
การสํารวจและวิเคราะหขอมูล
ผูใหบริการดิจิทัลแพลตฟอรม
(Digital Platform) ใน
ประเทศไทย

รายงานสรุปผล



ข้้อจำำ�กััดคว�มรัับผิิดชอบ

	 รายงานสรปุผลการสำารวจและวเิคราะห์ข์้อ้มูลูผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ู	(Digital	Platform)	
ในประเทัศไทัย	จัดิทัำาข้้�นดิว้ยวัตถุปุระสงค์ในการประชาสัมูพนัธ์ข์้อ้มูลูผลจากการสำารวจและวิเคราะห์ใ์ห้์แกบ่คุคล
ห์รือห์น่วยงานต่างๆ	เพื�อให้์เข้้าใจภาพรวมูลักษณะการให์้บริการ	พฤติกรรมูข้องผู้ใช้บริการ	รวมูถุ้งมููลค่า
บรกิารดิจิิทัลั/ดิจิิทัลัแพลตฟอร์มูในประเทัศไทัยและข้อ้มูลูท่ั�เก่�ยวข้อ้ง	อันจะเป็นประโยชน์ตอ่การศก้ษาค้นคว้า
ข้องห์นว่ยงานภาครฐั	ภาคอตุสาห์กรรมู	รวมูถุง้สถุาบนัการศก้ษาเพื�อชว่ยยกระดิบัและพฒันาบรกิารดิจิทิัลั/
ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูท่ั�เก่�ยวข้้องให์้สามูารถุแข้่งข้ันไดิ้อย่างมูป่ระสิทัธิ์ภาพในระดิับสากล	โดิยผลการสำารวจดิัง
กล่าวเป็นการสำารวจเชิงวิชาการทั่�ไมู่รับรองและผูกพันในดิ้านกฎห์มูาย	อาทัิ	การจัดิเก็บภาษ่	ทัั�งน่�	ข้้อมููลใน
รายงานฉบับน่�ยังมู่ข้้อจำากัดิในดิ้านนิยามูข้องดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	และมู่ผลการศ้กษามูาจากการสำารวจและ
สมัูภาษณจ์ากผูใ้ชบ้รกิารและผู้ประกอบกจิการเพ่ยงบางสว่นเทัา่นั�น	สำานกังานคณะกรรมูการกจิการกระจาย
เสย่ง	กิจการโทัรทัศัน์และกิจการโทัรคมูนาคมูแห่์งชาติจง้ไมู่รบัผิดิชอบต่อความูเสย่ห์ายใดิๆ	ท่ั�อาจเกิดิข้้�นทัั�ง
ทัางตรงและทัางอ้อมูจากการนำาข้้อมููลส่วนห์น้�งส่วนใดิ	ห์รือทัั�งห์มูดิในรายงานฉบับน่�ไปใช้ห์รืออ้างอิงเพื�อ
การใดิๆ	ไมู่วา่จะไดิร้บัอนญุาตจากสำานกังานคณะกรรมูการกิจการกระจายเสย่ง	กิจการโทัรทัศัน	์และกิจการ
โทัรคมูนาคมูแห์่งชาติห์รือไมู่ก็ตามู

ช่�อหนัังสื่อ	 รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์์ข้้อมููลผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	 

	 (Digital	Platform)	ในประเทัศไทัย

เจำ้�ข้อง	 สำานักงานคณะกรรมูการกิจการกระจายเส่ยง	กิจการโทัรทััศน์	และ	  

	 กิจการโทัรคมูนาคมูแห์่งชาติ	(สำานักงาน	กสทัช.)





คำ�นัำ�

ความูก้าวห์น้าข้องเทัคโนโลย่และการเข้้าถุ้งอินเทัอร์เน็ต	ส่งผลให้์ประชาชน
มู่พฤติกรรมูท่ั�เปล่�ยนแปลงไปจากอดิ่ต	โดิยมู่การใช้เทัคโนโลย่ในการสื�อสารและเข้้าสู่
บริการในรูปแบบออนไลน์มูากข้้�น	เช่น	การติดิต่อสื�อสารออนไลน์	การรับชมูเนื�อห์า
รายการออนไลน์	สั�งซื�อสินค้าออนไลน์	ห์รือการทัำาธ์ุรกรรมูทัางการเงิน	เป็นต้น	เนื�อง
ดิว้ย	การใช้งานบรกิารรปูแบบออนไลน์สามูารถุเข้้าถุง้ได้ิอยา่งสะดิวกและรวดิเรว็	จ้งเปน็
ทั่�นยิมูข้องผู้บรโิภคในปัจจบัุนเปน็อยา่งมูาก	ทัำาให์ผู้ป้ระกอบกจิการมู่การพฒันาการให์้
บริการในรูปแบบดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	เพิ�มูมูากข้้�น	เพื�อตอบสนอง
ความูต้องการข้องผู้บริโภคในทุักรูปแบบ	ส่งผลให์้รายไดิ้จากการให์้บริการในรูปแบบ
ดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	มู่มููลค่าทั่�เพิ�มูข้้�นอย่างต่อเนื�อง	อ่กทัั�ง	การไร้
ข้อ้จำากัดิข้องพื�นท่ั�ในการให้์บรกิารดิิจิทัลัแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	และข้้อปฏบิตัิ
ทัางด้ิานกฎห์มูายทั่�ยังไมู่มู่ผลบังคับใช้กับผู้ให้์บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	อาจเป็นช่อง
ว่างในปัจจุบัน	ทั่�ทัำาให้์อาจเกิดิการแข่้งขั้นอย่างไมู่เป็นธ์รรมูผู้ได้ิรับใบอนุญาตกิจการ
กระจายเส่ยง	กิจการโทัรทััศน์	และกิจการโทัรคมูนาคมู	ดัิงนั�น	สำานักงาน	กสทัช.	จ้ง
เห์็นถุ้งประโยชน์ในการทั่�จะต้องทั่�ศ้กษาข้้อมููล	และทัำาความูเข้้าใจรูปแบบธ์ุรกิจในการ
ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	เพื�อให์้มู่ข้้อมููลถุูกต้อง	เพ่ยงพอและ
สะท้ัอนสภาพข้องอุตสาห์กรรมูทั่�เกิดิข้้�นจริง	ซ้�งจะส่งผลให้์สำานักงาน	กสทัช.	รวมูถุ้ง
ห์น่วยงานภาครัฐทั่�เก่�ยวข้้องสามูารถุกำาห์นดิแนวทัางในการกำากับดูิแลตลอดิจนการ
กำาห์นดินโยบายทั่�จำาเป็นต่อไปไดิ้ในอนาคต



ดิ้วยเห์ตุดัิงกล่าวน่�สำานักงาน	กสทัช.	จ้งร่วมูมืูอกับ	สำานักงานศูนย์วิจัยและให้์
คำาปร้กษาแห์่งมูห์าวิทัยาลัยธ์รรมูศาสตร์	ดิำาเนินโครงการสำารวจและวิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	ในประเทัศไทัย	โดิยมู่วัตถุุประสงค์
เพื�อสำารวจและวิเคราะห์์ข้้อมููลผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูทั่�ให์้บริการในประเทัศไทัย
ให์้ทัราบถุ้งข้้อมููลการให้์บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	ทั่�มู่นัยสำาคัญ
ต่ออุตสาห์กรรมูข้องประเทัศไทัยในดิ้านต่างๆ	เช่น	การประมูาณการณ์รายไดิ้และ
จำานวนผู้ใช้บริการ	รูปแบบการประกอบกิจการ	โดิยกระบวนการเก็บข้้อมููลในช่วงปี	
๒๕๖๔	จากผู้ใช้บริการและผู้ให้์บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูทั่�ให้์บริการในประเทัศไทัย	 
อยา่งไรกต็ามู	ผลข้องการสำารวจและวเิคราะห์ท์ั่�ปรากฎในรายงานเลมู่น่�	ถุอืเปน็การศก้ษา
เชิงวิชาการเพื�อให้์เกิดิความูรู้ความูเข้้าใจและต่อยอดิองค์ความูรู้ในด้ิานการประกอบ
กิจการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	ในประเทัศไทัย	

ในนามูข้องสำานักงาน	กสทัช.	ข้อข้อบคุณห์น่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และผู้
มูส่ว่นเก่�ยวข้อ้งทักุทัา่นทั่�มูส่ว่นร่วมูในการให้์ข้อ้มูลูอนัเปน็ประโยชนต์อ่การศ้กษาและจดัิ
ทัำารายงานฉบบัน่�	และห์วงัเปน็อยา่งยิ�งวา่รายงานสรปุผลสำารวจและวเิคราะห์ข์้อ้มูลูผูใ้ห์้
บริการดิจิทัิัลแพลตฟอรม์ู	(Digital	Platform)	ในประเทัศไทัย	ฉบบัน่�จะเป็นประโยชนต์อ่
ผู้เก่�ยวข้้องและผู้ทั่�มู่ความูสนใจทัุกทั่าน

(ผิู้ช่วยศ�สืตรั�จำ�รัย์ภูมิศิษฐ์ มห�เวสืนั์ศิรัิ)
รองเลข้าธ์ิการคณะกรรมูการกิจการกระจายเส่ยง
กิจการโทัรทััศน์	และกิจการโทัรคมูนาคมูแห์่งชาติ
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บทสืรัุปผิู้บรัิห�รั



กลุมบริการสื่อสารโทรคมนาคม
(Telecommunication Services)

กลุมบริการแพรภาพ
(Video Services)

กลุมบริการแพรเสียง
(Audio Services)

กลุมบริการสื่อสังคมออนไลน
(Social Media Services)

กลุมบริการขนสง
(Logistic Services)

กลุมบริการดานสาธารณสุข
(Health Services)

กลุมบริการซื้อขายสินคา/บริการ
(Trade/E-commerce Services)

กลุมบริการทองเที่ยว
(Travel and Tourism Services)

กลุมบริการธนาคารและการเงิน 
(Banking and Financial Services) 

กลุมบริการดานการเกษตร
(Agricultural Services)

กลุมบริการดานการศึกษา
(Education Services)

กลุมบริการสื่อสารโทรคมนาคม
(Telecommunication Services)

กลุมบริการแพรภาพ
(Video Services)

กลุมบริการแพรเสียง
(Audio Services)

กลุมบริการสื่อสังคมออนไลน
(Social Media Services)

กลุมบริการขนสง
(Logistic Services)

กลุมบริการดานสาธารณสุข
(Health Services)

กลุมบริการซื้อขายสินคา/บริการ
(Trade/E-commerce Services)

กลุมบริการทองเที่ยว
(Travel and Tourism Services)

กลุมบริการธนาคารและการเงิน 
(Banking and Financial Services) 

กลุมบริการดานการเกษตร
(Agricultural Services)

กลุมบริการดานการศึกษา
(Education Services)

กัลุ่มบรัิกั�รัที�เกัี�ยวข้้องกัับ กัสืทช. ปรัะกัอบด้วย 4 กัลุ่มบรัิกั�รั ได้แกั่

การศ้กษาข้องโครงการไดิ้ทัำาการจำาแนกกลุ่มูบริการดิิจิทััล 
โดิยอาศัยเกณฑ์์ประเภทัอุตสาห์กรรมู	(Industry	Dimension)	ซ้�งแบ่ง
กลุ่มูบริการออกเป็น	2	กลุ่มูบริการห์ลัก	ดิังน่�

กัลุ่มบรัิกั�รัที�มีนััยต่อเศรัษฐกัิจำและสืังคม ปรัะกัอบด้วย 7 กัลุ่มบรัิกั�รั ได้แกั่



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

9

อย่างไรก็ตามู	บริการต่างๆ	ข้องระบบนิเวศบริการดิิจิทััลในประเทัศจะยังไมู่
สามูารถุเร่ยกไดิ้ว่าเป็นดิิจิทััลแพลตฟอร์มูทัั�งห์มูดิ	จากการศ้กษาข้องโครงการจ้งไดิ้
มู่การทับทัวนนิยามู	และสรุปได้ิว่า	ผิู้ให้บริักั�รัดิจิำทัล (Digital Service Provider) จะ
รวมูทุักบริการผ่านช่องทัางออนไลน์ทัั�งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน	ในข้ณะทั่� 
ผิู้ให้บรัิกั�รัดิจำิทัลแพลตฟอรั์ม (Digital Platform Provider)	เป็นส่วนห์น้�งข้องผู้ให์้
บริการดิิจิทััล	(Digital	Service	Provider)	และมู่ลักษณะสำาคัญ	ดิังต่อไปน่�	

1.	 ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูต้องเข้้าถุ้งไดิ้ผ่านโครงข้่ายการสื�อสาร	
(Communication	Network)

2.	 ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูต้องประกอบดิ้วยตลาดิ	2	ฝ่ายห์รือ
มูากกว่า	(Multisided	Markets)

3.	 ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูต้องไดิ้ประโยชน์จากปรากฎการณ์ทั่�มู ่
กลุ่มูคนห์รือผู้มู่ส่วนร่วมูเพิ�มูข้้�น	(Network	Effects)

โดิยดิิจิทััลแพลตฟอร์มูข้องการศ้กษาข้องโครงการสำารวจและวิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้ให้์บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	ในประเทัศไทัย	จะถูุกคัดิกรองด้ิวย	
3	เงื�อนไข้ข้้างต้น
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กลุ่มูผู้ให์้บริการดิิจิทััลในแต่ละอุตสาห์กรรมูจากการศ้กษาเบื�องต้นมู่ทัั�งกลุ่มูทั่�
เข้้าข้่ายและไมู่เข้้าข้่ายผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูตามูนิยามูท่ั�กำาห์นดิไว้	ดิังนั�น	การ
ศก้ษาข้องโครงการจง้มูก่ารกำาห์นดิข้อบเข้ตและเลอืกกลุมู่ผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ู	
(Digital	Platform	Provider)	สำาห์รบัการศก้ษา	โดิยใชล้กัษณะข้องดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ู
ทั่�กำาห์นดิไวป้ระกอบการคดัิกรอง	อยา่งไรกต็ามู	ดิจิทิัลัแพลตฟอร์มูทั่�ไดิร้บัการคดัิเลอืก
อาจไมูร่วมูบางกลุมู่ผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลั	(Digital	Service	Provider)	ทั่�สำานกังาน	กสทัช.	
ให์้ความูสนใจ	ดัิงนั�น	การศ้กษาข้องโครงการจ้งเพิ�มูกลุ่มูผู้ให้์บริการดิิจิทััล	(Digital	
Service	Provider)	ในกลุ่มูบริการทั่�เก่�ยวข้้องกับสำานักงาน	กสทัช.	เพิ�มูเติมู	เพื�อให์้
สอดิคล้องกับวัตถุุประสงค์ข้องการศ้กษาในโครงการและตอบโจทัย์ความูสนใจข้อง
สำานกังาน	กสทัช.	โดิยแตล่ะกลุมู่อตุสาห์กรรมูมูบ่รกิารดิจิทิัลัทั่�ไดิร้บัการคดัิเลอืกมูด่ิงัรปู
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สืรัุปผิลสืำ�รัวจำผิู้ใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล
ในัปรัะเทศไทย

ในการศ้กษาข้องโครงการไดิ้มู่การดิำาเนินการสำารวจผู้ใช้บริการดิิจิทััลและ/
ห์รือดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	โดิยมู่การสำารวจกลุ่มูตัวอย่างจำานวนทัั�งห์มูดิ	21,071	ราย	
แบ่งจำานวนการสำารวจตามูสัดิส่วนโควต้าข้องช่วงอายุและพื�นทั่�รายจังห์วัดิ	โดิยพบว่า	 
กัลุ่มบรัิกั�รัส่ื�อสื�รัโทรัคมนั�คมมีผิู้ใช้บรัิกั�รัม�กัที�สืุด คิดเป็นัรั้อยละ 87.8	ข้อง
ผู้ตอบแบบสำารวจทัั�งห์มูดิ	รองลงมูาไดิ้แก่	1)	กลุ่มูบริการสื�อสังคมูออนไลน์	คิดิเป็น 
ร้อยละ	59.0	2)	กลุ่มูบริการแพร่ภาพ	คิดิเป็นร้อยละ	48.2	3)	กลุ่มูบริการดิ้านการ
ข้นส่ง	คิดิเป็นร้อยละ	12.9	4)	กลุ่มูบริการซื�อข้ายสินค้า/บริการ	คิดิเป็นร้อยละ	12.8 
5)	กลุมู่บรกิารแพรเ่สย่ง	คิดิเปน็รอ้ยละ	12.4	6)	กลุมู่บรกิารธ์นาคารและการเงนิ	คดิิเปน็
ร้อยละ	6.0	7)	กลุมู่บรกิารดิา้นการศก้ษา	คดิิเปน็รอ้ยละ	5.3	8)	กลุมู่บรกิารทัอ่งเทั่�ยว	
คิดิเป็นร้อยละ	4.2	9)	กลุ่มูบริการดิ้านการเกษตร	คิดิเป็นร้อยละ	1.9	และกลุ่มูบริการ
ดิา้นสาธ์ารณสขุ้	คดิิเปน็รอ้ยละ	1.7	โดิยจากผลสำารวจพบข้อ้มูลูเชงิลก้ทั่�นา่สนใจ	ดิงัน่�

1.	 กลุ่มูบริการแพร่เส่ยงไดิ้รับผลกระทับจากการเข้้ามูาข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััลมูาก
ทั่�สุดิ	เมูื�อเทั่ยบกับกลุ่มูบริการอื�นๆ	โดิยจากผลการสำารวจพบว่า	มู่ผู้ใช้บริการ
กว่าร้อยละ	60	ทั่�ไมู่ใช้บริการดิั�งเดิิมูอย่างการฟังวิทัยุ	AM/FM	แล้ว	ในข้ณะท่ั�
กลุมู่บรกิารโทัรคมูนาคมูและกลุมู่บรกิารแพรภ่าพมูส่ดัิสว่นผูท้ั่�ไมู่ใช้บรกิารดัิ�งเดิมิู
รองลงมูา	คิดิเป็นร้อยละ	42	และร้อยละ	17	ตามูลำาดิับ

2.	 ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มู	Gen	Z	ประมูาณร้อยละ	70.8	ถุ้งร้อยละ	72.7	เสพ 
คอนเทันตจ์ากโซเช่ยลมู่เดิย่เพื�อความูบนัเทิังในรปูแบบวดิิโ่อและรปูภาพเปน็ห์ลกั	
แตกต่างจากกลุ่มูคนในช่วงวัยอื�นทั่�ส่วนให์ญ่ใช้โซเช่ยลมู่เดิ่ยเพื�อรับชมูห์รือ 
อ่านข้่าวสาร

1

2
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3.	 การ ใช้บ ริการดิิจิ ทััลดิ้ านการ เงินข้องผู้ ใ ช้บริการดิิจิ ทััลทัุกช่ วงวัย	 
เนน้การลงทุันครปิโตเคอเรนซ่�มูากกว่าการลงทุันห์ุน้	ยกเวน้กลุมู่	Babyboomer+	
ทั่�ใช้งานแอปพลิเคชันดิ้านการลงทัุนห์ุ้นมูากกว่าคริปโตเคอเรนซ่�

4.	 กว่าร้อยละ	76.4	ข้องผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูสาธ์ารณสุข้คือผู้ทั่�ปรับเปล่�ยน
มูาใช้บริการดิิจิทััลห์ลังการเกิดิสถุานการณ์โรคระบาดิโควิดิ-19	 โดิยใช้ 
บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูด้ิานสาธ์ารณสุข้จะเปล่�ยนแปลงไปตามูช่วงวัย	ใน
กลุมู่	Gen	Z	จะใชบ้รกิารเพื�อปรก้ษาแพทัย์ออนไลนเ์ปน็ห์ลกั	และใชบ้รกิารสั�งซื�อ 
แพ็กเกจทัางการแพทัย์	รวมูถุ้งการสั�งซื�อยารองลงมูา	ในข้ณะทั่�	ผู้ใช้บริการ
ดิิจิทััลในช่วงวัยทั่�อายุมูากข้้�นมูาจนถุ้งกลุ่มู	Babyboomer+	จะเน้นการสั�งซื�อ
ยาห์รอืเวชภณัฑ์เ์ป็นห์ลกั	และใชบ้รกิารปรก้ษาแพทัย	์รวมูถุง้การสั�งซื�อแพก็เกจ 
ทัางการแพทัย์รองลงมูา

5.	 สดัิสว่นการใชง้านข้องกลุมู่บรกิารด้ิานการศ้กษาเนน้การเร่ยนรูเ้พื�อเสรมิูทัักษะ	
(Upskilling)	ในทัุกช่วงอายุ	โดิยผู้ใช้บริการในช่วงอายุทั่�ยังน้อยส่วนให์ญ่จะใช้
งานเพื�อการเร่ยนรู	้เตร่ยมูสอบห์รอืเสรมิูทัักษะ	สว่นผูใ้ชบ้รกิารทั่�มูอ่ายใุนชว่งวยั
ทัำางานและวยักลางคนจะใชง้านเพื�อเสรมิูทักัษะและถุา่ยทัอดิความูรูด้ิว้ยสดัิสว่น
ทั่�ใกล้เค่ยงกัน

3

4

5
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ในภาพรวมูผลลพัธ์ก์ารประเมูนิมูลูคา่บรกิารดิจิทิัลัในกลุมู่บรกิารทั่�เก่�ยวข้อ้งกบั	
กสทัช.	ในป	ีพ.ศ.	2564	ถูุกประเมูนิไวท้ั่�	32,873	ลา้นบาทั	และมููลค่าในป	ีพ.ศ.	2569	จะ
เติบโตเป็น	73,761	ล้านบาทั	แบ่งเป็นมููลค่ารายอุตสาห์กรรมู	ไดิ้แก่	

  กลุ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมมีมูลค่า 1,351 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.1 โดยในปีพ.ศ. 2569 มูลค่าของกลุ่มย่อยบริการนี้ถูก
คาดการณ์ว่า จะเติบโตเป็นมูลค่า 2,623 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 14

  กลุม่บรกิารแพร่ภาพ 16,121 ลา้นบาท หรอืคิดเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 49 โดย
ในปีพ.ศ. 2569 มูลค่าของกลุ่มย่อยบริการนี้ถูกคาดการณ์ว่า จะเติบโต
เป็นมูลค่า 36,945 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 
อยู่ที่ร้อยละ 18

