัสือในล�ำดบัถัดไป 

2. บริการด้านสื่อบันเทิง (e-Entertainment) : ช่องทำงดิจิทัลได้รับ 
ควำมนิยมสูงขึ้นโดยเฉพำะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมำเสพสื่อผ่ำนทำงช่องทำง
ออนไลน์ แนวโน้มของสื่อบันเทิงจะพัฒนำเป็นแพลตฟอร์มที่สำมำรถเปิดกว้ำง 
ให้ผู้รับชมจำกต่ำงประเทศสำมำรถดูได้ และแนวโน้มของวิดีโอออนดีมำนด ์
ทีม่กีำรเตบิโต 

แนวโน้มด้านบรกิารดจิิทลั
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3. บริการด้านการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ (e-Retail) : แนวโน้มท่ีน่ำจบัตำ 
คอื Social Selling โดยกำรขำยสินค้ำผ่ำนไลฟ์สตรีมมิ่งบนสื่อโซเชียล จำกปีก่อน
หน้ำนั้นที่กำรซื้อของผ่ำนออนไลน์ขับเคลื่อนจำกมำร์เก็ตเพลสมำอยู่บน Social 
Platform ในอัตรำส่วนที่สูงขึ้น เทคโนโลยีที่น่ำจับตำในอุตสำหกรรม e-Retail 
คือ Chatbot จะเป็นผู้ช่วยในกำรพูดคุยกับลูกค้ำ 

4. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อธุรกรรมการเงิน (FinTech) (รวมบริการ 
ด้านการช�าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment)) : เทคโนโลยี
ทำงกำรเงินท่ีน่ำจับตำ คือ P2P Lending โดยเฉพำะแพลตฟอร์มกำร 
ปล่อยกู้กับกลุ่ม SME เพรำะดอกเบ้ียต�่ำกว่ำธนำคำรและกำรกู้ยืมง่ำยกว่ำ
รวมถึง Micro Lending ที่จะมีผู้ให้บริกำรที่ไม่ใช่ธนำคำรเข้ำมำมำกข้ึน และ 
อกีหนึง่เทคโนโลย ีคือ สกุลเงินดิจิทลั ซึง่ภำคธนำคำรจ�ำเป็นต้องเร่งปรบัตวั 

5. บริการด้านการโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ (e-Advertise) เม็ดเงิน
โฆษณำจะอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลในสัดส่วนสูงขึ้น จำกเดิมที่ทีวีเป็นสื่อหลัก 
โดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียท่ีเป็นแนวโน้ม คือ ทวิตเตอร์ และอินสตำแกรม  
และเม็ดเงินโฆษณำส่วนหนึ่งกระจำยตัวอยู ่กับกำรโฆษณำผ่ำนบุคคล เช่น  
Influencers, Bloggers, Youtubers 

6. บริการด้านการท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Transaction) :  
แนวโน้มทีน่่ำจบัตำ คอื บรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งกบั e-Retail นัน่คอืกำรบรหิำรจัดกำร 
คลังสินค้ำแบบครบวงจร และบริกำรจัดส่งสินค้ำ รวมถึงบริกำร Quick- 
Commerce หรือ (Q-Commerce) หรือบริกำรในกำรจัดส่งสินค้ำต่ำงๆ เช่น  
จัดส่งอำหำร ส่งสินค้ำอุปโภค-บริโภค และของใช้ต่ำงๆ 

แนวโน้มบริกำรดิจิทัลดังกล่ำวข้ำงต้นได้เริ่มเข้ำสู่ตลำดแล้ว และจะได้รับควำม
นิยมมำกขึ้นจำกผู้บริโภค เพรำะสำมำรถตอบสนองกำรใช้งำนที่ง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
ลดต้นทุน และผู้บริโภคได้รับประสิทธิภำพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรในทุกภำคส่วน
จ�ำเป็นต้องเร่งปรับตัวในกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้งำนเพ่ือตอบรับกับควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วในยุคดิจิทัล
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