  กลุ่มบริการแพร่เสียง 4,485 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 
โดยในปีพ.ศ. 2569 มูลค่าของกลุ่มย่อยบริการนี้ถูกคาดการณ์ว่า 
จะเติบโตเป็นมูลค่า 7,344 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี 
(CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 10

  กลุ่มบริการสื่อสังคมออนไลน์ 10,917 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 33.2 โดยในปีพ.ศ. 2569 มูลค่าของกลุ่มย่อยบริการนี้ถูกคาด
การณว์า่ จะเตบิโตเปน็มลูคา่ 26,848 ลา้นบาท โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ 
ต่อปี (CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 20

มูลค่�บรัิกั�รัดิจำิทัลและดิจำิทัลแพลตฟอรั์ม
ในัปรัะเทศไทย พรั้อมกั�รัปรัะม�ณกั�รัณ์ในัรัะยะ 5 ปี
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ในภาพรวมูผลการประเมิูนมูลูค่าบริการดิจิิทัลั/ดิจิิทัลัแพลตฟอร์มูในกลุมู่บริการท่ั�มูนั่ย
ตอ่เศรษฐกจิและสงัคมู	ในป	ีพ.ศ.	2564	ถุกูประเมูนิไวท้ั่�	93,322	ลา้นบาทั	และมูลูคา่ในปี	
พ.ศ.	2569	จะเติบโตเป็น	146,115	ล้านบาทั	แบ่งเป็นมููลค่ารายอุตสาห์กรรมู	ไดิ้แก่	

กลุ่มูบริการธ์นาคารและการเงิน	34,455	ล้านบาทั	ห์รือ
คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	36.9	โดิยในปีพ.ศ.	2569	มููลค่า
ข้องกลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็น
มููลค่า	56,060	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อ
ปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	10

กลุมู่บรกิารทัอ่งเทั่�ยว	3,254	ลา้นบาทั	ห์รอืคดิิเปน็สดัิสว่น
รอ้ยละ	3.5	โดิยในปพี.ศ.	2569	มูลูคา่ข้องกลุมู่ยอ่ยบรกิาร
น่�ถุกูคาดิการณว์า่	จะเตบิโตเปน็มูลูค่า	12,050	ลา้นบาทั	
โดิยมูอ่ตัราการเตบิโตเฉล่�ยตอ่ป	ี(CAGR)	อยูท่ั่�รอ้ยละ	30

กลุมู่บริการซื�อข้ายสินค้า/บริการ	35,144	ล้านบาทั	ห์รือ
คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	37.7	โดิยในปีพ.ศ.	2569	มููลค่า
ข้องกลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็น
มููลค่า	49,800	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อ
ปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	7

กลุมู่บริการด้ิานการข้นส่ง	18,807	ล้านบาทั	ห์รือคดิิเปน็
สดัิสว่นรอ้ยละ	20.2	โดิยในปีพ.ศ.	2569	มูลูค่าข้องกลุมู่
ยอ่ยบรกิารน่�ถุกูคาดิการณว์า่	จะเตบิโตเปน็มูลูคา่	28,359	
ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�
ร้อยละ	9
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กลุ่มูบริการดิ้านสาธ์ารณสุข้	147	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเป็น
สัดิส่วนร้อยละ	0.2	โดิยในปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุ่มู
ย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	311	
ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่
ทั่�ร้อยละ	16

กลุมู่บรกิารดิา้นการศก้ษา	1,515	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเปน็
สัดิส่วนร้อยละ	1.6	โดิยในปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุ่มู
ยอ่ยบรกิารน่�ถุกูคาดิการณว์า่	จะเตบิโตเป็นมูลูค่า	4,016	
ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�
ร้อยละ	22



ภ�พรัวมบรัิกั�รัดิจำิทัล
และดิจำิทัลแพลตฟอรั์ม

02
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รัะบบนัิเวศข้องบรัิกั�รัดิจำิทัล

ในการศ้กษาข้องโครงการไดิ้ทัำาการจำาแนก
กลุ่มูบริการดิิจิทััลโดิยอาศัยเกณฑ์์ประเภทั
อุตสาห์กรรมู	(Industry	Dimension)	ซ้�งแบ่ง
กลุ่มูบริการออกเป็น	2	กลุ่มูบริการห์ลัก	ดิังน่�

1. กัลุ่มบรัิกั�รัที�เกัี�ยวข้้องกัับ กัสืทช.  
ประกอบดิ้วย	4	กลุ่มูบริการ	ไดิ้แก่

2.1

กลุมบริการสื่อสารโทรคมนาคม
(Telecommunication Services)

กลุมบริการแพรภาพ
(Video Services)

กลุมบริการแพรเสียง
(Audio Services)

กลุมบริการสื่อสังคมออนไลน
(Social Media Services)

กลุมบริการขนสง
(Logistic Services)

กลุมบริการดานสาธารณสุข
(Health Services)

กลุมบริการซื้อขายสินคา/บริการ
(Trade/E-commerce Services)

กลุมบริการทองเที่ยว
(Travel and Tourism Services)

กลุมบริการธนาคารและการเงิน 
(Banking and Financial Services) 

กลุมบริการดานการเกษตร
(Agricultural Services)

กลุมบริการดานการศึกษา
(Education Services)

1
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2. กัลุ่มบรัิกั�รัที�มีนััยต่อเศรัษฐกัิจำและสืังคม  
ประกอบดิ้วย	7	กลุ่มูบริการ	ไดิ้แก่

ทัั�งน่�	บริการดิิจิทััล/ทั่�ไดิ้แบ่งตามูเกณฑ์์อุตสาห์กรรมูแล้ว
นั�น	ยงัคงประกอบดิว้ยบริการทั่�มูค่วามูห์ลากห์ลาย	เนื�องจากการ
ให์บ้รกิารข้องบรกิารดิจิทิัลัในแตล่ะอตุสาห์กรรมูมูค่วามูแตกตา่งกัน
และเปน็เอกลกัษณ	์(Unique)	ดิงันั�น	คณะวจิยัจง้พจิารณาการจดัิ
แบ่งกลุมู่ย่อยบรกิารข้องบรกิารดิจิทิัลัในอตุสาห์กรรมูนั�นๆ	ประกอบ
การศก้ษา	ตามูห์ลกัเกณฑ์วั์ตถุปุระสงค์การให้์บรกิาร	(Objective	
Dimension)	และห์ลักเกณฑ์์ลักษณะการให์้บริการ	(Function	
Dimension)	ข้องแต่ละบริการดิิจิทััล

กลุมบริการสื่อสารโทรคมนาคม
(Telecommunication Services)

กลุมบริการแพรภาพ
(Video Services)

กลุมบริการแพรเสียง
(Audio Services)

กลุมบริการสื่อสังคมออนไลน
(Social Media Services)

กลุมบริการขนสง
(Logistic Services)

กลุมบริการดานสาธารณสุข
(Health Services)

กลุมบริการซื้อขายสินคา/บริการ
(Trade/E-commerce Services)

กลุมบริการทองเที่ยว
(Travel and Tourism Services)

กลุมบริการธนาคารและการเงิน 
(Banking and Financial Services) 

กลุมบริการดานการเกษตร
(Agricultural Services)

กลุมบริการดานการศึกษา
(Education Services)

2
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บริการดิจิทัล

กลุมบริการที่มีนัยตอเศรษฐกิจและสังคมกลุมบริการที่เกี่ยวของกับ กสทช.

เกณฑประเภทอุตสาหกรรม (Industry Dimension)

กลุมบริการสื่อสารโทรคมนาคม

กลุมบริการแพรภาพ

กลุมบริการแพรเสียง

กลุมบริการสื่อสังคมออนไลน

กลุมบริการธนาคารและการเงิน

กลุมบริการทองเที่ยว

กลุมบริการซื้อขายสินคา/บริการ

กลุมบริการดานการขนสง

กลุมบริการดานสาธารณสุข

กลุมบริการดานการศึกษา

กลุมบริการดานการเกษตร

เกณฑวัตถุประสงคและลักษณะการใหบริการ 
(Objective and Function Dimension)

กลุมบริการยอยที่แตกตางกันไปในแตละอุตสาหกรรม
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นอกจากน่�	ในการศ้กษาข้องโครงการทั่�ไดิ้มู่การแบ่งบริการดิิจิทััลตามูเกณฑ์์
อุตสาห์กรรมู	ทั่�ปร้กษาได้ิกำาห์นดินิยามูข้องบริการดิิจิทััลและจัดิกลุ่มูย่อยบริการข้อง
บริการดิิจิทััลในแต่ละกลุ่มูบริการไว้	ดิังต่อไปน่�

กัลุม่บริักั�รัสื่�อสื�รัโทรัคมนั�คม (Telecommunication Services)	ห์มูายถุง้	
บรกิารดิจิทัิัลทั่�มูก่ารให์บ้รกิารในลกัษณะคลา้ยคล้งกบัธ์รุกจิโทัรคมูนาคมู	ประกอบด้ิวย

  กลุ่มย่อยบริการส่ือสารผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Online Communication) 
เช่น Line, Messenger, WhatsApp, Skype, WeChat เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการสนับสนุนโทรคมนาคมออนไลน์ (Online Telecommunication 
Support Service) เช่น myAIS, True iService, Dtac OneCall, GOMO 
Thailand, 3BB Member, FINN Mobile เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการทดสอบความเร็วการเชื่อมต่อ (Speed Test Service) 
เช่น Ookla Speed Test, nPerf, ADSL Speed Test เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: 
VPN) เช่น ExpressVPN, CyberGhost, PiaVPN, NordVPN เป็นต้น 

  กลุ่มย่อยบริการ Internet of Things (IoT) เช่น Netpie, Anto, True 
IoT เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่ภ�พ (Video Services) ห์มูายถุ้ง	บริการดิิจิทััลทั่�ให์้บริการ
ถุ่ายทัอดิห์รือแบ่งปันคอนเทันต์ภาพยนตร์	ซ่ร่ส์	สารคดิ่	แอนิเมูชัน	รายการโทัรทััศน์	
ห์รือคอนเทันต์มัูลติมู่เดิ่ยทั่�ประกอบด้ิวยวิดิ่โอภาพเคลื�อนไห์วและเส่ยงผ่านเครือข่้าย
อินเทัอร์เน็ต	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยผู้ให้บริการเรียกดูวิดีโอตามต้องการ (Video on Demand) 
เช่น Netflix, Disney Plus Hotstar, Viu เป็นต้น 

  กลุ่มย่อยผู้ให้บริการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ (Video Sharing) เช่น  
YouTube, Dailymotion, Twitch, Microsoft Stream เป็นต้น



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

23

กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่เสืียง (Audio Services)	ห์มูายถุ้ง	บริการดิิจิทััลทั่�ให์้บริการ
ถุ่ายทัอดิ	แบ่งปัน	ห์รือสร้างสรรค์คอนเทันต์เส่ยงต่างๆ	เช่น	เส่ยงเพลง	เส่ยงดินตร่	
ห์รอืเส่ยงบรรยายเรื�องราว	เปน็ตน้	โดิยบรกิารดิิจิทัลัจะมู่จดุิประสงค์เนน้ทั่�การให้์บริการ
ดิ้านเส่ยงเป็นห์ลักผ่านเครือข้่ายอินเทัอร์เน็ต	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการสตรีมเพลง (Music Streaming) เช่น Spotify, Joox, 
Youtube Music เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Radio) เช่น Tero 
Radio, SiamHa, Radio Thailand, TuneIn Radio เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครื่องมือตัดต่อดัดแปลงเสียง (Audio Tools) เช่น 
AudioLab, Walk Band, Super Sound, Tonal Energy เป็นต้น
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กัลุ่มบริักั�รัสื่�อสัืงคมออนัไลน์ั (Social Media Services)	ห์มูายถุ้ง	บริการ
ดิิจิทััลท่ั�ให้์บริการเป็นสื�อกลางในการพูดิคุย	แบ่งปันคอนเทันต์ต่างๆ	และแลกเปล่�ยน 
ความูคดิิเห็์นภายในเครอืข่้ายสื�อสงัคมูออนไลนผ์า่นรปูแบบข้้อมูลู	เชน่	ตวัอกัษร	บทัความู	
รปูภาพ	วดิิโ่อ	การถุา่ยทัอดิสดิวิดิโ่อ	ห์รอืทั่�ตั�งผ่านเครอืข้า่ยอนิเทัอรเ์น็ต	ประกอบดิว้ย

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น 
Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok เป็นต้น 

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายสื่อสังคมส่วนบุคคลออนไลน์ (Private  
Networking) เช่น Google Meeting,  Zoom, Microsoft Team เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครื่องมือค้นหาออนไลน์ (Search Engine) เช่น Google 
Search, Bing, Baidu, Yahoo Search เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายที่อยู่ออนไลน์ (Social Geo-Location) เช่น 
Google Map, Foursquare เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายบทความออนไลน์ (Social Publishing) เช่น 
Pantip, Dek-D, Wikipedia, Sanook เป็นต้น 
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กัลุ่มบรัิกั�รัธนั�ค�รัและกั�รัเงินั (Banking and Financial Services)  
ห์มูายถุ้ง	บริการดิิจิทััลทั่�มู่การให้์บริการตั�งแต่การทัำาธุ์รกรรมูทัางการเงินออนไลน์	
จนถุ้งการบริห์ารจัดิการการลงทุัน	โดิยกลุ่มูให้์บริการกลุ่มูย่อยมู่การนำาเทัคโนโลย่มูา
ปรบัใช้เพื�อสร้างสินคา้	บรกิาร	และแกป้ญัห์าทัางการเงนิแตกตา่งตามูวตัถุปุระสงค์ข้อง
แต่ละแพลตฟอร์มู	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Online Banking) เช่น 
Krungthai NEXT, Krung Sri Mobile App เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการการเงินทางเลือก (Alternative Finance) เช่น  
PeerPower, DURIAN CORP, LENDEX เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการช่องทางการชำาระเงิน (Payment) เช่น TrueMoney 
Wallet, Paypal, 2C2P, ShopeePay เป็นต้น
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  กลุ่มย่อยบริการการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ (Exchange and 
Trading) เช่น Bitkub, Zipmek, Satang เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการด้านการลงทุน (Investment Management) เช่น 
Robowealth, Finnomena, Jitta เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการด้านองค์ความรู้ (Information) เช่น Refinn, Masii, 
Credit OK, AOM Money, Investing เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ (Enterprise Software) 
เช่น FlowAccount, Creden.co, FINEMA, TRCLOUD เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการประกันภัย (Insurance) เช่น FairDee, Claimdi, 724 
Insure, Roojai เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัท่องเที�ยว (Travel and Tourism Services) ห์มูายถุ้ง	บริการ
ดิจิิทัลัท่ั�ให์บ้รกิารสนบัสนุนการจองทั่�พกั	สถุานทั่�จัดิกิจกรรมู	รวมูถุง้บรกิารทัอ่งเทั่�ยวทั่�
เก่�ยวข้อ้ง	ประกอบดิว้ย	บรกิารจองทั่�พกั/บรกิารท่ัองเทั่�ยว	บรกิารสนบัสนนุผูใ้ห้์บรกิาร
ทัอ่งเท่ั�ยว	ตลอดิจนบรกิารข้้อมููลทั่�พกั/บรกิารท่ัองเทั่�ยวแก่นกัท่ัองเทั่�ยว	ประกอบด้ิวย

  กลุ่มย่อยให้บริการจองที่พัก/บริการท่องเที่ยว (Online Travel Agency: 
OTA) เช่น Agoda, Booking.com, Trip.com เป็นต้น 

  กลุ่มย่อยบริการแหล่งข้อมูลพัก/บริการท่องเที่ยว (Metasearch) เช่น 
EventBanana, VenueE เป็นต้น

  กลุ่มย่อยให้บริการสนับสนุนการทำาบริการแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ
ท่องเที่ยว (Online Tourism Management Support) เช่น  
Readyplanet Traveltech, Roomscope, 9Booking.com เป็นต้น

  กลุ่มย่อยให้บริการท่องเที่ยว (Tourism Provider) เช่น หนุ่มสาวทัวร์, 
atSiam Tour, GUSTO World Tour เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัซ่้อข้�ยสืินัค้�/บรัิกั�รั (Trade/E-commerce Services)  
ห์มูายถุ้ง	บริการดิิจิทััลทั่�อำานวยความูสะดิวกให์้แก่ผู้ซื�อและธ์ุรกิจทั่�ต้องการมูาทัำาการ
ซื�อข้ายสนิค้า/บริการผา่นชอ่งทัางออนไลน	์ประกอบดิว้ย	บรกิารศูนย์กลางการซื�อข้าย
สนิคา้/บรกิาร	บริการสนับสนุนธ์รุกจิออนไลน์	รวมูถุง้บรกิารข้อ้มูลูประกอบการตดัิสนิ
ใจซื�อสินค้า/บริการ	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยแพลตฟอร์ม e-Marketplace เช่น Lazada, Shopee เป็นต้น

  กลุ่มย่อยแพลตฟอร์ม e-Tailer เช่น Central Online, Makro click, 
BigC shopping online เป็นต้น

  กลุ่มย่อยแพลตฟอร์ม Metasearch เช่น Google, Priceza, ปันโปร, 
Shopback เป็นต้น

  กลุ่มย่อยแพลตฟอร์มที่สนับสนุนผู้ขายสินค้า/บริการออนไลน์  
(Support) เช่น TARAD.com Lnwshop, Readyplanet เป็นต้น
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กัลุม่บรักิั�รัด�้นักั�รัข้นัส่ืง (Logistic Services) ห์มูายถุง้	บรกิารดิจิทิัลัทั่�ชว่ย
อำานวยความูสะดิวกในการเข้้าถุ้งบริการดิ้านการข้นส่งผ่านเครือข้่ายอินเทัอร์เน็ต	ซ้�ง
รวมูไปถุ้งการข้นส่งเคลื�อนย้ายสิ�งข้อง	และบริการดิ้านการคมูนาคมูข้องผู้โดิยสาร
ครอบคลุมูรูปแบบข้องการเดิินทัางทัั�งทัางบก	น�ำา	และอากาศ	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการด้านการขนส่งสินค้า (Cargo Transports) เช่น Flash 
Express, Lalamove, DHL, Kerry, SCG Express, Ninjavan เป็นต้น 

  กลุ่มย่อยบริการส่งมอบสินค้าตามต้องการ (On Demand Delivery) 
เช่น Grab, Food Panda, Line Man เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการด้านการขนส่งผู้โดยสาร (Human Transports) เช่น 
Bus Online Ticket, HAUP, Rent Connected เป็นต้น 
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นัสื�ธ�รัณสืุข้ (Health Services) ห์มูายถุ้ง	บริการดิิจิทััลทั่�
สนับสนุนให์้ผู้ใช้บริการห์รือผู้ป่วยสามูารถุเข้้ารับบริการทัางสาธ์ารณสุข้ไดิ้สะดิวก
มูากข้้�น	รวมูถุ้งบริการดิิจิทััลทั่�ช่วยสนับสนุนผู้ให์้บริการทัางสาธ์ารณสุข้สามูารถุนำา
เทัคโนโลย่ต่างๆ	มูาช่วยสนับสนุนการให์้บริการไดิ้มู่ประสิทัธ์ิภาพมูากข้้�น	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการให้คำาปรึกษาการแพทย์ทางออนไลน์ (Telehealth) เช่น 
Chiwii, Raksa, Ooca เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการค้นหาบริการทางการแพทย์ (Service Search) เช่น 
HDmall, Medical Departure, iTAAM เป็นต้น 

  กลุ่มย่อยบริการติดตามสถานะสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health 
Platform) เช่น Diamate, Smile Migraine, Cal Diary, Vitaboost, 
Pharmasafe เป็นต้น 

  กลุ่มย่อยบริการของสถานบริการสาธารณสุข (Healthcare Provider) 
เช่น BDMS, Bumrungrad, Samitivej เป็นต้น  

  กลุ่มย่อยบริการระบบจัดการภายในสถานบริการสาธารณสุข (Healthcare 
Management Support) เช่น MediSee, Doctor Ease, Doctor A to Z, 
Arincare เป็นต้น
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กัลุม่บรักิั�รัด�้นักั�รัศกึัษ� (Education Services) ห์มูายถุง้	บรกิารดิิจทัิัลทั่�เปน็
เครื�องมืูอในการอำานวยความูสะดิวกด้ิานการศ้กษาผ่านเครือข่้ายอินเทัอร์เน็ต	บริการ
คอนเทันต์และสื�อกลางในการแบ่งปันคอนเทันต์ดิ้านการศ้กษา	และบริการสนับสนุนท่ั�
เก่�ยวข้้อง	ประกอบดิ้วย

  กลุม่ยอ่ยบรกิารคอนเทนตก์ารเรยีนการสอนออนไลน ์(Online Course) เช่น 
Skilllane, Skoodio, Future Skill, OnDemand, Udemy และ StartDee เปน็ตน้

  กลุ่มย่อยบรกิารแพลตฟอรม์จากสถาบนัการศกึษา (Education Intuition  
Platform) เช่น Mahidol Extension, Kasetsart University และ Chula 
MOOC เป็นต้น

  กลุม่ยอ่ยบรกิารสือ่กลางดา้นการเรยีนการสอน (E-learning) เชน่ Google 
classroom, Plook Classroom และ Nearpod เป็นต้น

  กลุม่ยอ่ยบรกิารสือ่เสรมิสรา้งความรู ้(Computer-Assisted Instruction) 
เช่น Coding Thailand, Inskru และ Taamkru เป็นต้น

  กลุม่ยอ่ยบริการดา้นการจดบนัทกึขอ้มลู (Note-taking) เชน่ Goodnotes, 
Notability และ Evernote เป็นต้น



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

32

กัลุม่บริักั�รักั�รัเกัษตรั (Agricultural Services) ห์มูายถุง้	บรกิารดิจิิทัลัทั่�ชว่ย
สนบัสนนุบริการดิา้นการเกษตรผา่นการประยกุตใ์ชเ้ทัคโนโลย่ดิจิทิัลัและนวตักรรมูตา่งๆ	
และเพิ�มูศกัยภาพในการดิำาเนินกจิกรรมูตลอดิห์ว่งโซค่ณุค่า	ครอบคลมุูกจิกรรมูดิา้นการ
เพาะปลูก	กิจกรรมูดิ้านปศุสัตว์	และกิจกรรมูดิ้านการเพาะเล่�ยงสัตว์น�ำา	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการด้านการจัดการฟาร์มและการเพาะปลูก (In-Field 
Management) เช่น Ricult, Cropin เป็นต้น  

  กลุ่มย่อยบริการเทคโนโลยีโดรน หุ่นยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ (Farm 
Equipment) เช่น HR Robotics, SaTi,  LAILA, TEVADA เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (Post-Harvest & 
Traceability) เช่น EDEN, Agritech, Verifik8 เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการด้านเทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ (Agri Biotechnology) 
เช่น JuiceInnov8, Agrinos, Evolagic, Tropic, Biosciencess เป็นต้น
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กลุมบริการที่เกี่ยวของกับ กสทช.

กลุมบริการที่มีนัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคม

กลุมบริการดานการเกษตร

Communication Support

Video On Demand

Music Streaming Internet Radio Tool

Social Network

Banking Trading Insurance Online Agency SolutionOthers Others

E-marketplace E-tailer Others Cargo Trans Human Trans. On demand

Telehealth Healthcare Mgmt. Others

In-field Mgmt. Post HarvestFarm Equipment Agri Biotechnology

Online Course E-learning Others

Private Networking Others

Video Sharing

Support VPN IoT
กลุมบริการสื่อสารโทรคมนาคม

กลุมบริการธนาคารและการเงิน กลุมบริการทองเที่ยว

กลุมบริการซื้อขายสินคา/บริการ กลุมบริการดานการขนสง

กลุมบริการดานสาธารณสุข กลุมบริการดานการศึกษา

กลุมบริการแพรภาพ

กลุมบริการแพรเสียง

กลุมบริการสื่อสังคมออนไลน
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กั�รัทบทวนันัิย�มบรัิกั�รัดิจำิทัล 
และดิจำิทัลแพลตฟอรั์ม

คณะวิจัยไดิ้ดิำาเนินการศ้กษานิยามูบริการดิิจิทััลและดิิจิทััล
แพลตฟอร์มูจากองค์กรระดัิบประเทัศและระดัิบสากลเพื�อ
ช่วยกำาห์นดิข้อบเข้ตข้องกลุ่มูบริการท่ั�ต้องการศ้กษาและ
สอดิคล้องกับวัตถุุประสงค์ข้องโครงการ		โดิยการศ้กษา
นิยามูข้องบริการดิิจิทััลท่ั�กำาห์นดิโดิยองค์กรระดัิบประเทัศ
และระดิับสากล	พบว่า	คณะกรรมูาธ์ิการยุโรป	(European	
Commission)	ไดิ้มู่การกำาห์นดินิยามูว่า ผิู้ให้บรัิกั�รัดิจำิทัล 
(Digital Service Provider) เป็นักั�รัให้บริักั�รัท�งออนัไลน์ั
หล�กัหล�ยปรัะเภท ตัง้แต่เว็บไซต์ทั�วไป บริักั�รัโครังสืร้ั�ง
ท�งอินัเทอรั์เนั็ต รัวมถึึงทุกัแพลตฟอรั์มที�ให้บรัิกั�รัผิ่�นั
ช่องท�งออนัไลน์ั” 	ในข้ณะทั่�	การศ้กษานิยามูข้องดิิจิทััล
แพลตฟอร์มู	พบว่า	มู่	3	องค์กรทั่�กำาห์นดินิยามูข้องดิิจิทััล
แพลตฟอร์มู	ดิังน่�

2.2
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บริการแพลตฟอร์มูดิิจิทััล	ห์มูายความูว่า	การให์้บริการแพลตฟอร์มูดิิจิทััลในลักษณะ

ทั่�เป็นัสื่�อกัล�งที�มีพ้่นัที�ให้ผู้ิปรัะกัอบกั�รับนัแพลตฟอรั์มดิจำิทัลและผิู้บรัิโภคเช่�อมต่อ

กัันั โดิยการใช้เครือข้่ายคอมูพิวเตอร์

ดิจิทัิัลแพลตฟอร์มู	คือ	(1)	บริการท่ั�เข้า้ถุง้ได้ิผา่นอินเทัอร์เน็ต	(2)	บริการท่ั�ปรัะกัอบดว้ย 

2 ฝ่�่ยหรัอ่ม�กักัว�่ (Two-sided or Multisided)	โดิยทั่�มูอ่ยา่งน้อยห์น้�งฝา่ยสามูารถุ

เข้า้ถุง้ได้ิโดิยกลุ่มูสาธ์ารณะ	และอนุญาตให้์กลุมู่สาธ์าณะมูบ่ทับาทับนแพลตฟอร์มู	(เช่น	

ผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้บริโภคคอนเทันต์)	และ	(3)	บริการท่ั�ได้ิประโยชน์จากปรากฎ

การณ์ทั่�มู่กลุ่มูคนห์รือผู้มู่ส่วนร่วมูเพิ�มูข้้�น	(Network	Effects)

ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูมู่ลักษณะทั่�สำาคัญ	ดิังน่�

  บรกิารทีส่ามารถสรา้งตลาดใหม่ ทดแทนตลาดเดมิ และสรา้งการมสีว่นรว่มในภาค

ธุรกิจรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลปริมาณมาก

  บริการที่ปรัะกัอบด้วยตล�ดหล�ยฝ่่�ย (Multisided Markets) และมีระดับของ

การมีปฏิสัมพันธ์แตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้ใช้บริการ

  บริการที่ได้ประโยชน์จากปรากฎการณ์ที่มีกลุ่มคนหรือผู้มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น  

(Network Effects)

  บริการที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเข้าถึงผู้ใช้บริการ

  บริการท่ีมีบทบาทสำาคัญในการสร้างคุณค่าทางดิจิทัล (Digital Value  

Creation) ผา่นการครอบครองขอ้มูล การอำานวยความสะดวกธรุกจิแบบใหม่ และ

การสร้างรูปแบบกลยุทธ์ใหม่ในการดำาเนินธุรกิจ
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จากการทับทัวนนิยามูข้า้งตน้	จง้สรปุไดิว้า่	ผิูใ้ห้บริักั�รัดจิิำทลั (Digital Service 
Provider)	จะรวมูทักุบรกิารผา่นช่องทัางออนไลน์ทัั�งในรปูแบบเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนั	
ในข้ณะท่ั�	ผิูใ้ห้บรักิั�รัดจิำทิลัแพลตฟอรัม์ (Digital Platform Provider)	เปน็สว่นห์น้�ง
ข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััล	(Digital	Service	Provider)	และมู่ลักษณะสำาคัญ	ดิังต่อไปน่�

1.	 ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูต้องเข้้าถุ้งไดิ้ผ่านโครงข้่ายการสื�อสาร	
(Communication	Network)

2.	 ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูต้องประกอบดิ้วยตลาดิ	2	ฝ่ายห์รือมูากกว่า	
(Multisided	Markets)

3.	 ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูต้องไดิ้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทั่�มู่กลุ่มู
คนห์รือผู้มู่ส่วนร่วมูเพิ�มูข้้�น	(Network	Effects)

1

2

3
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โดิยดิิจิทััลแพลตฟอร์มูข้องการศ้กษาข้องโครงการสำารวจและวิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้ให้์บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	ในประเทัศไทัย	จะถูุกคัดิกรองด้ิวย	
3	เงื�อนไข้ข้้างต้น

บริการดิจิทัล 
(Digital Service)

A large category of online 
services, from simple websites 
to internet infrastructure 
services and online platforms

Definition

• Access through 
  communication network
• Multisided markets
• Network effects

Definition

ดิจิทัลแพลตฟอรม 
(Digital Platform)
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ข้อบเข้ตบรัิกั�รั 
ดิจำิทัล/ดิจำิทัลแพลตฟอรั์ม 
ที�ทำ�กั�รัศึกัษ�ในัโครังกั�รั

รายงานผลการศ้กษาข้ั�นกลาง	(Interim	Report)																			 
โครงการสำารวจและวิเคราะห์์ข้้อมููลผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform)	ในประเทัศไทัย

38

กลุ่มูผู้ให์้บริการดิิจิทััลในแต่ละอุตสาห์กรรมูจากการ
ศ้กษาเบื�องต้นมู่ทัั�งกลุ่มูทั่� เข้้าข้่ายและไมู่เข้้าข้่ายผู้ให์้บริการ
ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูตามูนิยามูท่ั�กำาห์นดิไว้	ดัิงนั�น	คณะวิจัยจ้งมู่
การกำาห์นดิข้อบเข้ตและเลือกกลุ่มูผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	
(Digital	Platform	Provider)	สำาห์รับการศ้กษาในโครงการ	
โดิยใช้ลักษณะข้องดิิจิทััลแพลตฟอร์มูทั่�กำาห์นดิไว้ประกอบการ 
คัดิกรอง	อย่างไรก็ตามู	ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูทั่�ไดิ้รับการคัดิเลือก
อาจไมู่รวมูบางกลุมู่ผูใ้ห้์บรกิารดิิจทัิัล	(Digital	Service	Provider)	
ทั่�สำานักงาน	กสทัช.	ให์ค้วามูสนใจ	ดิงันั�น	คณะวจิยัจง้ศก้ษากลุมู่
ผู้ให้์บริการดิิจิทััล	(Digital	Service	Provider)	ในกลุ่มูบริการ
ทั่�เก่�ยวข้้องกับสำานักงาน	กสทัช.	เพิ�มูเติมู	เพื�อให์้สอดิคล้องกับ
วัตถุปุระสงคข์้องการศก้ษาในโครงการและตอบโจทัยค์วามูสนใจ
ข้องสำานกังาน	กสทัช.	โดิยแตล่ะกลุ่มูอตุสาห์กรรมูมูบ่รกิารดิจิิทัลั
ทั่�ไดิ้รับการคัดิเลือกในการศ้กษาข้องโครงการ	มู่ดิังน่�

2.3
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Online Communication Service

Online Telecom Support Service

Speed Test Service

Virtual Private Network

Video Sharing

Video On Demand

Music Streaming

Internet Radio

Audio Tool

Social Networking

Private Networking

Search Engine

Social Geo-Location

Social Publishing

Digital Platform Non-digital Platform บริการที่ทำการศึกษา
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Online Banking

Alternative Finance

Payment

Exchange and Trading

Information

Investment Management

Enterprise Software

Insurance

E-
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ce E-Marketplace

E-Tailer

Online Seller Support

Metasearch
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Human Transports

Cargo Transports

On Demand Delivery
To
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Online Travel Agency (OTA)

Metasearch

Telehealth

Healthcare Management

Service Search

Personal Health Platform

Travel & Hospitality Service

Travel & Hospitality Solution 

Ed
uc

at
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n
A

gr
ic
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tu

re

Online Course

E-Learning 

Education Intuition Platform

Computer-Assisted Instruction

Note-Taking 

In-Field Management

Post-Harvest & Traceability

Farm Equipment

Internet of Things (IoTs)
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กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่ภ�พ  
(Video Service)	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยผู้ให้บริการแบ่งปันวิดีโอออนไลน์ (Video Sharing) เช่น Youtube, 
Dailymotion, Twitch, เป็นต้น

  กลุ่มย่อยผู้ให้บริการเรียกดูวิดีโอตามต้องการ (Video on Demand) 
เช่น Netflix, Disney Plus Hotstar, Viu, เป็นต้น

กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสื�รัโทรัคมนั�คม  
(Telecommunication Services)	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการส่ือสารผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Online Communication) 
เช่น Line, Messenger, WhatsApp, Skype, WeChat เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่เสืียง 
 (Audio Service)	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการสตรีมเพลง (Music Streaming) เช่น Spotify, Joox, 
Youtube Music เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Radio) เช่น Tero 
Radio, SiamHa, Radio Thailand, TuneIn Radio เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสืังคมออนัไลนั์  
(Social Media Service)	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น 
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายส่ือสังคมส่วนบุคคลออนไลน์ (Private Networking) 
เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครื่องมือค้นหาออนไลน์ (Search Engine) เช่น Google 
Search, Bing, Baidu, Yahoo Search เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายที่อยู่ออนไลน์ (Social Geo-Location) เช่น 
Google Map, Foursquare เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการเครือข่ายบทความออนไลน์ (Social Publishing)  
Pantip, Dek-D, Sanook เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัธนั�ค�รัและกั�รัเงินั  
(Banking and Financial Services) ประกอบดิ้วย

  กลุม่ยอ่ยบริการการเงินทางเลือก (Alternative Finance) เชน่ PeerPower, 
DURIAN CORP, LENDEX เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการช่องทางการชำาระเงิน (Payment) เช่น TrueMoney 
Wallet, Paypal, 2C2P, ShopeePay เป็นต้น

  กลุม่ย่อยบริการการซ้ือขายแลกเปลีย่นสนิทรพัย ์(Exchange and Trading) 
เช่น Bitkub, Zipmek, Satang เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการประกันภัย (Insurance) เช่น 
FairDee, 724 Insure เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัท่องเที�ยว  
(Travel and Tourism Services)	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยให้บริการจองที่พัก/บริการท่องเที่ยว (Online Travel Agency: 
OTA) เช่น Agoda, Booking.com, Trip.com เป็นต้น

  กลุ่มย่อยให้บริการแหล่งข้อมูลพัก/บริการท่องเที่ยว (Metasearch) เช่น 
Google Hotel Ads, KAYAK, Trivago เป็นต้น

กัลุ่มบรัิกั�รัซ่้อข้�ยสืินัค้�/บรัิกั�รั  
(Trade/E-commerce Services)	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยแพลตฟอร์ม e-Marketplace เช่น Lazada, Shopee เป็นต้น

  กลุ่มย่อยแพลตฟอร์ม Metasearch เช่น Google, Priceza, ปันโปร, 
Shopback เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัข้นัสื่ง  
(Logistic Services) ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการด้านการขนส่งผู้โดยสาร (Human Transports) เช่น 
Bus Online Ticket, HAUP, Rent Connected เป็นต้น

  บริการส่งมอบสินค้าตามต้องการ (On Demand Delivery) เช่น Grab, 
Food Panda, Line Man เป็นต้น

กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นัสื�ธ�รัณสืุข้  
(Health Services) ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการให้คำาปรึกษาการแพทย์ทางออนไลน์ (Telehealth) เช่น 
Chiwii, Raksa, Ooca เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการค้นหาบริการทางการแพทย์ (Service Search) เช่น 
HDmall, Medical Departure, iTAAM เป็นต้น
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัศึกัษ�  
(Education Services)	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการคอนเทนต์การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Course) 
เช่น Skilllane, Skoodio, Future Skill, OnDemand, Udemy และ 
StartDee เป็นต้น

  กลุ่มย่อยบริการสื่อกลางด้านการเรียนการสอน (E-learning) เช่น  
Google classroom, Edmodo, Nearpod เป็นต้น

กัลุ่มบรัิกั�รักั�รัเกัษตรั  
(Agricultural Services)	ประกอบดิ้วย

  กลุ่มย่อยบริการด้านการจัดการฟาร์มและการเพาะปลูก (In-Field  
Management) เช่น Ricult, Ling เป็นต้น
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รัะบบนัิเวศ 
และห่วงโซ่คุณค่�

03

นอกจากการศ้กษาถุ้งนิยามูและข้อบเข้ตข้องบริการดิิจิทััล	ในโครงการน่�	คณะวิจัย 
ไดิ้มู่การศ้กษาถุ้งระบบนิเวศภายในแต่ละกลุ่มูบริการ	อันประกอบดิ้วยกลุ่มูบริการย่อย
ทั่�ถุูกจำาแนกตามูตามูวัตถุุประสงค์	(Objective	Dimension)	และลักษณะการให์้บริการ	
(Function	Dimension)	เพื�อทัำาความูเข้้าใจถุ้งข้อบเข้ตข้องแต่ละกลุ่มูบริการ	อ่กทัั�ง
ยังมู่การศ้กษาถุ้งห์่วงโซ่คุณค่าข้องทัุกกลุ่มูบริการทั่�แสดิงให์้เห์็นภาพถุ้งการส่งมูอบ
บริการจากผู้พฒันาแพลตฟอรม์ูไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร	รวมูถุง้ผูมู้ส่ว่นไดิส้ว่นเสย่ทั่�มูบ่ทับาทั
ในแต่ละห์่วงโซ่คุณค่า	ซ้�งแต่ละกลุ่มูบริการมู่รายละเอ่ยดิผลการศ้กษาข้องระบบนิเวศ
และห์่วงโซ่คุณค่า	ดิังน่�
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กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสื�รัโทรัคมนั�คม

กัลุม่ยอ่ยบริักั�รัสื่�อสื�รัผิ�่นัสืญัญ�ณ
อินัเทอรั์เนั็ต (Online Communication)	คือ	
บริการดิิจิทััลท่ั�ให์้บริการโทัรแบบเส่ยงผ่าน
อนิเทัอรเ์นต็	(Voice	over	Internet	Protocol:	
VoIP)	และ/ห์รือบริการส่งข้้อความูสนทันา	
(Chat)	ผ่านอินเทัอร์เน็ต	ซ้�งบริการดิังกล่าว
ค่อนข้้างมู่ความูใกล้เค่ยงกับบริการโทัรแบบ
เสย่ง	(Voice)	และข้อ้ความูสั�น	(Short	Message	
Service:	SMS)	ข้องธุ์รกจิบรกิารโทัรคมูนาคมู	
โดิยในกลุ่มูย่อยน่�เป็นบริการดิิจิทััลทั่�เข้้าข่้าย
ตามูนิยามูดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	และมู่ตัวอย่าง 
ผูใ้ห์บ้ริการ	เชน่	Line,	Messenger,	WhatsApp,	
Skype,	WeChat	 เป็นต้นSkype,	WeChat	
เป็นต้น

ในระบบนเิวศกลุมู่บรกิารสื�อสารโทัรคมูนาคมูประกอบดิว้ยบรกิารดิจิิทัลัทั่�มูจ่ดุิประสงคใ์น
การให้์บริการท่ั�มูลั่กษณะใกล้เคย่งกับบริการโทัรคมูนาคมู	รวมูถุง้บริการท่ั�เก่�ยวข้อ้งกับ
การบริการจดัิการบญัชก่ารใชง้านข้องบรกิารสื�อสารโทัรคมูนาคมูและการเชื�อมูตอ่โครง
ข้า่ยอนิเทัอรเ์นต็	โดิยบรกิารดิจิทิัลัในกลุมู่น่�ถุกูจำาแนกออกเปน็	4	กลุมู่ยอ่ย	ประกอบดิว้ย

3.1
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กั ลุ่ ม ย่ อ ย บ รัิ กั � รั สื นัั บ สื นัุ นั
โ ท รั ค ม นั � ค ม อ อ นั ไ ล น์ั  ( O n l i n e  
Telecommunication Support  
Service) บริการดิิจิทััลทั่�ช่วยให์้ผู้ ใช้
บริการโทัรคมูนาคมูสามูารถุบริห์าร
จัดิการการใช้บริการต่างๆ	ผ่านบัญช่ 
ผู้ใช้ออนไลน์	 เช่น	การตรวจสอบยอดิ
การใช้บริการโทัรคมูนาคมู	การชำาระค่า
บริการโทัรคมูนาคมู	การเปล่�ยนแปลง 
แพ็กเกจบริการโทัรคมูนาคมู	การซื�อ
ซิมูการ์ดิ	 เป็นต้น	 ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�
เป็นเพ่ยงผู้ให์้บริการดิิจิทััล	 (Digital	 
Service	Provider)	เท่ัานั�น	โดิยมูต่วัอยา่ง 
ผูใ้ห์บ้รกิาร	เชน่	myAIS,	True	iService,	
Dtac	OneCall,	GOMO	Thailand,	3BB	
Member,	FINN	Mobile	เป็นต้น

กัลุม่ยอ่ยบรักิั�รัทดสือบคว�มเรัว็
กั�รัเช่�อมต่อ (Speed Test Service) 
คือ	บริการดิิจิทััลทั่�ช่วยทัดิสอบคุณภาพ
ในการเชื�อมูต่ออินเทัอร์ เน็ตข้องทัุก 
เครือข่้าย	ประกอบด้ิวยความูเร็วการ
ดิาวน์โห์ลดิ	(Download)	ความูเร็วการ
อัปโห์ลดิ	(Upload)	และระยะเวลาการจัดิส่งข้้อมููลผ่านการเชื�อมูต่อ	(Ping)	ซ้�งในกลุ่มู
ย่อยบริการน่�เป็นกลุ่มูผู้ให์้บริการดิิจิทััล	(Digital	Service	Provider)	และมู่ตัวอย่าง 
ผู้ให์้บริการ	เช่น	Ookla	Speed	Test,	nPerf,	ADSL	Speed	Test	เป็นต้น
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กัลุม่ยอ่ยบรักิั�รัเครัอ่ข่้�ยส่ืวนัตวัเสืมอ่นั (Virtual Private Network: VPN) 
คือ	บริการดิิจิทััลทั่�ช่วยสร้างการเชื�อมูต่อแบบจำาลองเป็นเครือข้่ายส่วนบุคคล	และมู่
การเข้้ารห์ัสก่อนการส่งข้้อมููล	ทัำาให้์มู่ความูปลอดิภัยและมู่ความูเป็นส่วนตัวในการ
เชื�อมูต่อมูากข้้�น	นอกจากน่�การใช้งานเครือข่้ายส่วนตัวเสมืูอนยังทัำาให้์สามูารถุปิดิบัง 
ตวัตนผูใ้ชง้าน	และทัำาให์เ้ข้า้ถุง้ข้อ้มูลูตา่งๆ	ท่ั�ถุกูแบนตามูพื�นทั่�ไดิ	้ซ้�งในกลุมู่ยอ่ยบรกิาร
น่�เปน็กลุมู่ผูใ้ห์บ้รกิารดิจิิทัลั	(Digital	Service	Provider)	และมูต่วัอยา่งผูใ้ห้์บรกิาร	เชน่	
ExpressVPN,	CyberGhost,	PiaVPN,	NordVPN	เป็นต้น	
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Online Communication Service

Facebook 
Messenger

Online Telecommunication Support Service

Speed Test Service

Virtual Private Network
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ในการส่งมูอบบรกิารข้องแพลตฟอรม์ูกลุมู่บรกิารสื�อสารโทัรคมูนาคมูจะประกอบ
ไปดิว้ยผูมู่้ส่วนไดิส้ว่นเสย่ตั�งแตก่ารพฒันาบรกิารดิจิทิัลั	ตลอดิจนถุง้การสง่มูอบบรกิาร
แกผู้่ใชบ้รกิารทัา้ยสดุิ	ซ้�งในห์ว่งโซค่ณุคา่ในกลุมู่บรกิารสื�อสารโทัรคมูนาคมูจะประกอบ
ดิ้วยลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญ1	ไดิ้แก่

หว่งโซล่ำ�ดบั 1 ผิูพ้ฒันั�บรักิั�รัดจิำทิลั (Digital Service Developer) 
โดิยผู้พัฒนาบริการดิิจิทััลมู่บทับาทัในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์/
แอปพลิเคชันทัั�งเบื�องห์น้าและเบื�องห์ลังการทัำางานตามูความูต้องการ
ข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััลดิ้านสื�อสารโทัรคมูนาคมูในห์่วงโซ่ลำาดิับถุัดิไป	

หว่งโซล่ำ�ดบั 2 ผู้ิใหบ้รักิั�รัดจิิำทลั (Digital Service Provider) มูบ่ทับาทั
ในการดิแูลบรกิารดิจิิทัลั	พฒันารูปแบบบรกิาร	และดิำาเนนิการให์บ้ริการ	
ซ้�งผู้ให้์บริการดิิจิทััลในกลุ่มูบริการสื�อสารโทัรคมูนาคมูจะประกอบด้ิวย 
ผู้ให์้บริการสื�อสารผ่านสัญญาณอินเทัอร์เน็ต	ผู้ให์้บริการเครือข้่าย
โทัรศัพทั์เคลื�อนทั่�	(Mobile	Network	Operator:	MNO)	ผู้ให์้บริการ
โทัรศัพทั์เคลื�อนทั่�แบบโครงข้่ายเสมูือน	(Mobile	Virtual	Network 
Operator:	MVNO)	ผู้ให์้บริการอินเทัอร์เน็ต	 (Internet	Service 
Provider:	ISP)	ผูใ้ห้์บรกิารเครอืข่้ายส่วนตวัเสมืูอน	และผูใ้ห้์บรกิารทัดิสอบ
คุณภาพการเชื�อมูต่อ

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บริักั�รัเข้้�ถึึงบริักั�รัดิจิำทัล (Digital Service 
Connector)	ประกอบดิ้วยผู้ให์้บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เชน่	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิาร
ดิจิทัิัลดิาวน์โห์ลดิแอปพลเิคชนัห์รอื	Digital	Distribution	Service	เชน่	
Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น

1ทั่�มูา:	ResearchGate	(2010),	TechnoFunc	(2012),	Delta	Partners	(2014)
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ห่วงโซ่ลำ�ดับ 4 ผิู้ส่ืงมอบบรัิกั�รั (Service Distribution) มู่บทับาทั
เป็นตัวกลางในการเชื�อมูต่อผู้ให์้บริการดิิจิทััลและผู้ใช้บริการให์้สามูารถุ
ดิำาเนินการได้ิสำาเร็จ	ซ้�งในส่วนทั่�ห์น้�ง	คือ	ผู้ให์้บริการสนับสนุนดิ้าน 
โครงข้า่ยการเชื�อมูตอ่	เชน่	ผูใ้ห์บ้รกิารเครอืข้า่ยมูอืถุอื	(Mobile	Network	
Operator:	MNO)	ผู้ให์้บริการดิ้านความูปลอดิภัย	(Security	Service	
Providers)	เป็นต้น	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 5 ผิู้ใช้บรัิกั�รั (End-user) ในกลุ่มูบริการสื�อสาร
โทัรคมูนาคมูประกอบด้ิวยกลุมู่บคุคลทัั�วไปทั่�มูก่ารใชบ้รกิารโทัรคมูนาคมู
ต่างๆ	ซ้�งมู่จุดิประสงค์การใช้บริการสื�อสารทัางเลือกทั่�สะดิวกเข้้า 
ถุง้งา่ย	และเพื�อเข้า้ถุ้งการบรหิ์ารจดัิการบญัชก่ารใช้บริการโทัรคมูนาคมู
ในช่องทัางออนไลน์	และการใช้บริการทั่�เก่�ยวข้้องกับการเชื�อมูต่อ 
โครงข้่ายอินเทัอร์เน็ต
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ผูใหบริการสื่อสารผานสัญญาณอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการสนับสนุนโทรคมนาคมออนไลน 

ผูใหบริการทดสอบความเร็วการเชื่อมตอ

ผูใหบริการเครือขายสวนตัวเสมือน 

นักพัฒนาบริการดิจิทัล

นักพัฒนา Front End นักพัฒนา Back End

นักออกแบบ UX และ UI นักออกแบบกราฟฟก

ผูใหบริการเว็บเบราวเซอร

ผูใหบริการแพลตฟอรม
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการศูนยขอมูล

ผูใหบริการดานโครงขายการเชื่อมตอ เชน

ลูกคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ลูกคาบริการอินเทอรเน็ต

ผูใชงานบุคคลทั่วไป

ผูพัฒนาบริการดิจิทัล

ผูใหบริการดิจิทัล

ผูใหบริการเขาถึง
บริการดิจิทัล

ผูสงมอบบริการ

ผูใชบริการ
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กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่ภ�พ 

ในระบบนิ เวศกลุ่ มูบริการแพร่ภาพประกอบด้ิวย
บริการดิิจิทััลทั่�มู่จุดิประสงค์เพื�อการให์้บริการทั่�เก่�ยวข้้องกับ 
การถุ่ายทัอดิคอนเทันต์วิดิ่โอภาพเคลื�อนไห์วต่างๆ	โดิยบริการ
ดิิจิทััลในกลุ่มูน่�ถูุกจำาแนกออกเป็น	2	กลุ่มูย่อย	ประกอบดิ้วย 

กั ลุ่ ม ย่ อ ย ผิู้ ใ ห้ บ รัิ กั � รั เ รัี ย กั ดู วิ ดี โ อ
ต�มต้องกั�รั (Video on Demand) 
คือ	บริการดิิจิทััลทั่� เป็นแห์ล่งรวบรวมู
คอนเทันต์ภาพเคลื�อนไห์วท่ั�ห์ลากห์ลาย	
เช่น	ภาพยนต์	ซ่ร่ส์	 รายการโทัรทััศน์	
สารคดิ่ 	 การ์ตูน 	 เป็นต้น	 สำาห์รับใ ห้์  
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ส า มู า ร ถุ เ ร่ ย ก รั บ ช มู 
คอนเทันต์เห์ล่าน่�ไดิ้ตามูความูต้องการ 
ผ่านโครงข้่ายอินเทัอร์เน็ต	ทัำาให์้ผู้ ใช้
บรกิารไมู่ถุกูจำากัดิการรบัชมูด้ิวยระยะเวลา 
สถุานทั่�รับชมู	 และ เนื�อห์าการรับชมู
ทั่�สามูารถุข้้ามู	(Forward)	ห์รือย้อนดูิ	
(Rewind)	โดิยมู่ตัวอย่างผู้ให้์บริการ	เช่น	
Netflix,	Disney	Plus	Hotstar,	Viu,	Line	
TV,	DooNee,	Ch3	Plus	เป็นต้น	

กัลุ่มย่อยผู้ิ ให้บ ริักั�รัแบ่งปันัวิดี โอ
ออนัไลนั์ (Video Sharing)	คือ	บริการ
ดิิจิทััลทั่�อนุญาตให์้ผู้ ใช้งานสามูารถุ 
อัปโห์ลดิ	เผยแพร่	ถุ่ายทัอดิและรับชมูคอนเทันต์ 
วิดิ่โอภาพเคลื�อนไห์วบนแพลตฟอร์มู	
ประกอบด้ิวยบรกิารแบ่งปันวด่ิิโอสาธ์ารณะ	
(Public	Video	Streaming)	ในรูปแบบ
ทัั�งการอัปโห์ลดิวิด่ิโอทั่�ไดิ้บันทั้กไว้	ห์รือ 
การถุา่ยทัอดิสดิบนเวบ็ไซต/์แอปพลเิคชนั	
และบริการแบ่งปันวิ ด่ิ โอ เฉพาะกลุ่มู 
(Private	Video	Streaming)	ทั่�จำากัดิการ
เข้้าถุ้งคอนเทันต์วิด่ิโอส่วนตัวให์้แก่คนทั่�
กำาห์นดิไว้เทัา่นั�น	โดิยมูต่วัอยา่งผูใ้ห้์บรกิาร	
เช่น	YouTube,	Dailymotion,	Twitch,	
Microsoft	Stream	เป็นต้น

3.2
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Video On Demand

Video Sharing

Private Video Streaming

Public Video Streaming
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ในการสง่มูอบบริการข้องกลุมู่บรกิารแพร่ภาพจะประกอบไปดิว้ยผูมู้ส่ว่นไดิส้ว่น
เส่ยตั�งแตก่ารพฒันาบรกิารดิจิทิัลั	การสรา้งสรรคค์อนเทันตว์ด่ิิโอ	ตลอดิจนถุง้การสง่
มูอบบรกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารท้ัายสดุิ	ซ้�งในห่์วงโซค่ณุคา่ในกลุมู่บรกิารแพรภ่าพจะประกอบ
ดิ้วยลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญ2	ไดิ้แก่

หว่งโซล่ำ�ดบั 1 ผิูพ้ฒันั�บรักิั�รัดิจำทิลัและคอนัเทนัต์ (Digital Service 
Developer and Content Creator)	โดิยผูพั้ฒนาบรกิารดิจิทิัลัมูบ่ทับาทั
ในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์/แอปพลิเคชันทัั�งเบื�องห์น้าและเบื�องห์ลัง
ให์้สามูารถุให้์บริการดิ้านการเผยแพร่ภาพและสร้างประสบการณ์ต่อ 
การใช้งานแพลตฟอร์มูทั่�ด่ิ	 ในส่วนข้องผู้พัฒนาคอนเทันต์มูืออาช่พ	
เช่น	GMM	Grammy,	GDH	559,	Workpoint,	Kantana	เป็นต้น	และ
รวมูไปถุ้งผู้สร้างสรรค์คอนเทันต์อิสระ3		จะมู่บทับาทัในการสร้างสรรค์ 
คอนเทันต์วิดิ่โอในรูปแบบต่างๆ	เพื�อส่งมูอบคอนเทันต์เห์ล่าน่�ผ่านช่อง
ทัางข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััลในห์่วงโซ่ถุัดิไป

หว่งโซล่ำ�ดบั 2 ผิูใ้หบ้รักิั�รัดจิำทิลั (Digital Service Provider)	มูบ่ทับาทั
ในการดิแูลบรกิารดิจิทิัลั	พฒันารปูแบบบรกิาร	และดิำาเนนิการให์บ้รกิาร
ดิิจิทััลตามูกลุ่มูย่อยบริการทั่�ไดิ้กล่าวไว้ข้้างต้นในห์ัวข้้อระบบนิเวศข้อง
กลุ่มูบริการแพร่ภาพ

2ทั่�มูา:	Virtusa	(2018),	Rancord	Society	(2019),	CommonWealth	Telecommunications	Organization	(2020)	และ

สำานักงาน	กสทัช.	(2020)
3ห์มูายเห์ตุ:	ผู้สร้างสรรค์คอนเทันต์อิสระ	คือ	ผู้ทั่�สร้างรายไดิ้จากการเป็นผู้สร้างคอนเทันต์บนแพลตฟอร์มูนั�นๆ	และมูักถุูก

เร่ยกชื�ออาช่พตามูชื�อแพลตฟอร์มู	ยกตัวอย่างเช่น	Youtuber	คือ	ผู้สร้างสรรค์คอนเทันต์บนแพลตฟอร์มูข้อง	Youtube	



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

58

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector)	ประกอบดิว้ย	ผู้ให์บ้รกิารเวบ็เบราวเ์ซอร	์(Web	Browser)	 
เช่น	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	 เป็นต้น	และ 
ผู้ให์้บริการดิิจิทััลดิาวน์โห์ลดิแอปพลิเคชันห์รือ	Digital	Distribution	
Service	เช่น	Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 4 ผิู้สื่งมอบบริักั�รั (Service Distribution) มู่บทับาทั
เป็นตัวกลางในการเชื�อมูต่อผู้ให์้บริการดิิจิทััลและผู้ใช้บริการให์้สามูารถุ
ดิำาเนินการไดิ้สำาเร็จ	ซ้�งในส่วนทั่�ห์น้�ง	คือ	 ผู้ให์้บริการสนับสนุนดิ้าน 
โครงข้า่ยการเชื�อมูตอ่	เชน่	ผูใ้ห์บ้รกิารเครอืข้า่ยมูอืถุอื	(Mobile	Network	
Operator:	MNO)	ผู้ให์้บริการดิ้านความูปลอดิภัย	(Security	Service	
Providers)	เป็นต้น	

หว่งโซ่ลำ�ดบั 5 ผิูใ้ช้บริักั�รั (End-user)	ในกลุมู่บริการแพร่ภาพประกอบ
ดิ้วยบุคคลทัั�วไปทั่�มู่จุดิประสงค์การใช้งานในการเข้้าถุ้งคอนเทันต์วิดิ่โอ
เพื�อความูบันเทิัง	ผู้ใช้งานกลุ่มูบริษัทัท่ั�มู่จุดิประสงค์การใช้งานเพื�อ 
เผยแพร่วิดิ่โอเป็นห์ลัก	และผู้สร้างสรรค์คอนเทันต์ทั่�มู่จุดิประสงค์การ
ใช้งานเพื�อเผยแพร่และสร้างรายได้ิจากคอนเทันต์ทั่�ตนเองสร้างข้้�นโดิย
อาศัยแพลตฟอร์มูเป็นตัวกลาง
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ผูใหบริการเรียกดูวิดีโอตามตองการ (Video on Demand)

ผูใหบริการแบงปนวิดีโอออนไลน (Video Sharing)

นักพัฒนาบริการดิจิทัล

นักพัฒนา Front End นักพัฒนา Back End

นักออกแบบ UX และ UI นักออกแบบกราฟฟก

ผูสรางสรรคคอนเทนต

ผูสรางสรรค มืออาชีพ

ผูสรางสรรคคอนเทนตอิสระ

บริการแบงปนวิดีโอสาธารณะ
(Public Video Sharing)

บริการแบงปนวิดีโอเฉพาะกลุม
(Private Video Sharing)

ผูใหบริการเว็บเบราวเซอร

ผูใหบริการแพลตฟอรม
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการศูนยขอมูล

ผูใหบริการ Content Delivery Network (CDN)

ผูใหบริการดานโครงขายการเชื่อมตอ เชน

ผูใชงานบุคคลทั่วไป
ผูใชงานกลุมบริษัท
ผูสรางสรรคคอนเทนตมืออาชีพ
ผูสรางคอนเทนตอิสระ

ผูพัฒนาบริการดิจิทัล

ผูใหบริการดิจิทัล

ผูใหบริการเขาถึง
บริการดิจิทัล

ผูสงมอบบริการ

ผูใชบริการ
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กัลุ่มยอ่ยบรักิั�รัสืตรัมีเพลง (Music Streaming) 
คอื	บรกิารดิิจทิัลัทั่�ให์บ้รกิารเพลงในรปูแบบออนไลน	์
และมู่การให้์บริการต่างๆ	ไดิ้แก่	บริการเครื�องเล่น
เพลงออนไลน	์(Audio/Music	Player)	บรกิารเสรมิู
รับฝากเพลงบนคลาวด์ิ	(Audio	Cloud	Add-on	
Service)	และบริการคาราโอเกะออนไลน์	(Online	
Karaoke)	ซ้�งในกลุมู่ย่อยบริการน่�เป็นผู้ให์้บริการ
ดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform	Provider)	
ตามูนิยามู	โดิยมู่ตวัอยา่งผูใ้ห้์บรกิาร	เชน่	Spotify,	
Joox,	Apple	Music,	Youtube	Music,	Tidal,	
Sound	Cloud,	WeSing,	StarMaker	เป็นต้น

กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่เสืียง

ในระบบนิเวศกลุ่มูบริการแพร่เส่ยงจะประกอบด้ิวยบริการ
ดิิจิทััลทั่�มู่จุดิประสงค์เพื�อการให์้บริการทั่�เก่�ยวข้้องกับการ
ถุา่ยทัอดิเสย่งห์รอืการให์บ้รกิารสรา้งสรรคเ์สย่ง	ซ้�งประเภทัเสย่ง
สามูารถุเป็นในลักษณะเสย่งเพลง	เสย่งดินตร่ห์รือเสย่งบรรยาย 
เรื�องราวต่างๆ	โดิยบริการดิิจิทััลในกลุ่มูน่�	ถุูกจำาแนกออกเป็น 
3	กลุ่มูย่อย	ประกอบดิ้วย

3.3



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

61

กัลุม่ย่อยบริักั�รัวทิยผุ่ิ�นัอนิัเทอร์ัเนัต็ (Internet Radio)	คือ	บรกิารดิิจทัิัลทั่�ให้์บรกิาร
ถุ่ายทัอดิเนื�อห์าเส่ยงต่างๆ	ประกอบดิ้วยคอนเทันต์ส่วนแรก	คือ	คอนเทันต์เส่ยงทั่�ราย
บุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์	แล้วถุ่ายทัอดิแบ่งปันคอนเทันต์เส่ยง	โดิยกลุ่มูย่อยบริการน่�มู่
ลกัษณะเป็นผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ู	(Digital	Platform	Provider)	ตามูนยิามู	และ
มูต่วัอย่างผูใ้ห์บ้รกิาร	เชน่	Clubhouse,	Facebook	Live	Audio,	Twitter	Space	เปน็ตน้	
และคอนเทันต์ส่วนทั่�สอง	คือ	คอนเทันต์วิทัยุข้องสถุาน่วิทัยุระบบเอเอ็มู	(Amplitude	
Modulation:	AM)	และระบบเอฟเอ็มู	(Frequency	Modulation:	FM)	ต่างๆ	ผ่านทัาง
อินเทัอร์เน็ต	โดิยมู่ตัวอย่างผู้ให้์บริการ	เช่น	Tero	Radio,	SiamHa,	Radio	Thailand,	
TuneIn	Radio	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบริักั�รัเครั่�องม่อตัดต่อดัดแปลง
เสีืยง (Audio Tools) คอื	บริการดิิจทิัลัทั่�อนุญาต
ให์้ผู้ใช้บริการสร้างสรรค์เส่ยงดินตร่ห์รือนำา
เส่ยงดินตร่มูาตัดิต่อ	แก้ไข้	และดิัดิแปลง	ซ้�งใน 
กลุ่มูย่อยบริการน่�เป็นเพ่ยงผู้ให้์บริการดิิจิทััล	
(Digital	Service	Provider)	และมู่ตัวอย่าง 
ผูใ้ห้์บรกิาร	เชน่	AudioLab,	Walk	Band,	Super	
Sound,	Tonal	Energy	เป็นต้น
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Music Streaming

Internet Radio

Audio/Music Player

Audio Cloud Add-on Service

Online Karaoke

User Generated Contents

Clubhouse

Facebook Live Audio

Twitter Space

Google Podcast

Apple Podcast

AM/FM Contents

Tuneln
Radio

Radio
Thailand

H Radio

Radio
FM

Audio Tool

AudioLab

Walk Band

Super Sound

FL Studio Mobile

Tonal Energy

Moises
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ในการส่งมูอบบริการข้องแพลตฟอร์มูกลุ่มูบริการแพร่เส่ยงจะประกอบไปดิ้วย 
ผู้มู่ส่วนไดิ้ส่วนเส่ยตั�งแต่การพัฒนาบริการดิิจิทััล	การสร้างสรรค์คอนเทันต์เส่ยง 
ตลอดิจนถุง้การสง่มูอบบริการแกผู่ใ้ช้บรกิารท้ัายสดุิ	ซ้�งในห่์วงโซคุ่ณคา่ในกลุมู่บริการ
แพร่เส่ยงจะประกอบดิ้วยลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญ4  ไดิ้แก่

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 1 ผิู้พัฒนั�บรัิกั�รัดิจำิทัลและคอนัเทนัต์ (Digital Ser-
vice Developer and Content Creator)	โดิยผู้พัฒนาบริการดิิจิทััล
มูบ่ทับาทัในการออกแบบและสรา้งเวบ็ไซต/์แอปพลเิคชนัทัั�งเบื�องห์นา้และ 
เบื�องห์ลงัการทัำางานให์ส้ามูารถุให์บ้รกิารดิา้นเสย่งและสรา้งประสบการณ์
ต่อการใช้งานท่ั�ดิ่	 ในส่วนข้องผู้พัฒนาคอนเทันต์จะมู่บทับาทัใน 
การสร้างสรรค์เนื�อห์าเสย่งในรูปแบบต่างๆ	เช่น	เสย่งเพลง	เสย่งดินตร่	
เส่ยงบรรยายเรื�องราว	เป็นต้น	เพื�อส่งมูอบเนื�อห์าเส่ยงเห์ล่าน่�ผ่าน 
ห์ลากห์ลายช่องทัางข้องผู้ให์้บริการแพลตฟอร์มูในห์่วงโซ่ถุัดิไป

หว่งโซล่ำ�ดบั 2 ผิูใ้หบ้รักิั�รัดจิำทิลั (Digital Service Provider) มูบ่ทับาทั
ในการดิแูลบรกิารดิจิทิัลั	พฒันารปูแบบบรกิาร	และดิำาเนนิการให์บ้รกิาร
ดิิจิทััลตามูกลุ่มูย่อยบริการทั่�ไดิ้กล่าวไว้ข้้างต้นในห์ัวข้้อระบบนิเวศข้อง
กลุ่มูบริการแพร่เส่ยง

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector) ประกอบด้ิวยผู้ให้์บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เชน่	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิาร
ดิจิทิัลัดิาวนโ์ห์ลดิแอปพลิเคชันห์รอื	Digital	Distribution	Service	เช่น	
Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น

4ทั่�มูา:	Middle-East	ATKearney	(2010),	GeneSys	(2014)	และ	Manuel	Andrade	(2019)	
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ห่วงโซ่ลำ�ดับ 4 ผิู้ส่ืงมอบบริักั�รั (Service Distribution)	มู่บทับาทั
เป็นตัวกลางในการเชื�อมูต่อผู้ให์้บริการดิิจิทััลและผู้ใช้บริการให์้สามูารถุ
ดิำาเนินการไดิ้สำาเร็จ	ซ้�งในส่วนทั่�ห์น้�ง	คือ	ผู้ให์้บริการสนับสนุนดิ้าน 
โครงข้า่ยการเชื�อมูตอ่	เชน่	ผูใ้ห์บ้รกิารเครอืข้า่ยมูอืถุอื	(Mobile	Network	
Operator:	MNO)	ผู้ให์้บริการดิ้านความูปลอดิภัย	(Security	Service	
Providers)	เป็นต้น	

หว่งโซล่ำ�ดบั 5 ผิูใ้ชบ้รักิั�รั (End-user) ในกลุมู่บรกิารแพรเ่สย่งประกอบ
ดิว้ยบุคคลทัั�วไป	ซ้�งมูจุ่ดิประสงค์การใช้งานในการเข้า้ถุง้คอนเทันต์เสย่ง
เพื�อความูบันเทังิ	และผูใ้ช้บริการเฉพาะกลุมู่ในการสร้างสรรค์คอนเทันต์
เส่ยงประเภทัต่างๆ
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ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการศูนยขอมูล

ผูใหบริการ Content Delivery Network (CDN)

ผูใหบริการดานโครงขายการเชื่อมตอ เชน

ผูใหบริการสตรีมเพลงออนไลน

ผูใหบริการฟงเพลงออนไลน

ผูใหบริการรับฝากเพลงบนคลาวด

ผูใหบริการคาราโอเกะออนไลน

ผูใหบริการวิทยุออนไลน

ผูใหบริการเครื่องมือตัดตอ
ดัดแปลงเสียงดนตรีออนไลน

นักพัฒนาบริการดิจิทัล

นักพัฒนา Front End นักพัฒนา Back End

นักออกแบบ UX และ UI นักออกแบบกราฟฟก

ผูสรางสรรคคอนเทนตเสียง

ศิลปน นักรอง นักดนตรี คายเพลง

บุคคลทั่วไปสถานีวิทยุ

นักบรรยาย

ผูใหบริการเว็บเบราวเซอร

ผูใหบริการแพลตฟอรม
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

นักรอง นักดนตรี

นักบรรยายนักดัดแปลงเสียง

บุคคลทั่วไป

ผูสรางสรรคคอนเทนตเสียง

ผูพัฒนาบริการดิจิทัล

ผูใหบริการดิจิทัล

ผูใหบริการเขาถึง
บริการดิจิทัล

ผูสงมอบบริการ

ผูใชบริการ
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กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัเครั่อข้่�ยสื่�อสืังคมออนัไลน์ั 
(Social Networking) เป็นดิิจิทััลแพลตฟอร์มู
ทั่� ให์้บริการเป็นสื�อกลางในการพูดิคุย	 แชร ์
เรื�องราว	และแลกเปล่�ยนความูคิดิเห็์นภายใน
สื�อสังคมูออนไลน์	และไมู่ไดิ้มู่จุดิประสงค์ห์รือ
กำาห์นดิลักษณะคอนเทันต์	 โดิยมู่ตัวอย่าง
ดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	 เช่น	Facebook,	 Insta-
gram,	Tweeter,	Tiktok	 เป็นต้น	และบริการ
สื�อสารออนไลน์แบบมู่ จุดิประสงค์ 	 (Spe-
cific	 Purpose	 Sharing)	 โดิยมู่ตัวอย่าง 
ผู้ให์้บริการ	เช่น	Pinterest,	Slideshare,	Snap-
chat,	Tinder,	Ask.fm	เป็นต้น

กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสืังคมออนัไลนั์ 

ในระบบนิเวศกลุ่มูบริการสื�อสังคมูออนไลน์จะประกอบด้ิวย
บริการดิิจิทััลทั่�มู่จุดิประสงค์เพื�อเป็นสื�อกลางให์้กลุ่มูบุคคล
สามูารถุพูดิคุย	แชร์ข้้อมููล	และแลกเปล่�ยนความูคิดิเห์็นภายใน
สื�อสงัคมูออนไลนผ์า่นข้อ้มูลูตวัอกัษร	บทัความู	รปูภาพ	วดิิโ่อ	
แบบ	Live	Streaming	และท่ั�อยู	่เปน็ตน้	รวมูถุง้ใช้บรกิารในด้ิาน
อื�นทั่�เก่�ยวข้้อง	ไดิ้แก่	ใช้บริการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ	บริการ
สื�อกลางในการประชุมูออนไลน์	บริการสื�อกลางในการห์าคู่	
บรกิารสำาห์รบัสง่จดิห์มูายอเิลก็ทัรอนกิส	์บรกิารสำาห์รบัแห์ลง่
ข้อ้มูลูความูรู	้เป็นตน้	โดิยบริการดิจิทิัลัในกลุมู่น่�ถุกูจำาแนกออก
เป็น	5	กลุ่มูย่อย	ประกอบดิ้วย

3.4
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กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัเครั่อข้่�ยส่ื�อสืังคมสื่วนั
บคุคลออนัไลนั ์(Private Networking) เปน็
ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูทั่�ให์้บริการเป็นสื�อกลาง
ในการพูดิคุย	และแลกเปล่�ยนความูคิดิเห์็น
ภายในเครอืข้า่ยทั่�มูก่ารจำากดัิการเข้า้ถุง้	โดิย
มู่ตวัอยา่งผูใ้ห์บ้รกิาร	เชน่	Google	Meeting,	
Gmail,	Yahoo	Mail,	Skype,	Zoom	และ	
Microsoft	Team	เป็นต้น

กัลุม่ยอ่ยบรักิั�รัเคร่ั�องมอ่ค้นัห�ออนัไลน์ั 
(Search Engine) เปน็ดิิจิทัลัแพลตฟอร์มู
กลางท่ั�ให้์บริการในการค้นห์าข้้อมููลและ
เชื�อมูโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ	โดิยสามูารถุ
ค้นห์าไดิ้จากข้้อความูไปยังห์ัวข้้ออื�นๆ	
เช่น	เว็บไซต์	รูปภาพ	วิด่ิโอ	บทัความู	และ
ทั่�อยู่	เป็นต้น	ตัวอย่างดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	
เช่น	Google,	Bing,	Baidu	และ	Yahoo	
Search	เป็นต้น
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กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัเครั่อข้่�ยบทคว�มออนัไลนั์ (Social Publishing) เป็นดิิจิทััล
แพลตฟอร์มูท่ั�ให้์บริการนำาเสนอบทัความูและเป็นสื�อกลางในการพูดิคุยและแลกเปล่�ยน
ความูคดิิเห์น็	โดิยสามูารถุแบง่บรกิารยอ่ยไดิเ้ปน็บรกิารสำาห์รบัจัดิทัำาสื�อบทัความูออนไลน์	
(User-Generated	Publishing)	เป็นสื�อกลางในการแลกเปล่�ยนความูคิดิเห์็น	อ่านและ
จัดิทัำาบทัความูออนไลน์	โดิยมู่ตัวอย่างผู้ให้์บริการ	เช่น	Pantip,	Dek-D,	Wikipedia	,	
Kapook	เปน็ตน้	และบรกิารบทัความูออนไลน	์(Original	Generate	Publishing)		เปน็
แพลตฟอร์มูในการให้์บริการบทัความูออนไลน์	โดิยมู่ตัวอย่างผู้ให้์บริการ	เช่น	The	
Standard,	Marketing	Oops,	Brandthink,	MTHAI,	Thairath	Online	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบริักั�รัเครั่อข่้�ยที�อยู่ออนัไลน์ั 
(Social  Geo-Location) เป็นดิิจิทััล
แพลตฟอรม์ูทั่�ให์บ้รกิารเปน็สื�อกลางสำาห์รบั
แชรท่์ั�อยูข่้องผู้ใช้บรกิารและเปิดิสาธ์ารณะให้์
ผู้อื�นเข้้าถุ้งและแสดิงความูคิดิเห์็นไดิ้	โดิยมู่
ตวัอย่างผูใ้ห้์บริการ	เช่น	Google	Map	และ	
Foursquare	เป็นต้น
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Social Networking

General Sharing

Specific Purpose Sharing

Social Publishing

User Generated Publishing

Original Generate Publishing

Private Networking Search
Engine

Social
Geo-Location
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ในการส่งมูอบบริการข้องกลุ่มูบริการสื�อสังคมูออนไลน์จะประกอบไปดิ้วยผู้มู่
ส่วนไดิ้ส่วนเส่ยตั�งแต่การพัฒนาบริการดิิจิทััล	การจัดิทัำาคอนเทันต์	ตลอดิจนถุ้งการ
สง่มูอบบริการดิิจทัิัลแกผู่ใ้ชบ้รกิาร	ซ้�งในห่์วงโซค่ณุคา่ในกลุมู่บรกิารสื�อสงัคมูออนไลน์
จะประกอบดิ้วยลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญ	4	ข้ั�นตอน	ไดิ้แก่

หว่งโซล่ำ�ดบั 1 ผิูพ้ฒันั�บรักิั�รัดิจำทิลั (Digital Service Developer) 
เปน็การศก้ษาวิจยัตลาดิบริการดัิงกล่าวและพัฒนาบริการภายในเว็บไซต์/
แอปพลิเคชัน	และทัดิสอบบริการกับความูต้องการข้องผู้ใช้งาน	โดิย
มู่ผู้มู่ส่วนไดิ้ส่วนเส่ย	ไดิ้แก่	ผู้พัฒนาบริการดิิจิทััล	และพันธ์มูิตรในการ
พัฒนาบริการต่างๆ	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 2 ผิู้สืรั้�งสืรัรัค์คอนัเทนัต์ (Content Creator) โดิย 
ผู้ใช้งานสามูารถุสร้างสรรค์คอนเทันต์เองได้ิ	แชร์คอนเทันต์จาก
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันอื�นๆ	ห์รือจัดิจ้างบริษัทัจัดิทัำาคอนเทันต์อื�นในรูป
แบบข้องข้อ้ความู	บทัความู	รปูภาพ	ไฟลอ์เิลก็ทัรอนกิส	์วดิิโ่อ	และวดิิโ่อ 
ถุ่ายทัอดิสดิ	และผู้ให์้บริการดิิจิทััลสามูารถุจัดิทัำาคอนเทันต์เอง	เพื�อ
นำาเสนอในวัตถุุประสงค์ต่างๆ	เช่น	ข้่าวสาร	บทัความูวิชาการ	เป็นต้น	
อยา่งไรกต็ามู	โดิยมูผู้่มูส่่วนไดิส้ว่นเสย่	ไดิแ้ก	่ผูใ้ชบ้รกิาร	เอเจนซ่�โฆษณา	
และพันธ์มูิตรบริการดิ้านต่างๆ	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector)	ประกอบดิ้วยผู้ให์้บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เชน่	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิาร
ดิจิทิัลัดิาวนโ์ห์ลดิแอปพลิเคชันห์รอื	Digital	Distribution	Service	เช่น	
Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น
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หว่งโซล่ำ�ดบั 4 ผิูส้ืง่มอบบรักิั�รั (Content Distributor)	เปน็กิจกรรมู
ทั่�เก่�ยวข้้องกับการทัำาให์้ผู้บริโภคเข้้าถุ้งบริการ	ไมู่ว่าจะเป็นการจัดิวาง
บริการในเว็บไซต์/แอปพลิเคชันกลางในการซื�อข้ายบริการ	การโฮสต์
แพลตฟอร์มูในระบบคลาวดิ์	การใช้บริการอินเทัอร์เน็ต	เพื�อให์้เข้้าถุ้ง
บริการในแพลตฟอร์มู

หว่งโซ่ลำ�ดบั 5 ผิูใ้ช้บรักิั�รั (End User) เปน็การใช้บริการดิิจิทัลัข้องผู้
บริโภคตามูวตัถุุประสงคต์า่งๆ	เชน่	การใชบ้รกิารสื�อสงัคมูออนไลน	์เพื�อ
พูดิคุย	แชร์เรื�องราว	และแลกเปล่�ยนความูคิดิเห์็น	การติดิตามูบทัความู	
การดูิคอนเทันต์ตา่งๆ	การใชเ้ป็นพื�นท่ั�สำาห์รับโฆษณาสินค้า	การใช้บริการ
ห์าคู่	การใช้บริการประชุมูออนไลน์	ในรูปแบบคอนเทันต์ทั่�เป็นข้้อความู	
บทัความู	รูปภาพ	วิดิ่โอ	และวิดิ่โอถุ่ายทัอดิสดิ
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ผูใชงาน/ผูใหบริการแพลตฟอรม

บริการเครือขายสื่อสังคมออนไลน

บริการเครือขายสื่อสังคมสวนบุคคลออนไลน

บริการเครื่องมือคนหาออนไลน

บริการเครือขายที่อยูออนไลน

บริการเครือขายบทความออนไลน

ผูใชบริการทั่วไป

เอเจนซี่โฆษณา

พันธมิตรบริการดานตางๆ

การจัดวางบริการในแพลตฟอรมสําหรับซื้อขายบริการสื่อสังคมออนไลน

การโฮลตแอปพลิเคชันในระบบคลาวด

การเขาถึงบริการอินเทอรเน็ต เพื่อใชบริการในแพลตฟอรม

การสงตอบริการสื่อสังคมออนไลน

เปนพื้นที่สนทนาออนไลนและสรางเครือขาย
สังคมออนไลน

เปนแพลตฟอรมสําหรับติดตามขาวสาร

ดูคอนเทนตภายในแพลตฟอรมที่เปน
คอนเทนตทั่วไปในแตละประเภทและโฆษณา

เปนพื้นที่สําหรับโฆษณาเพื่อทําการตลาด

บริการแพลตฟอรมในการหาคู

บริการเปนแพลตฟอรมกลางในการประชุมและสงอีเมล

ใชงานแพลตฟอรมตามวัตถุประสงค

บทความ

รูปภาพ

ไฟลอิเล็กทรอนิกส

วิดีโอ

วิดีโอถายทอดสด

รูปแบบคอนเทนตที่
ใหบริการ

กิจกรรมทางธุรกิจ (Key Activities) ผูมีสวนไดสวนเสีย

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

การศึกษาวิจัยตลาด

การพัฒนาบริการของแพลตฟอรม

การทดสอบบริการกับความตองการ
ของผูใชบริโภคในตลาด

ผูพัฒนาแอปพลิเคชัน

พันธมิตรบริการดานตางๆ

ผูใหบริการเขาถึงแพลตฟอรม
ผูใหบริการโครงขายอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการแพลตฟอรมสําหรับซื้อขายบริการสื่อสังคมออนไลน 

ผูใหบริการคลาวด

การพัฒนาบริการดิจิทัล

การสรางสรรคคอนเทนต

การเขาถึงบริการดิจิทัล

การสงมอบบริการ

การใชบริการดิจิทัล
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ในระบบนิเวศกลุ่มูการให์้บริการธ์นาคารและ
การเงินประกอบด้ิวยบริการดิิจิทััลทั่�มู่จุดิประสงค์การ
ให์้บริการเพื�ออำานวยความูสะดิวกให์้ผู้ใช้งานเข้้าถุ้ง
บรกิารทั่�เก่�ยวข้อ้งกบัการทัำาธ์รุกรรมูทัางการเงนิ	โดิย
บริการดิิจิทััลในกลุ่มูน่�ถุูกจำาแนกออกเป็น	8	กลุ่มูย่อย	
ประกอบดิ้วย

กัลุ่มบรัิกั�รัที�มีนััย 
ต่อเศรัษฐกัิจำและสืังคม

กัลุ่มบรัิกั�รัธนั�ค�รัและกั�รัเงินั

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รักั�รัธนั�ค�รัอิเล็กัทรัอนัิกัส์ื       
(Online Banking)	คอื	บรกิารดิจิทิัลัทั่�ให์บ้รกิารการ
ทัำาธุ์รกรรมูตา่งๆ	ในรปูแบบออนไลน	์เชน่	การถุอนเงนิ	
การโอนเงิน	เป็นต้น	ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�มู่ตัวอย่างผู้ให์้
บรกิาร	เชน่	K	Plus,	SCB	Easy,	Krungthai	NEXT,	
Krung	Sri	Mobile	App	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบริักั�รักั�รัเงินัท�งเล่อกั (Alternative      
Finance)	คือ	บริการดิิจิทััลตัวกลางทั่�เชื�อมูต่อระห์ว่าง
ผู้ประกอบการและนักลงทุันโดิยตรง	เพื�อลดิช่องว่าง
ในการเข้้าถุ้งแห์ล่งเงินทุันข้องผู้ประกอบการธุ์รกิจ	ซ้�ง
ในกลุ่มูย่อยน่�มู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	
(Digital	Platform	Provider)	เช่น	PeerPower,	DURIAN	
CORP,	LENDEX	เป็นต้น

3.5
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กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัช่องท�งกั�รัชำ�รัะเงินั (Payment)  
คอื	กระเปา๋เงนิดิจิทิัลัทั่�เอื�ออำานวยความูสะดิวกผู้ใชง้าน 
ต่อการทัำาธ์ุรกรรมูออนไลน์ต่างๆ	เช่น	การยืนยัน
การชำาระเงินออนไลน์การซื�อสินค้า/บริการ	การโอน
เงินเข้้าบัญช่ต่างประเทัศ	เป็นต้น	ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�
มู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital 
Platform	Provider)	 เช่น	TrueMoney	Wallet, 
Paypal,	2C2P,	ShopeePay	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบริักั�รักั�รัซ่้อข้�ยแลกัเปลี�ยนัสืินัทรััพย์ 
(Exchange and Trading)	 คือบริการดิิจิ ทััลใน 
การซื�อข้ายสินทัรัพย์และ/ห์รือสกุลเงินดิิจิทััล	ซ้�งเป็น 
ผู้ให้์บริการดิจิิทัลัแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform	Provider)	
ประกอบด้ิวย	ผู้ให้์บริการการซื�อข้ายสกุลเงินดิิจิทััล	
(Cryptocurrency	Exchange)	และ	ผูใ้ห้์บรกิารการซื�อข้าย
สินทัรัพย์		(Trading	Platform)	เช่น	Bitkub,	Zipmek,	
Satang	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัด้�นักั�รัลงทุนั  ( Investment  
Management)	คือ	บริการดิิจิทััลทั่�ช่วยผู้ใช้งานจัดิการ
ดิ้านการลงทุัน	ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�มู่เพ่ยงบางรายท่ั�เป็น 
ผูใ้ห์บ้ริการดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ู	(Digital	Platform	Provider)	
เช่น	Noburo	เป็นต้น	เนื�องจากบริการมู่ความูเก่�ยวข้้อง
กับบุคคลทั่�สามูทัำาให์้มู่ลักษณะเป็น	Multisided	Markets	
ในข้ณะท่ั�บางรายเป็นผู้ให้์บริการดิิจิทััล	(Digital	Service	
Provider)	เทั่านั�น	เช่น	Robowealth,	Finnomena,	Jitta	
เป็นต้น
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กัลุ่มย่อยบริักั�รัด้�นัองค์คว�มรัู้ (Information) 
คือ	บริการดิิจิทััลท่ั�ให์้ความูรู้ทัางดิ้านการเงินต่างๆ	
เช่น	การจัดิการการลงทัุนส่วนตัว	การจัดิการภาษ่	
การออมูเงิน	การลงทัุนคอนโดิ	การวางแผนซื�อ
รถุยนต์	เป็นต้น	ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�มู่เพ่ยงบางรายทั่�
เปน็ผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ู	(Digital	Platform	 
Provider)	เชน่	Refinn,	Masii,	Credit	OK	เปน็ตน้	ใน
ข้ณะทั่�บางรายเปน็ผู้ให์บ้รกิารดิจิทิัลั	(Digital	Service	
Provider)	เทั่านั�น	เช่น	AOM	Money,	Investing	
เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัซอฟต์แวรั์ในักั�รับรัิห�รัจำัดกั�รั 
(Enterprise Software)	คือ	บรกิารดิจิทิัลัทั่�มูก่าร
พัฒนาซอฟต์แวร์สำาห์รับองค์กร	เช่น	การจัดิการ
ระบบบัญช่	การจัดิการระบบจ่ายเงินเดิือน	การ
คำานวณภาษ่	 เป็นต้น	ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�เป็นเพ่ยง
ผู้ให์้บริการดิิจิทััล	(Digital	Service	Provider)	
และมู่ตัวอย่างผู้ให้์บริการ	 เช่น	FlowAccount, 
Creden.co,	FINEMA,	TRCLOUD	เป็นต้น

กัลุม่ยอ่ยบริักั�รัปรัะกันััภัย (Insurance)	คอื	บรกิาร
ดิจิทิัลัสำาห์รบัการซื�อประกนัภยัและประกนัชว่ติยคุให์มู่	
รวมูถุ้งเป็นบริการดิิจิทััลในการบริห์ารจัดิการประกัน
และสวัสดิิการสำาห์รับผู้ใช้งานประเภทัองค์กร	ซ้�งใน
กลุมู่ย่อยน่�เปน็ผู้ให์บ้ริการดิจิิทัลัแพลตฟอร์มู	(Digital 
Platform	Provider)	และมูตั่วอย่างผูใ้ห้์บริการประกัน
ภัย	เช่น	FairDee,	Claimdi,	724	Insure,	Roojai	
เป็นต้น
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Exchange and Trading

Online Banking

Cryptocurrency Exchange

Trading Platform

Information

Alternative Finance 

Enterprise Software

Payment

Payment

Investment Management
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ในการส่งมูอบบริการข้องกลุ่มูให้์บริการธ์นาคารและการเงินจะประกอบไปด้ิวย
ผู้มู่ส่วนไดิ้ส่วนเส่ยตั�งแต่การพัฒนาบริการดิิจิทััล	ตลอดิจนถุ้งการส่งมูอบบริการแก่ 
ผูใ้ชบ้รกิารทัา้ยสดุิ	ซ้�งในห์ว่งโซค่ณุคา่ในกลุมู่บรกิารธ์นาคารและการเงนิจะประกอบดิว้ย
ลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญไดิ้แก่

หว่งโซล่ำ�ดบั 1 ผิูพ้ฒันั�บรักิั�รัดิจำทิลั (Digital Service Developer) 
โดิยผู้พัฒนาบริการดิิจิทััลมู่บทับาทัในการออกแบบและสร้างสรรค์
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันทัั�งเบื�องห์น้าและเบื�องห์ลังการทัำางาน	ตามู 
ความูต้องการข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััลดิ้านการบริการธ์นาคารและ 
การเงินในห์่วงโซ่ลำาดิับถุัดิไป	

หว่งโซล่ำ�ดบั 2 ผิูใ้หบ้รักิั�รัดจิำทิลั (Digital Service Provider)	มูบ่ทับาทั
ในการดิูแลจัดิการการดิำาเนินการบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน	พัฒนาการ
บรกิารลูกค้าสัมูพันธ์	์และนำาเสนอสินค้า	ห์รือบริการแก่กลุมู่ลูกค้าอย่าง
ตรงเป้า	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector) ประกอบด้ิวยผู้ให้์บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เชน่	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิาร
ดิจิทิัลัดิาวนโ์ห์ลดิแอปพลิเคชันห์รอื	Digital	Distribution	Service	เช่น	
Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น
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ห่วงโซ่ลำ�ดับ 4 ผิู้ส่ืงมอบบริักั�รั (Service Distribution)	มู่บทับาทั
เป็นตัวกลางในการเชื�อมูต่อผู้ให์้บริการดิิจิทััลและผู้ใช้บริการให์้สามูารถุ
ดิำาเนินการไดิ้สำาเร็จ	ซ้�งในส่วนทั่�ห์น้�ง	คือ	ผู้ให์้บริการสนับสนุนดิ้าน 
โครงข้า่ยการเชื�อมูตอ่	เชน่	ผูใ้ห์บ้รกิารเครอืข้า่ยมูอืถุอื	(Mobile	Network	
Operator:	MNO)	ผู้ให์้บริการดิ้านความูปลอดิภัย	(Security	Service	
Providers)	เป็นต้น	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 5 ผิู้ใช้บรัิกั�รั (End-user) ในกลุ่มูบริการธ์นาคารและ 
การเงิน	สามูารถุแบ่งออกเปน็	2	กลุ่มู	ได้ิแก	่1)	กลุมู่ผูใ้ช้งานบุคคลทัั�วไป	
ทั่�มูก่จิกรรมูการทัำาธ์รุกรรมูทัางการเงนิ	ห์รอืการลงทันุในชว่ติประจำาวนั
ผา่นช่องทัางออนไลน์	และ	2)	กลุมู่ผูใ้ช้งานนิตบิคุคล	ท่ั�มูค่วามูต้องการ
และจุดิประสงค์ในการใช้งานเพื�อเข้้าถุ้งระบบการบริห์ารจัดิการสำาห์รับ
องค์กร	เพื�อผลประโยชน์ทัางดิ้านการเงินและการบริห์ารจัดิการภายใน
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ผูใหบริการเครือขายมือถือ

ผูใหบริการดานความปลอดภัย

ผูใหบริการสนับสนุนโครงขายการเชื่อมตอ เชน

นักพัฒนาบริการดิจิทัล

นักพัฒนา Front End นักพัฒนา Back End

นักออกแบบ UX และ UI นักออกแบบกราฟฟก

ผูพัฒนาบริการดิจิทัลและบริการทางการเงิน

ธนาคาร ประกันภัย นักลงทุน

ผูใหบริการเว็บเบราวเซอร

ผูใหบริการแพลตฟอรม
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

ผูใชงานบุคคลทั่วไป

ผูใชงานกลุมนิติบุคคล

ผูใหบริการการธนาคารอิเล็กทรอนิกส1

ผูใหบริการดานการลงทุน1

ผูใหบริการดานองคความรู1

ผูใหบริการการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย

ผูใหบริการการเงินทางเลือก

ผูใหบริการประกันภัย
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ในระบบนเิวศกลุมู่การให้์บรกิารทัอ่งเทั่�ยว	ประกอบดิว้ย	
บรกิารดิจิทัิัลท่ั�มูจ่ดุิประสงคเ์พื�อเปน็พื�นทั่�ในการประชาสมัูพนัธ์์
และจองทั่�พักในสถุานทั่�ต่างๆ	ผ่านช่องทัางออนไลน์สำาห์รับ 
การทั่องเทั่�ยว	การจัดิกิจกรรมูและการจัดิประชุมูสำาห์รับ
องคก์ร	รวมูถุ้งบรกิารทั่�ชว่ยสนับสนุนผู้ให์บ้รกิารท่ัองเทั่�ยวให์้
สามูารถุมูเ่วบ็ไซต/์แอปพลเิคชนัข้องตนเอง	โดิยบรกิารดิิจทัิัลใน 
กลุ่มูน่�ถุูกจำาแนกออกเป็น	4	กลุ่มูย่อย	ประกอบดิ้วย

กัลุ่มยอ่ยบรักิั�รัจำองที�พักั/บรักิั�รัทอ่งเที�ยว (Online Travel Agency: OTA) คือ	บรกิาร
ดิจิทิัลัทั่�เปดิิโอกาสให์ผู้ใ้ห์บ้ริการทัอ่งเทั่�ยว	ทัั�งผูใ้ห์บ้ริการทั่�พกั/บรกิารทัอ่งเทั่�ยว		ไดิเ้ข้า้
มูาประกาศเปดิิให์จ้องบรกิารบนแพลตฟอรม์ู	และกลุมู่นกัทัอ่งเทั่�ยวไดิเ้ข้า้มูาจองทั่�พกัและ
บริการท่ัองเทั่�ยว5	โดิยในกลุ่มูย่อยน่�เป็นดิิจิทััลแพลตฟอร์มูทั่�เข้้าข้่ายตามูนิยามูดิิจิทััล
แพลตฟอร์มู	และมูต่วัอยา่งผูใ้ห์บ้รกิาร	เชน่	Agoda,	Booking.com,	Trip.com	เปน็ตน้	

5บรกิารทัเ่ก่�ยวข้อ้งกบับรกิารทัอ่งเทั่�ยวทัั�งห์มูดิ	เชน่	การจองตัว๋เครื�องบนิ	การจองทัวัรก์จิกรรมูการทัอ่งเทั่�ยว	การจองเพื�อ

เข้้าร่วมูกิจกรรมูทัางออนไลน์	การจองรถุสนามูบิน	การเช่ารถุบริเวณสถุานทั่�ทั่องเทั่�ยว	เป็นต้น

กัลุ่มบรัิกั�รัท่องเที�ยว
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กัลุ่มย่อยบริักั�รัสืนัับสืนุันักั�รัทำ�บริักั�รัดิจิำทัลข้องผิู้ให้บริักั�รัท่องเที�ยว (Online 
Tourism Management Support) 	คอื	บรกิารดิิจทัิัลทั่�มูจ่ดุิประสงคห์์ลกัเพื�อให้์บรกิาร
แก่ฝั่งอุปทัานข้องกลุ่มูธุ์รกิจให้์บริการท่ัองเทั่�ยว	ทัั�งผู้ให้์บริการทั่�พัก	สายการบินและ
บริษัทัทััวร์ท่ั�ต้องการเปิดิพื�นทั่�สำาห์รับการจองบริการผ่านช่องทัางออนไลน์ข้องธุ์รกิจ
เอง	เช่น	เว็บไซต์	รวมูถุ้งการให์้บริการระบบในการจัดิการกลุ่มูลูกค้าทั่�จองบริการผ่าน
เวบ็ไซต/์แอปพลิเคชนัข้องธุ์รกจิ	ซ้�งในกลุมู่ยอ่ยน่�มูตั่วอยา่งผูใ้ห้์บริการ	เชน่	Readyplanet	
Traveltech,	Roomscope,	9Booking.com	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัแหล่งข้้อมูลพักั/บรัิกั�รัท่องเที�ยว (Metasearch) คือ	บริการดิิจิทััล
ทั่�รวบรวมูข้้อมูลูสถุานทั่�สำาห์รบัเข้้าพัก	สถุานท่ั�สำาห์รบัการจัดิกิจกรรมู/งานประชมุู	รวมู
ถุง้บรกิารทัอ่งเทั่�ยวห์ลากห์ลายรปูแบบ	เพื�อเปน็แห์ลง่ข้อ้มููลทั่�นกัทัอ่งเทั่�ยวสามูารถุเข้า้
ถุง้ได้ิเปน็จำานวนมูาก	โดิยในกลุมู่ยอ่ยน่�เปน็ดิิจทัิัลแพลตฟอร์มูทั่�เข้้าข่้ายตามูนยิามูดิิจทัิัล
แพลตฟอร์มู	และมู่ตัวอย่างผู้ให้์บริการทั่�ให้์บริการ	เช่น	Google	Hotel	Ads,	KAYAK,	
Trivago	เป็นต้น	รวมูถุ้งตัวอย่างผู้ให้์บริการด้ิานแห์ล่งข้้อมููลสถุานทั่�สำาห์รับการจัดิ
กิจกรรมู/งานประชุมู	(MICE)	เช่น	EventBanana,	VenueE	เป็นต้น
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กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัท่องเที�ยว (Tourism Provider) คือ	บริการดิิจิทััลทั่�ผู้ให้์บริการ 
ทั่องเทั่�ยวจัดิทัำาข้้�นเองห์รือจ้างกลุ่มูให์้บริการสนับสนุนการทัำาเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
เพื�อให้์ผู้เข้้าชมูแพลตฟอร์มูได้ิจองโดิยตรงและช่วยลดิค่าธ์รรมูเน่ยมูทั่�ผู้ใช้บริการต้อง
จ่ายให์้กับผู้ให์้บริการกลุ่มูย่อย	OTA	ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�มู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการทั่องเทั่�ยว
ทั่�เป็นกลุ่มูผู้ให์้บริการทั่�พักและสถุานทั่�จัดิกิจกรรมู	นิทัรรศการและงานประชุมูต่างๆ	
เช่น	CENTARA	Hotels	&	Resorts,	MINOR	International,	MARRIOTT	เป็นต้น 
กลุมู่สายการบนิ	เชน่	Airasia,	Thai	Lion	Air,	Bangkok	Airways	เปน็ตน้	รวมูถุง้กลุมู่
บริษัทัจัดิกิจกรรมูการท่ัองเทั่�ยว	เช่น	ห์นุ่มูสาวทััวร์,	atSiam	Tour,	GUSTO	World	
Tour	เป็นต้น
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Hospitality Service  Provider Airline Travel Service  
Provider
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สำาห์รับการส่งมูอบบริการข้องกลุ่มูบริการทั่องเทั่�ยวจะประกอบดิ้วยผู้มู่ส่วนไดิ้
สว่นเสย่ตั�งแตก่ารพัฒนาบรกิารดิจิทิัลัตา่งๆ	ผูใ้ห์บ้รกิารทัอ่งเทั่�ยวทั่�ตอ้งการเปดิิให์จ้อง
ทั่�พกั/บรกิารท่ัองเท่ั�ยวผ่านชอ่งทัางออนไลน์	บรกิารดิิจทัิัลทั่�ให์บ้รกิารประชาสมัูพนัธ์์และ
เปิดิจองท่ั�พักสำาห์รับการท่ัองเทั่�ยวในรูปแบบต่างๆ	บริการดิิจิทััลทั่�ให้์บริการสนับสนุน
การทัำาเวบ็ไซต/์แอปพลเิคชนัข้องผูใ้ห้์บรกิารทัอ่งเทั่�ยว	ตลอดิจนถุง้การสง่มูอบบรกิาร
แกผู่จ้องบรกิารท่ัองเทั่�ยวท้ัายสดุิ	ซ้�งในห่์วงโซค่ณุคา่ในกลุมู่บรกิารทัอ่งเทั่�ยวจะประกอบ
ดิ้วยลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญ	ไดิ้แก่

หว่งโซล่ำ�ดบั 1 ผิูพ้ฒันั�บรักิั�รัดจิำทิลัและผิูใ้หบ้รักิั�รัทอ่งเที�ยว (Digital 
Service Developer and Tourism Provider)	มูบ่ทับาทัในการออกแบบ
รปูแบบเวบ็ไซต/์แอปพลเิคชนัเพื�อให์ผู้ใ้ชง้านแตล่ะกลุมู่สามูารถุใชง้านไดิ้
อยา่งสะดิวกและมูป่ระสทิัธิ์ภาพมูากทั่�สดุิ	ทัั�งในสว่นข้องเบื�องห์น้าสำาห์รบั
ผู้ใช้บริการทั่�ทัำาการจอง	รวมูถุ้งเบื�องห์ลังสำาห์รับผู้ให์้บริการทั่องเทั่�ยว
ในการติดิตามูการการเข้้าชมู	การจอง	และบริการอื�นๆ	ทั่�เก่�ยวข้้อง	 
นอกจากน่�	ยังรวมูถุ้งผู้ให์้บริการทั่องเทั่�ยว	ไมู่ว่าจะเป็นบริการทั่�พัก	
บริการสถุานท่ั�สำาห์รับการจัดิกิจกรรมู	บริการกิจกรรมูการท่ัองเท่ั�ยว	
บรกิารอาห์ารสำาห์รบัการจดัิกจิกรรมู	และบคุคลทัั�วไปทั่�มูค่วามูตอ้งการ
ทั่�ประกาศให์้จองทั่�พักห์รือบริการผ่านช่องทัางออนไลน์
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หว่งโซล่ำ�ดบั 2 ผิูใ้หบ้รักิั�รัดจิำทิลั (Digital Service Provider) มูบ่ทับาทั
สำาคัญในการให์้บริการแก่ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน	รวมูถุ้ง
พฒันาประสบการณ์การใช้งานบนแพลตฟอร์มูอย่างต่อเนื�อง	โดิยดิำาเนิน
การให์้บริการดิิจิทััลตามูกลุ่มูย่อยบริการทั่�ไดิ้กล่าวไว้ข้้างต้นในห์ัวข้้อ 
ระบบนิเวศข้องกลุ่มูบริการทั่องเทั่�ยว

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector)	ประกอบดิ้วยผู้ให์้บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เชน่	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิาร
ดิจิทิัลัดิาวนโ์ห์ลดิแอปพลิเคชันห์รอื	Digital	Distribution	Service	เช่น	
Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 4 ผิู้ส่ืงมอบบริักั�รั (Service Distribution)	มู่บทับาทั
เป็นตัวกลางในการเชื�อมูต่อผู้ให์้บริการดิิจิทััลและผู้ใช้บริการให์้สามูารถุ
ดิำาเนนิการไดิส้ำาเรจ็	ซ้�งในสว่นทั่�ห์น้�ง	คอื	ผูใ้ห์บ้รกิารสนบัสนนุดิา้นโครง
ข้่ายการเชื�อมูต่อ	เช่น	ผู้ให์้บริการเครือข้่ายมูือถุือ	(Mobile	Network	
Operator:	MNO)	ผู้ให์้บริการดิ้านความูปลอดิภัย	(Security	Service	
Providers)	เป็นต้น	

ห่วงโซ่ลำ�ดับที� 5 ผิู้ใช้บริักั�รั (End-user)	ประกอบดิ้วยนักทั่องเท่ั�ยว
ทั่�ต้องการจองท่ั�พักห์รือจองบริการกิจกรรมูการท่ัองเท่ั�ยวในสถุานท่ั�
ต่างๆ	รวมูถุ้งธ์ุรกิจ	SMEs	และบริษัทัทั่�มู่จุดิประสงค์ในการจัดิกิจกรรมู
การทั่องเท่ั�ยวให์้แก่พนักงาน	การจัดินิทัรรศการ	งานอ่เว้นทั์	และงาน
ประชุมูนอกสถุานทั่�	
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ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการศูนยขอมูล

ผูใหบริการ Content Delivery Network (CDN)

ผูใหบริการดานโครงขายการเชื่อมตอ เชน

ผูใหบริการ OTA

ผูใหบริการทองเที่ยว

ผูใหบริการ Metasearch

ผูใหบริการสนับสนุนการทําเว็บไซต/
แอปพลิเคชันของผูใหบริการ

นักพัฒนาบริการดิจิทัล

นักพัฒนา Front End นักพัฒนา Back End

นักออกแบบ UX และ UI นักออกแบบกราฟฟก

บุคคลทั่วไปที่เปนเจาของที่พัก
ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจอพารตเมนต
ธุรกิจใหบริการที่พักตากอากาศ
บริษัททัวร
ธุรกิจสายการบิน

ผูใหบริการเว็บเบราวเซอร

ผูใหบริการแพลตฟอรม
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

ตองการจัดกิจกรรมทองเที่ยวใหแกพนักงาน

ตองการจัดกิจกรรม นิทรรศการ งานประชุม 
หรืองานอีเวนทตางๆ

นักทองเที่ยว

ธุรกิจ SMEs และบริษัท

ผูพัฒนาบริการดิจิทัล

ผูใหบริการดิจิทัล

ผูใหบริการเขาถึง
บริการดิจิทัล

ผูสงมอบบริการ

ผูใชบริการ
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ในระบบนเิวศกลุมู่บรกิารซื�อข้ายสนิค้า/บรกิาร
ประกอบดิว้ย	แพลตฟอรม์ูทั่�มูจ่ดุิประสงคเ์พื�อเปน็พื�นทั่�
ในการซื�อข้ายสินค้าและบริการผ่านช่องทัางออนไลน์	
รวมูถุ้งบริการทั่�ช่วยสนับสนุนผู้ข้ายให์้สามูารถุข้าย
ออนไลน์ไดิ้สะดิวกมูากข้้�น	โดิยบริการดิิจิทััลในกลุ่มูน่�
ถุูกจำาแนกออกเป็น	4	กลุ่มูย่อย	ประกอบดิ้วย	

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั e-Marketplace	คือ	บริการดิิจิทััลทั่�เป็นพื�นทั่�ในการซื�อข้ายออนไลน์
ระห์ว่างผู้ข้ายและผู้ซื�อ	โดิยผู้ให้์บริการดิิจิทััลจะมู่การคิดิค่าธ์รรมูเน่ยมูกับผู้ข้าย	เมูื�อ
ข้ายสินค้าห์รือบริการเวบ็ไซต์/แอปพลิเคชันได้ิ	โดิยในกลุมู่ย่อยน่�เป็นบริการดิจิิทัลัท่ั�เข้า้
ข้า่ยตามูนยิามูดิจิทัิัลแพลตฟอรม์ู	และมู่ตวัอยา่งผูใ้ห์บ้รกิารดิิจทิัลัแพลตฟอรม์ู	(Digital	
Platform	Provider)	ทั่�ให์้บริการแก่กลุ่มูผู้ใช้บริการเป้าห์มูายทั่�แตกต่างกัน	ดิังน่�

กัลุ่มบรัิกั�รัซ่้อข้�ยสืินัค้�/บรัิกั�รั

กลุ่ มู 	 e -M a r ke t p l a c e	
ระห์ว่างผู้บริโภคและผู้บริโภค 
(Consumer	to	Consumer:	
C2C)	เช่น	Lazada,	Shopee,	
Weloveshopping.com	
เป็นต้น

กลุมู่	e-Marketplace	ระห์ว่าง
ธ์รุกิจและผู้บรโิภค	(Business	
to	Consumer:	B2C)	 เช่น	
LazMall,	Shopee	Mall,		JD	
Central	เป็นต้น

กลุมู่	e-Marketplace	ระห์ว่าง
ธ์ุรกิจและธ์ุรกิจ	 (Business	
to	 Business:	 B2B)	 เช่น	 
OfficeMate,	Pantavanij	
เป็นต้น	

กลุมู่	e-Marketplace	สำาห์รับการซื�อข้ายระห์ว่าง
ประเทัศ	เช่น	Alibaba,	amazon,	ebay	เป็นต้น

กลุ่มู	e-Marketplace	ในรูปแบบการประกาศ
ข้าย	 (Classified)	 เช่น	Kaidee,	Pantip 
Market	เป็นต้น
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กัลุม่ย่อยบริักั�รั e-Tailer	คอื	บรกิารดิจิทิัลัทั่�ธ์รุกจิจดัิทัำาข้้�นเอง	โดิยมูจ่ดุิประสงคเ์พื�อ
ข้ายสินคา้ข้องธ์รุกจิให์แ้ก่กลุมู่ลกูคา้เป้าห์มูาย	โดิยบริการดิิจทิัลัในกลุมู่น่�จะมูก่ารจำาแนก
ตามูรูปแบบการข้ายสินค้าทั่�แตกต่างกัน	ดิังน่�

กลุ่มู	e-Tailer	ทั่�มู่การข้ายสินค้าห์ลาก
ห์ลายประเภทั	(B2C	Multi-Category)	
เช่น	Central	Online,	Makro	click,	BigC	
shopping	online	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Metasearch คือ	บริการดิิจิทััลทั่�
เป็นศูนย์กลางข้้อมููลทั่�รวบรวมูข้้อมููลทั่�เก่�ยวข้้องกับ 
การข้ายสินค้า/บริการ	ตั�งแต่	รายการสินค้า/บริการ	
ราคา	ตลอดิจนถุง้โปรโมูชันข้องสนิคา้/บรกิารข้องธุ์รกจิ	
โดิยมูต่วัอย่างผู้ให์บ้รกิาร	เชน่	Google,	Priceza,	ปันโปร,	
Shopback	เป็นต้น

กลุ่มู	e-Tailer	 ท่ั�มู่การข้ายสินค้าเฉพาะ
ประเภทั	(B2C	Vertical)	เช่น	Powerbuy,	

Pomelo,	IKEA	เป็นต้น
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กัลุม่ยอ่ยบรักิั�รัที�สืนับัสืนันุัผิูข้้�ยสืนิัค�้/บรักิั�รัออนัไลนั ์(Support) คอื	บรกิารดิิจทิัลั
ทั่�ให์บ้รกิารแกผู่ข้้ายทั่�ตอ้งการเข้า้มูาข้ายผา่นชอ่งทัางออนไลน	์โดิยบรกิารกลุ่มูน่�จะข้าย
เป็นรายบรกิารห์รอืเปน็แพก็เกจรวมูบรกิารต่างๆ	ตั�งแต	่บรกิารสรา้งเวบ็ไซต์ห์รือสร้าง
ห์นา้ร้านในแพลตฟอร์มู	e-Marketplace	บริการระบบสำาห์รับบริห์ารจัดิการธุ์รกิจออนไลน์	
รวมูถุ้งระบบในการให์้บริการลูกค้าข้องผู้ข้ายดิ้วยการตอบแชทัโดิยอัตโนมูัติ	โดิยกลุ่มู
ย่อยบริการน่�จะมู่การจำาแนกตามูรูปแบบการบริการทั่�ห์ลากห์ลาย	ดิังน่�

กลุ่มูทั่�มู่การข้ายบริการทั่�ช่วยผู้ข้ายสร้างธ์ุรกิจ
ออนไลน์แบบครบวงจร	(Webstore	Platform)6 
เช่น	TARAD.com	Lnwshop,	Readyplanet	
เป็นต้น

กลุมู่ทั่�มู่การข้ายบรกิารทั่�ชว่ยผูข้้ายจดัิการคำาสั�ง
ซื�อสินค้า	เช่น	Sellsuki,	Zort,	Shipnity	เป็นต้น

กลุมู่ทั่�มู่การข้ายบรกิารทั่�ชว่ยผูข้้ายตอบแชทัลูก
ค้าโดิยอัตโนมัูติ	 (Chatbot)	 เช่น	Shopplus,	
Chatpify,	Convolab	เป็นต้น	

6บรกิารจะประกอบดิว้ย	การจดัิทัำาเวบ็ไซต	์การสรา้งรา้นในแพลตฟอรม์ู	e-Marketplace	การให์บ้รกิารระบบทั่�รวบรวมูคำาสั�ง

ซื�อจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันต่างๆ	มูาไว้ในทั่�เดิ่ยว	รวมูถุ้งระบบในการตอบแชทัลูกค้าจากช่องทัางต่างๆ	และระบบในการ

ตอบแชทัลกูคา้โดิยอตัโนมัูต	ินอกจากน่�	ยงัให้์บรกิารรบับสำาห์รบัการชำาระเงนิ	การจดัิสง่	รวมูถุง้การทัำาการตลาดิออนไลน์
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C2C

B2B Cross-Border Classified

B2C

Online Travel Agency (OTA)

Marketing

Online Seller Support

Webstore Platform Order & Stock Management

Chatbot

Metasearch

B2C Multi-Category B2C Vertical
Electronic

Fashion & Beauty

Home & Living

Online Travel Agency (OTA)
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ห่วงโซ่ลำ�ดับ 1 ผิู้พัฒนั�บรัิกั�รัดิจำิทัลและผิู้ข้�ยสืินัค้�และบรัิกั�รั 
(Platform Developer and Seller)	มู่บทับาทัในการออกแบบรูปแบบ
เวบ็ไซต์/แอปพลเิคชนัทัั�งเบื�องห์นา้และเบื�องห์ลงัให์เ้ห์มูาะสมูกบัผูใ้ช้งานใน
แต่ละกลุมู่	ไมู่วา่จะเป็น	ผูซ้ื�อ	ผูข้้าย	และผูค้วบคุมูระบบ	ทัั�งน่�	ผูข้้ายสินค้า/
บรกิารจะเปน็กลุมู่ธ์รุกจิทั่�มูห่์นา้รา้นสำาห์รบัการข้ายอยูแ่ลว้	รวมูถุง้บคุคล
ทัั�วไปท่ั�ตอ้งการนำาสนิคา้ทั่�มูมู่าลงข้ายบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันเพื�อให้์มู่
ช่องทัางในการข้ายสินค้า/บริการให์้แก่กลุ่มูลูกค้าทั่�ห์ลากห์ลายมูากข้้�น

หว่งโซล่ำ�ดบั 2 ผิูใ้หบ้รักิั�รัดจิำทิลั (Digital Service Provider) มูบ่ทับาทั
สำาคัญในการพัฒนารูปแบบการให้์บริการบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันแก่
ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื�อง	โดิยผู้ให์้บริการดิิจิทััลแต่ละรายต่างดิำาเนินการ
ให์้บริการดิิจิทััลตามูกลุ่มูย่อยบริการท่ั�ได้ิกล่าวไว้ข้้างต้นในหั์วข้้อระบบ
นิเวศข้องกลุ่มูบริการซื�อข้ายสินค้า/บริการ

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector) ประกอบด้ิวยผู้ให้์บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เชน่	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิาร
ดิจิทิัลัดิาวนโ์ห์ลดิแอปพลิเคชันห์รอื	Digital	Distribution	Service	เช่น	
Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น
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หว่งโซล่ำ�ดบั 4 ผิูส้ืง่มอบบรักิั�รัสืนิัค�้/บรักิั�รั (Goods and Services 
Distribution) มู	่2	กลุมู่บรกิารยอ่ย  ไดิแ้ก	่1)	กลุมู่บรกิารจดัิสง่สนิคา้/
บรกิารไปยังผู้ซื�อ	โดิยผู้ซื�อจะสามูารถุเลือกบริษทััข้นส่งด้ิวยตนเองห์รือ
ผู้ให์บ้ริการเป็นผูเ้ลือกให้์และชำาระยอดิซื�อสนิคา้	พร้อมูค่าข้นส่ง	2)	กลุมู่
บรกิารสนบัสนุนการส่งมูอบบริการน่�จะเปน็ผู้ให์บ้รกิารดิา้นโครงข้า่ยการ
เชื�อมูต่อ	เช่น	ผู้ให้์บริการอินเทัอร์เน็ต	(Internet	Service	Provider:	ISP)	
ผู้ให์บ้ริการศนูย์ข้อ้มูลู	(Data	Center	Providers)	ผูใ้ห้์บรกิาร	Content	
Delivery	Network	(CDN)	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิารแพลตฟอรม์ูดิาวนโ์ห์ลดิ
แอปพลิเคชนัห์รอื	Digital	Distribution	Service	เชน่	Play	Store,	App	
Store,	Galaxy	Store	เป็นต้น

หว่งโซ่ลำ�ดบั 5 ผิูใ้ช้บริักั�รั (End-user)	จะประกอบด้ิวยบุคคลทัั�วไปและ
ธ์ุรกิจทั่�มู่วัตถุุประสงค์ในการเข้้ามูาซื�อข้ายกันบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน	
รวมูถุง้ธ์รุกจิทั่�ตอ้งการเข้า้รบับรกิารสนบัสนนุการข้ายตา่งๆ	เชน่	บรกิาร
จดัิทัำาเวบ็ไซตธ์์รุกจิ	บรกิารระบบการจัดิการคำาสั�งซื�อและการจัดิสง่สนิคา้	
บริการตอบแชทัลูกค้าโดิยอัตโนมูัติ	เป็นต้น
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ผูใหบริการที่สนับสนุนผูขายสินคา
และบริการออนไลน (Support)

ผูใหบริการ e-Tailer ของธุรกิจที่ตองการขาย
สินคา/บริการของตนเองผานชองทางออนไลน 

ผูใหบริการ e-Marketplace ที่เปน
ศูนยกลางการซื้อขายผานชองทางออนไลน

ผูใหบริการ Metasearch

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการศูนยขอมูล

ผูใหบริการ Content Delivery Network (CDN)

ผูใหบริการดานโครงขายการเชื่อมตอ เชน

ผูใหบริการจัดสงสินคา

นักพัฒนาบริการดิจิทัล

นักพัฒนา Front End นักพัฒนา Back End

นักออกแบบ UX และ UI นักออกแบบกราฟฟก

ธุรกิจที่ดําเนินการขายสินคาผานหนาราน 

ธุรกิจใหบริการแบบออฟไลน

บุคคลทั่วไปที่มีเจตนาในการขายสินคาผาน
ชองทางออนไลน

ผูใหบริการเว็บเบราวเซอร

ผูใหบริการแพลตฟอรม
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

ตองการซื้อสินคาผานชองทางออนไลน

ตองการเขารับบริการสนับสนุนการขายตางๆ

บุคคลทั่วไป

ธุรกิจ SMEs และบริษัท 

ผูพัฒนาบริการดิจิทัล

ผูใหบริการดิจิทัล

ผูใหบริการเขาถึง
บริการดิจิทัล

ผูสงมอบบริการ

ผูใชบริการ



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

94

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัด้�นักั�รัข้นัสื่งสืินัค้� (Cargo Transports) คือ	บริการดิิจิทััลทั่�ให์้
บริการรับคำาสั�งการจัดิส่ง	ติดิตามู	และตรวจสอบสถุานะข้องการเคลื�อนย้าย	จัดิเก็บ	
ห์รอืกระจายสิ�งข้องตา่งๆ	ไปยังจุดิห์มูายปลายทัาง	ซ้�งในกลุมู่ยอ่ยบรกิารดิา้นการข้นส่ง
สนิคา้มูต่วัอยา่งผูใ้ห์บ้รกิารดิจิิทัลั	เช่น	Flash	Express,	Lalamove,	DHL,	Kerry,	SCG	
Express,	Ninjavan	เป็นต้น	

กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัข้นัสื่ง

ในระบบนิเวศกลุ่มูบริการจัดิส่งสินค้าจะประกอบด้ิวย
บริการดิิจิทััลทั่�มู่จุดิประสงค์การให้์บริการเพื�ออำานวย
ความูสะดิวกให์้ผู้ใช้งานเข้้าถุ้งบริการทั่�เก่�ยวข้้องกับ
การรับส่งสินค้าและการคมูนาคมูข้องผู้โดิยสาร	โดิย
บริการดิิจิทััลในกลุ่มูน่�ถุูกจำาแนกออกเป็น	3	กลุ่มูย่อย	
ประกอบดิ้วย
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บริักั�รัส่ืงมอบสิืนัค้�ต�มต้องกั�รั (On Demand 
Delivery)	คอื	บริการดิจิทิัลัทั่�ให์บ้รกิารรบัคำาสั�ง
การจัดิส่งอาห์ารและ/ห์รือพัสดิุข้นาดิพกพา	ซ้�ง
สามูารถุรวมูไปถุ้งบริการรับคำาสั�งเพื�อการเดิิน
ทัางข้องผู้โดิยสารระยะใกล้ดิ้วย	โดิยในกลุ่มูย่อย
น่�เป็นบริการดิิจิทััลทั่�เข้้าข่้ายตามูนิยามูดิิจิทััล
แพลตฟอร์มู	และมู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการดิิจิทััล
แพลตฟอร์มู	(Digital	Platform	Provider)	ทั่�ให์้
บริการส่งมูอบสินค้าตามูต้องการ	เช่น	Grab,	
Food	Panda,	Line	Man	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัด้�นักั�รัข้นัสื่งผิู้ โดยสื�รั 
(Human Transports)	คือ	บริการดิิจิทััลทั่�ให์้
บริการรับจองบัตรโดิยสาร	 เช่าพาห์นะ	ห์รือ
ตรวจสอบข้้อมููลเส้นทัางการเดิินทัางสำาห์รับ
ผู้ โดิยสาร	ทัั�งทัางบก	ทัางราง	ทัางนำ�า	 และ
ทัางอากาศ	 โดิยผู้ ใ ห้์บริการด้ิานการข้นส่ง 
ผู้โดิยสารทัางบก	ทัั�งผู้ให์้บริการจองตั๋วโดิยสาร
และผู้ให์้บริการเช่ารถุ	ล้วนเป็นผู้ให์้บริการดิิจิทััล
แพลตฟอร์มู	(Digital	Platform	Provider)	ทั่�
เข้้าข้่ายตามูนิยามู	เนื�องจากเป็นแพลตฟอร์มูทั่� 
เชื�อมูโยงระห์วา่ง	เชน่	Bus	Online	Ticket,	HAUP,	
Rent	Connected	เป็นต้น	ในข้ณะทั่�ผู้ให์้บริการ
ดิ้านการข้นส่งผู้โดิยสารทัางอากาศ	ทัางราง	
และทัางนำ�า	เป็นเพ่ยงผู้ให้์บริการดิิจิทััล	(Digital	
Service	Provider)
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ในการส่งมูอบบริการข้องกลุ่มูบริการข้นส่งจะประกอบไปด้ิวยผู้มู่ส่วนได้ิส่วน
เส่ยตั�งแต่การพัฒนาบริการดิิจิทััล	ผู้ประกอบการโลจิสติกส์	ตลอดิจนถุ้งการส่งมูอบ
บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้ายสุดิ	ซ้�งในห่์วงโซ่คุณค่าในกลุ่มูบริการข้นส่งจะประกอบด้ิวย
ลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญ	7	ไดิ้แก่

หว่งโซล่ำ�ดบั 1 ผิูพ้ฒันั�บรักิั�รัดจิำทิลัและผิูใ้หบ้รักิั�รัโลจำสิืตกิัสื ์(Digital 
Service Developer and Logistics Service Provider)	มู่บทับาทัใน
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์/แอปพลิเคชันทัั�งเบื�องห์น้าและเบื�องห์ลัง
การทัำางานข้องแพลตฟอร์มูให์้สามูารถุให์้บริการต่างๆ	ทั่�เก่�ยวข้้องกับ
การข้นส่งสินค้าห์รือการเดิินทัาง	ในส่วนข้องผู้ให้์บริการโลจิสติกส์จะมู่
บทับาทัรับผิดิชอบดิ้านกระบวนการข้นส่งสินค้าทัุกรูปแบบ	

หว่งโซ่ลำ�ดบั 2 ผิูใ้ห้บริักั�รัดิจำทิลั (Digital Service Provider)	มูบ่ทับาทั
ในการดิแูลเวบ็ไซต/์แอปพลเิคชนั	พัฒนารปูแบบบรกิาร	และดิำาเนนิการให์้
บรกิารตามูกลุมู่ย่อยบริการท่ั�ได้ิกล่าวไว้ข้้างต้นในหั์วข้อ้ระบบนเิวศข้อง
กลุ่มูบริการข้นส่ง

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบริักั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector) ประกอบดิ้วยผู้ให์้บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เชน่	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิาร
ดิิจิทััลดิาวน์โห์ลดิแอปพลิเคชันห์รือ	Digital	Distribution	Service	เช่น	
Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น

7ทั่�มูา:	FedEx,	McKinsey	(2016)	และ	Inbound	Logistics	(2017)
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ห่วงโซ่ลำ�ดับ 4 ผิู้ส่ืงมอบบริักั�รั (Service Distribution)	มู่บทับาทั
เป็นตัวกลางในการเชื�อมูต่อผู้ให์้บริการดิิจิทััลและผู้ใช้บริการให์้สามูารถุ
ดิำาเนนิการไดิส้ำาเรจ็	ซ้�งในสว่นทั่�ห์น้�ง	คอื	ผูใ้ห์บ้รกิารสนบัสนนุดิา้นโครง
ข้่ายการเชื�อมูต่อ	เช่น	ผู้ให์้บริการเครือข้่ายมูือถุือ	(Mobile	Network	
Operator:	MNO)	ผู้ให์้บริการดิ้านความูปลอดิภัย	(Security	Service	
Providers)	เป็นต้น	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 5 ผิู้ใช้บริักั�รั (End-user)	ในกลุ่มูบริการข้นส่งประกอบ
ดิ้วยผู้ใช้บริการกลุ่มูต่างๆ	ไดิ้แก่	1)	บุคคลทัั�วไป	2)	ผู้ใช้งานกลุ่มูบริษัทั	
ซ้�งประกอบธ์รุกจิทั่�มู่ความูจำาเปน็ตอ้งใชบ้รกิารข้นสง่สนิคา้อยูส่มูำ�าเสมูอ	
3)	กลุมู่รา้นคา้ข้ายสนิคา้ทัั�งออนไลนแ์ละออฟไลน	์และ	4)	พนกังานข้นสง่
อิสระ	(Driver/Rider)	
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ผูใหบริการสงมอบสินคาตามตองการ

ผูใหบริการดานการขนสงสินคา

ผูใหบริการดานการขนสงผูโดยสาร1

ผูใหบริการดานการขนสงผูโดยสารทางบก

ผูใหบริการดานการขนสงผูโดยสารทางอากาศ

ผูใหบริการดานการขนสงผูโดยสารทางราง

ผูใหบริการดานการขนสงผูโดยสารทางนํ้า

นักพัฒนาบริการดิจิทัล

นักพัฒนา Front End นักพัฒนา Back End

นักออกแบบ UX และ UI นักออกแบบกราฟฟก

ผูประกอบการโลจิสติกส

ผูใหบริการที่เกี่ยวเนื่อง เชน รานคา รานอาหาร เปนตน

ขนสงสินคาและผูโดยสาร

ทาเรือ ทารถ ทาอากาศยาน

คลังสินคา

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการศูนยขอมูล

ผูใหบริการดานโครงขายการเชื่อมตอ เชน

ผูใหบริการเว็บเบราวเซอร

ผูใหบริการแพลตฟอรมดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

ผูใชงานกลุมบริษัท

รานคาขายสินคา

พนักงานขนสงอิสระ (Driver/Rider)

บุคคลทั่วไป นักเดินทาง นักทองเที่ยว
พนักงานออฟฟศ

รานคาออนไลน รานคาออฟไลน

ผูพัฒนาบริการดิจิทัล

ผูใหบริการดิจิทัล

ผูใหบริการเขาถึง
บริการดิจิทัล

ผูสงมอบบริการ

ผูใชบริการ

หมายเหตุ: 1. ลักษณะแพลตฟอรมที่เขาขายตามนิยามจะประกอบดวยผูใหบริการขนสงผูโดยสารทางบก
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นัสื�ธ�รัณสืุข้

ในระบบนิเวศกลุมู่บริการดิา้นสาธ์ารณสขุ้จะประกอบ
ดิ้วยบริการดิิจิทััลท่ั�มู่จุดิประสงค์เพื�อให้์บริการแก ่
ผู้ป่วยผ่านช่องทัางออนไลน์	ตั�งแต่การค้นห์า
บรกิารทัางสาธ์ารณสขุ้	การตดิิตามูสถุานะสขุ้ภาพ 
การนัดิพบแพทัย์	การพบแพทัย์ผ่านแชทัห์รือวิดิ่โอ
คอล	รวมูถุ้งบริการดิิจิทััลทั่�ช่วยเป็นระบบห์ลังบ้าน
ในการช่วยจัดิการทัรัพยากรในสถุานบริการด้ิาน
สาธ์ารณสุข้	โดิยบริการดิิจิทััลในกลุ่มูน่�	ถูุกจำาแนก
ออกเป็น	5	กลุ่มูย่อย	ประกอบดิ้วย

กัลุ่มยอ่ยบริักั�รัใหค้ำ�ปรักึัษ�กั�รัแพทย์ท�งออนัไลน์ั (Telehealth)	คือ	บริการดิจิิทัลั
สำาห์รับผู้ป่วยท่ั�ต้องการได้ิรบัคำาปรก้ษาทัั�งสุข้ภาพกายและสุข้ภาพจิตจากแพทัย์ผา่นแช
ทัห์รือวิดิ่โอคอล	รวมูถุ้งบริการดิิจิทััลทั่�มู่การข้ายแพ็กเกจบริการทัางการแพทัย์ต่างๆ	
โดิยในกลุมู่ย่อยน่�เป็นบรกิารดิจิทิัลัทั่�เข้า้ข้า่ยตามูนยิามูดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ู	และมูตั่วอยา่ง
ผู้ให์้บริการ	เช่น	Chiwii,	Raksa,	Ooca	เป็นต้น
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กัลุ่มย่อยบริักั�รัค้นัห�บริักั�รัท�งกั�รัแพทย์ (Service Search)	คือ	บริการดิิจิทััล
แห์ล่งข้อ้มูลูท่ั�รวบรวมูบริการทัางการแพทัย์มูาไว้ในท่ั�เดิย่ว	อก่ทัั�งยังสามูารถุนัดิห์มูาย
กับแพทัย์ไดิ้ผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชันอ่กเช่นกัน	โดิยในกลุ่มูย่อยน่�เป็นบริการดิิจิทััลทั่� 
เข้า้ข่้ายตามูนิยามูดิจิิทัลัแพลตฟอร์มู	และมูตั่วอย่างผูใ้ห้์บรกิาร	เช่น	Medical	Departure,	
ZeekDoc,	iTAAM	เป็นต้น	

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัติดต�มสืถึ�นัะ
สืุข้ภ�พสื่วนับุคคล (Personal 
Health Platform) คือ	บริการ
ดิิจิทััลทั่�ให์้ผู้ใช้บริการกรอกข้้อมููล
ทัางสุข้ภาพสำาห์รับการติดิตามู
อาการโรคตา่งๆ	ห์รอืตดิิตามูการรบั
ประทัานอาห์าร	ในกลุ่มูน่�มู่ตัวอย่าง
ผู้ให์้บริการ	เช่น	Diamate,	Smile	
migraine,	Cal	Diary,	Vitaboost,	
Pharmasafe	เป็นต้น	
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กัลุ่มย่อยบริักั�รัรัะบบจัำดกั�รัภ�ยในัสืถึ�นับริักั�รัสื�ธ�รัณสุืข้ (Healthcare   
Management Support) คอื	บรกิารดิจิทิัลัทั่�ข้ายระบบการดิำาเนนิงานทั่�สำาคัญภายใน
โรงพยาบาลและคลินิก	โดิยบริการดิิจิทััลน่�จะมู่การข้ายเป็นแพ็กเกจให้์แก่คลินิกต่างๆ	
และผู้ป่วยสามูารถุดิาวน์โห์ลดิแอปพลิเคชันข้องแพลตฟอร์มูดัิงกล่าวเพื�อไดิ้รับบริการ
จากคลินิกไดิ้อย่างมู่ประสิทัธิ์ภาพ	โดิยในกลุ่มูน่�มู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการ	เช่น	MediSee,	
Doctoer	Ease,	Doctor	A	to	Z	เป็นตน้	นอกจากน่�	ยงัมู่ผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลัทั่�ชว่ยบรหิ์าร
จัดิการร้านข้ายยา	เช่น	Arincare	

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัข้องสืถึ�นับรัิกั�รั
สื�ธ�รัณสืขุ้ (Healthcare Provider) 
คือบริการดิิจิทััลท่ั�โรงพยาบาลและ
คลนิกิไดิจ้ดัิทัำาข้้�นเพื�อให์ผู้ป้ว่ยสามูารถุ
เข้้าถุ้งบริการข้องโรงพยาบาลและ
คลินิกได้ิสะดิวกมูากข้้�น	 โดิยในกลุ่มู
น่�มู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการ	เช่น	BDMS,	
Bumrungrad,	Samitivej	เป็นต้น		
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Healthcare Management

Service Search

Personal Health Platform

Telehealth

Healthcare Provider
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ในการส่งมูอบบริการข้องกลุ่มูบริการด้ิานสาธ์ารณสุข้	จะประกอบไปด้ิวยผู้มู่
ส่วนได้ิส่วนเส่ยตั�งแต่การพัฒนาบริการดิิจิทััล	การสนับสนุนการบริห์ารจัดิการข้อง
สถุานบริการสาธ์ารณสุข้	ตลอดิจนถุ้งการส่งมูอบบริการแก่ผู้ใช้บริการทั้ายสุดิ	ซ้�งใน
ห์ว่งโซค่ณุคา่ในกลุมู่บรกิารดิา้นสาธ์ารณสขุ้จะประกอบดิว้ยลำาดิบัห์ว่งโซท่ั่�สำาคัญ	ไดิแ้ก่

หว่งโซล่ำ�ดบั 1 ผิูพ้ฒันั�บรักิั�รัดจิำทิลัและสืถึ�นับรักิั�รัท�งสื�ธ�รัณสืขุ้ 
(Digital Service Developer and Healthcare Provider)	มูบ่ทับาทัใน
การออกแบบและพฒันาบรกิารดิจิทิัลัสำาห์รบัผูใ้ชบ้รกิารในสว่นข้องผูป้ว่ย
ให์ส้ามูารถุใชง้านได้ิสะดิวกและสามูารถุเข้า้ถุง้บรกิารทัางด้ิานสาธ์ารณสขุ้
ไดิอ้ยา่งรวดิเรว็	ในข้ณะเดิย่วกนั	กม่็ูการพัฒนาบรกิารดิิจทิัลัสำาห์รบัฝัง่ผู้
ให์บ้รกิารทัางสาธ์ารณสขุ้	ไมูว่า่จะเปน็โรงพยาบาล	คลนิกิ	ร้านข้ายยา	รวมู
ถุง้บคุลากรทัางการแพทัย	์ซ้�งจะมูก่ารเชื�อมูตอ่กับเว็บไซต์/แอปพลิเคชนั
สำาห์รับการให์้บริการผู้ป่วยผ่านผู้ให์้บริการแพลตฟอร์มูในห์่วงโซ่ถุัดิไป

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 2 ผิู้ให้บรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service Provider) เป็น 
กลุมู่ทั่�เปน็ตวักลางทั่�เชื�อมูโยงระห์วา่งสถุานบรกิารทัางสาธ์ารณสขุ้และ
ผู้ใช้บริการผ่านช่องทัางออนไลน์ดิ้วยเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน	โดิยดิำาเนิน
การให้์บริการตามูกลุมู่ย่อยบริการท่ั�ได้ิกล่าวไว้ข้า้งต้นในหั์วข้อ้ระบบนิเวศ
ข้องกลุ่มูบริการดิ้านการสาธ์ารณสุข้

ผูใหบริการติดตามสถานะ
สุขภาพสวนบุคคล 

(Personal Health Platform)

ผูใหบริการดานสถานบริการ
สาธารณสุข 

(Healthcare Provider)

ผูใหบริการระบบการจัดการ
ภายในสถานบริการทางสาธารณสุข

(Healthcare Management) 

ผูใหบริการคนหาบริการ
ทางสาธารณสุข (Service Search) 

ผูใหบริการใหคําปรึกษาการแพทย
ทางออนไลน(Telehealth)
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ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector) เป็นผู้ให์้บริการดิาวน์โห์ลดิแอปพลิเคชันห์รือ	Digital 
Distribution	Service	เช่น	Play	Store,	App	Store,	Galaxy	Store	
เป็นต้น	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 4 ผิู้ให้บรัิกั�รัส่ืงมอบบริักั�รัและย� (Services &  
Medicine Distributor)	มู	่2	กลุมู่บริการย่อย	ได้ิแก่	1)	กลุมู่ผูใ้ห้์บริการ
ดิา้นโครงข้า่ยการเชื�อมูต่อ	เชน่	ผู้ให์บ้รกิารอนิเทัอรเ์นต็	(Internet	Service	
Provider:	ISP)	ผู้ให์้บริการศูนย์ข้้อมููล	(Data	Center	Providers)	ผู้ให์้
บริการ	Content	Delivery	Network	(CDN)	เป็นต้น	2)	บริการเสริมู
จากกลุ่มูบริการให์้คำาปร้กษาการแพทัย์ทัางออนไลน์	(Telehealth)	ทั่�
สร้างความูร่วมูมืูอกับเครือข่้ายร้านข้ายยาทัั�วประเทัศในการจัดิส่งยา
แก่ผู้ป่วยบริเวณใกล้เค่ยงเพื�อให์้ผู้ป่วยไดิ้รับยาไดิ้เร็วทั่�สุดิ

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 5 ผิู้ใช้บรัิกั�รัแพลตฟอรั์ม (End-user)	เป็นกลุ่มูผู้ป่วย
อาการตา่งๆ	ทั่�ตอ้งการนดัิห์มูายกบัแพทัยเ์พื�อเข้้ารบัการรกัษาทั่�สถุาน
บรกิารทัางสาธ์ารณสุข้	ผูท่้ั�ตอ้งการได้ิรบัคำาปรก้ษาจากแพทัย์จากการ
สอบถุามูผา่นชอ่งทัางออนไลนเ์พื�อรกัษาสขุ้ภาพกายและสขุ้ภาพจติผา่น
แชทัห์รือวิดิ่โอคอล	ผู้ทั่�ต้องการควบคุมูอาห์าร	ตลอดิจนถุ้งองค์กรทั่�
ต้องการให์้สิทัธ์ิประโยชน์แก่พนักงานให์้ไดิ้รับบริการทัางสาธ์ารณสุข้
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ตองการนัดหมายกับแพทยเพื่อเขารับการรักษาที่สถานบริการทางสาธารณสุข 

ตองการไดรับคําปรึกษาจากแพทยจากการสอบถามผานชองทางออนไลน

ผูปวยอาการตางๆ

บุคคลทั่วไปที่ตองการควบคุมอาหาร

องคกรที่ตองการใหสิทธิประโยชนแกพนักงานใหได

รับบริการทางสาธารณสุข

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

ผูใหบริการศูนยขอมูล

ผูใหบริการ Content Delivery Network (CDN)

ผูใหบริการดานโครงขายการเชื่อมตอ เชน

ผูใหบริการสงมอบยา 

ผูใหบริการคนหาบริการ
ทางสาธารณสุข (Service Search) 

ผูใหบริการใหคําปรึกษาการแพทย
ทางออนไลน (Telehealth)

ผูใหบริการติดตามสถานะสุขภาพ
สวนบุคคล (Personal Health Platform)

แพลตฟอรมของสถานบริการ
สาธารณสุข (Healthcare Provider) 

ผูใหบริการจัดการภายในสถานบริการสาธารณสุข 
(Clinic & Pharmacy Management) 

นักพัฒนาบริการดิจิทัล

นักพัฒนา Front End นักพัฒนา Back End

นักออกแบบ UX และ UI นักออกแบบกราฟฟก

สถานบริการทางสาธารณสุข

โรงพยาบาล คลินิก รานขายยา

ผูใหบริการแพลตฟอรมดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน

ผูใหบริการดิจิทัล

ผูใหบริการเขาถึง
บริการดิจิทัล

ผูพัฒนาบริการดิจิทัล
และสถานบริการทางสาธารณสุข 

ผูสงมอบบริการ

ผูใชบริการ
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กัลุม่ย่อยบรักิั�รัคอนัเทนัตก์ั�รัเรัยีนักั�รัสือนัออนัไลนั ์(Online Course)	เปน็บรกิาร
ทั่�ให้์บรกิารสื�อการเรย่นการสอนออนไลน	์โดิยผูจ้ดัิทัำาคอนเทันตก์ารสอนสามูารถุบนัทัก้
คลิปวด่ิโ่อและสื�อการเรย่นการสอนตา่งๆ	ลงบนเว็บไซต/์แอปพลเิคชนัให์แ้กผู่ใ้ชบ้ริการไดิ้
เลอืกสรร	โดิยในกลุมู่ยอ่ยน่�เปน็บรกิารดิิจทิัลัทั่�เข้า้ข้า่ยตามูนยิามูดิิจิทัลัแพลตฟอรม์ู	และ
มู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform	Provider)	ในประเทัศไทัย
และจากตา่งประเทัศ	เชน่	Skilllane,	Skoodio,	Future	Skill,	OnDemand,	Udemy	และ	
StartDee	เป็นต้น

กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัศึกัษ�

ในระบบนิเวศกลุ่มูบริการด้ิานการศ้กษาจะ
ประกอบดิ้วยบริการดิิจิทััลทั่�มู่จุดิประสงค์เพื�อการ
ให์้บริการท่ั�เก่�ยวข้้องกับการถุ่ายทัอดิความูรู้แก่ 
ผู้ใช้บริการในลักษณะเส่ยงบรรยาย	คลิปว่ดิ่โอ	และ
สื�อทั่�ช่วยให้์ความูเพลดิิเพลนิ	ห์รอืการให้์บรกิารเป็น
สื�อกลางด้ิานการเร่ยนรูใ้ห้์กบัผู้สอนและผู้เร่ยน	โดิย
บรกิารดิจิทิัลัในกลุมู่น่�ถุกูจำาแนกออกเป็น	4	กลุมู่ยอ่ย
ตามูลักษณะบริการ	ประกอบดิ้วย
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กัลุ่มย่อยบริักั�รัแพลตฟอร์ัมจำ�กัสืถึ�บันักั�รัศึกัษ� (Education Intuition   
Platform)	 เป็นบริการดิิจิทััลทั่�ให้์บริการสื�อการเร่ยนการสอนออนไลน์ข้องสถุาบัน	 
ไมู่ว่าจะเป็นบริการแบ่งปันคอนเทันต์การเร่ยนและบริการข้้อมููลห์ลักสูตรการเร่ยนการ
สอน	ในกลุมู่ยอ่ยน่�มูต่วัอยา่งผูใ้ห้์บรกิารจากสถุาบนัการศ้กษา	เชน่	Mahidol	Extension,	
Kasetsart	University	และ	Chula	MOOC	เป็นต้น

กัลุม่ยอ่ยบรักิั�รัสื่�อกัล�งด้�นักั�รัเรัยีนักั�รัสือนั (E-learning) เปน็บรกิารดิิจทิัลัทั่�เปน็
ตวักลางเชื�อมูต่อระห์วา่งผูใ้ห์ค้วามูรูแ้ละผูเ้ร่ยน	โดิยสามูารถุใชเ้ปน็ชอ่งทัางห์ลกัในการ
เรย่นการสอนแบบดิิจทัิัลแทันการเร่ยนจรงิในห้์องเร่ยนได้ิ	และมูต่วัอยา่งผูใ้ห้์บรกิาร	เชน่	
Google	classroom,	Plook	Classroom	และ	Nearpod	เป็นต้น
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กัลุม่ยอ่ยบรักิั�รัสื่�อเสืรัมิสืรั�้งคว�มรัู ้(Computer-Assisted Instruction)	เป็นบรกิาร
ดิิจิทััลทั่�เปิดิโอกาสให์้ผู้เร่ยนสามูารถุเข้้ามูาใช้บริการเพื�อเพิ�มูความูรู้ทัางดิ้านวิชาการ	
และทัักษะดิ้านต่างๆ	ผ่านการเร่ยนรู้ในรูปแบบอื�นนอกจากการเร่ยนการสอนปกติแบบ
ในห์้องเร่ยน	โดิยมู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการสื�อเสริมูสร้างความูรู้	เช่น	Coding	Thailand,	
Inskru	และ	Taamkru	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบริักั�รัด้�นักั�รัจำดบันัทึกัข้้อมูล (Note-taking) เป็นบริการดิิจิทััลท่ั�ใช้
สำาห์รับจดิบันท้ักข้้อมููลลงในแอปพลิเคชัน	ห์รือสามูารถุดิาวน์โห์ลดิข้้อมููลห์รือไฟล์
งานจากภายนอก	และเพิ�มูเติมูข้้อมููลจากเอกสารเดิิมูไดิ้	โดิยมู่ตัวอย่างผู้ให์้บริการ	เช่น 
Goodnotes,	Notability	และ	Evernote	เป็นต้น
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Online Course

Thai Platform

Foreign Platform

Education Intuition Platform

E-Learning

Computer-Assisted Instruction

Note-Taking
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ในการสง่มูอบบรกิารข้องกลุมู่บรกิารด้ิานการศก้ษาจะประกอบไปดิว้ยผูมู้ส่ว่นไดิ้
ส่วนเสย่ตั�งแตก่ารวจัิยและพฒันาห์ลกัสูตรการเรย่น	การสร้างสรรค์คอนเทันตท์ัางการ
ศก้ษา	ตลอดิจนถุง้การสง่มูอบบรกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารทัา้ยสดุิ	ซ้�งในห์ว่งโซคุ่ณค่าในกลุมู่
บริการดิ้านการศ้กษาจะประกอบดิ้วยลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญ	4	ข้ั�นตอน	ไดิ้แก่

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 1 กั�รัวิจำัยและพัฒนั�หลักัสูืตรักั�รัเรีัยนั (Curriculum 
Development) โดิยผูว้จิยัและพฒันาห์ลกัสตูรการเรย่นมูบ่ทับาทัในการ
ศก้ษา	เก็บข้อ้มูลู	และคิดิคน้ห์ลักสตูรการศก้ษา	ซ้�งสามูารถุจัดิทัำาห์ลกัสตูร
การเรย่นไดิห้์ลากห์ลายรปูแบบ	โดิยจดุิประสงคข์้องการพฒันาห์ลกัสูตร
การเรย่นคอืเพื�อให์มู้เ่นื�อห์า	รปูแบบ	และลำาดิบัการเรย่นข้องห์ลักสตูรทั่�มู่
ความูครบถุ้วนสมูบูรณ	์เห์มูาะสมู	และสอดิคล้องกับผูเ้รย่นเป้าห์มูายข้อง
บริการดิิจิทััลในระดิับต่างๆ	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 2 กั�รัพัฒนั�คอนัเทนัต์ (Content Creation)	โดิยผู้
พฒันาคอนเทันตม่์ูบทับาทัในการออกแบบคอนเทันตด้์ิานการศ้กษา	ซ้�ง
คอนเทันต์สามูารถุถูุกออกแบบออกมูาได้ิอยา่งห์ลากห์ลายรูปแบบ	โดิย
อาจมู่การร่วมูมูือกับองค์กร	ห์รือสถุาบันการศ้กษาต่างๆ	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector) ประกอบด้ิวยผู้ให้์บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เช่น	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	
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เป็นต้น	และผู้ให้์บริการดิิจิทััลดิาวน์โห์ลดิแอปพลิเคชันห์รือ	Digital 
Distribution	Service	 เช่น	Play	Store,	App	Store,	Huawei	 
AppGallery	เป็นต้น	

หว่งโซ่ลำ�ดบั 4 กั�รัส่ืงมอบบริักั�รั (Service Distribution)	มู่บทับาทั
เปน็ตวักลางในการเชื�อมูผู้มูส่่วนได้ิสว่นเสย่ระห์ว่างผู้ให์บ้รกิารดิิจทิัลัและ
ผู้ใช้บริการ	ประกอบดิ้วยผู้ให์้บริการดิ้านอุปกรณ์เทัคโนโลย่ดิิจิทััล	เช่น	
คอมูพิวเตอร์	สมูาร์ทัโฟน	และอุปกรณ์	VR	เป็นต้น	และส่วนทั่�สองเป็น
ผู้ให์้บริการคลาวดิ์ทั่�มู่บทับาทัในการจัดิการให์้บริการโฮสต์คลาวดิ์เพื�อ
เป็นพื�นทั่�กลางในการจัดิเก็บคอนเทันต์และสื�อการเร่ยนรู้ต่างๆ	อ่กดิ้วย

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 5 ผิู้ใช้บรัิกั�รั (End user)	 ในกลุ่มูบริการการศ้กษา 
ประกอบด้ิวยนักเรย่น	นักศก้ษา	อาจารย์ห์รือผูใ้ห้์ความูรู	้ซ้�งมูจุ่ดิประสงค์
ในการใช้บริการดิิจิทััลเห์ล่าน่�เป็นสื�อกลางช่วยในการเร่ยนการสอน	และ
บคุคลทัั�วไป	ซ้�งมูจุ่ดิประสงค์การใช้งานบริการด้ิานการศก้ษาเพื�อเพิ�มูพนู
ทัักษะความูรู้และความูสามูารถุเพิ�มูเติมู

หนั่วยง�นัภ�ครััฐ (Government Agency)	 เป็นห์น่วยงานทั่�มู่ส่วน
สำาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมูการพัฒนาบริการดิิจิทััลดิ้าน 
การศก้ษา	ซ้�งมูจ่ดุิประสงคห์์ลกัคอืข้บัเคลื�อนการประยกุตใ์ชบ้รกิารดิิจทิัลั
ดิ้านการศ้กษาให์้เกิดิประสิทัธ์ิภาพและประโยชน์สูงสุดิ
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กิจกรรมทางธุรกิจ (Key Activities)

กลุม Online Course

กลุมแพลตฟอรมโดยสถาบันการศึกษา

กลุม E-Learning

กลุมบริการสื่อเสริมสรางความรู 

กลุมบริการดานการจดบันทึกขอมูล

ผูใหบริการแพลตฟอรมดานการศึกษา

ใชบริการสําหรับเรียนออนไลน

บริการแพลตฟอรมฟอรมกลางระหวางผูสอนและผูเรียน

บริการแพลตฟอรมในการจัดบันทึกขอมูล

บริการแพลตฟอรมฟอรมกลางสําหรับจัดทําคอนเทนตการเรียน

ผูใชบริการดานการศึกษาตามวัตถุประสงค

คอมพิวเตอร/สมารทโฟน

อุปกรณ AR/VR 

สมารทบอรด/แท็บเล็ต

ผูใหบริการดานอุปกรณเทคโนโลยีดิจิทัล

บริการโฮสตคลาวด เพื่อเปนพื้นที่การสอนและจัดเก็บคอนเทนต

ผูใหบริการคลาวด

สถาบันการศึกษาตางๆ

ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนตามแผน
การศึกษาของภาครัฐ

การจัดลําดับวิชาการเรียนการสอน

ผูใหบริการแพลตฟอรมดานการศึกษา

พัฒนาและออกแบบแพลตฟอรมสําหรับบริการการศึกษา

เก็บขอมูลความตองการของบริการดานการศึกษา

ผูใหบริการเขาถึงแพลตฟอรม
แพลตฟอรมกลางในการโหลดแอปพลิเคชัน/เว็บบราวเซอร

การพัฒนาคอนเทนต

การวิจัยและพัฒนา

การสงตอบริการ

การใชบริการ

การเขาถึงบริการ

ภาครัฐเปนหนวยงานสําคัญในการขับเคลื่อน
การใหบริการดานการศึกษา
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัเกัษตรั

ในระบบนเิวศกลุมู่ให้์บรกิารด้ิานการเกษตร	จะประกอบ
ดิ้วยบริการดิิจิทััลทั่�มู่จุดิประสงค์เพื�อการให์้บริการ
เทัคโนโลย่และนวัตกรรมูทั่�มู่ส่วนช่วยในการสนับสนุน
และเพิ�มูศักยภาพในการดิำาเนินกิจกรรมูตลอดิห์่วง
โซ่คุณภาพดิ้านการเกษตร	เพื�อประโยชน์ในการเพิ�มู
ประสิทัธิ์ภาพการผลิต	ลดิความูเส่�ยงในการผลิต	และ
ประห์ยัดิต้นทุัน	โดิยประยุกต์ใช้เทัคโนโลย่ดิิจิทััลต่างๆ	
ร่วมูด้ิวย	เช่น	เทัคโนโลย่	IoT	เทัคโนโลย่	AI	เทัคโนโลย่	
Big	Data	ระบบอัตโนมูัติต่างๆ	เป็นต้น	ครอบคลุมู
กิจกรรมูดิ้านการเพาะปลูก	กิจกรรมูด้ิานปศุสัตว์	และ
กิจกรรมูดิ้านการเพาะเล่�ยงสัตว์นำ�า	โดิยบริการดิิจิทััล
ในกลุ่มูน่�ถุูกจำาแนกตามูลักษณะบริการ	ประกอบดิ้วย	
4	กลุ่มูย่อย

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รัด้�นักั�รัจำัดกั�รัฟ�รั์มและกั�รัเพ�ะปลูกั (In-Field Management) 
คือ	บริการดิิจิทััลทั่�ให์้บริการดิ้านระบบการบริห์ารจัดิการฟาร์มูและการเพาะปลูก	 
การบริห์ารนำ�า	และระบบการจัดิการฟาร์มูสมูัยให์มู่	โดิยเป็นการใช้เทัคโนโลย่เพื�อเก็บ
ข้้อมููลดิ้านการเกษตร	เช่น	สภาพดิิน	สภาพนำ�า	เป็นต้น	และนำาไปใช้วิเคราะห์์เพื�อให์้ไดิ้
แนวทัางการทัำาการเกษตรทั่�มู่ความูแมู่นยำาและมู่ประสิทัธิ์ภาพสูง	รวมูถุ้งการทัำาฟาร์มู
ในโรงงานรูปแบบปิดิ	(Plant	Factory)	เพื�อให์้สามูารถุควบคุมูสภาพแวดิล้อมูไดิ้	โดิย
ในกลุ่มูย่อยน่�มู่ผู้บริการจัดิการด้ิานการเพาะปลูกบางรายท่ั�เป็นบริการดิิจิทััลท่ั�เข้้าข่้าย
ตามูนิยามูดิจิิทัลัแพลตฟอร์มู	(Digital	Platform	Provider)	เนื�องจากเป็นแพลตฟอร์มูท่ั� 
เชื�อมูโยงระห์ว่างเกษตรกรกลุมู่ธ์นาคาร	และธุ์รกจิทั่�เก่�ยวข้อ้ง	ซ้�งมูต่วัอยา่งผูใ้ห์บ้ริการ	
เชน่	Ricult,	Cropin	เป็นต้น	ในข้ณะทั่�	ผูใ้ห้์บริการในการบริห์ารจัดิการดิา้นนำ�า	(Irrigation	
Sensors	&	Solution)	และผู้ให้์บรกิารระบบจัดิการฟาร์มูสมูยัให์มู	่เปน็เพย่งผูใ้ห้์บรกิาร
ดิิจิทััล	(Digital	Service	Provider)
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กัลุ่มยอ่ยบรักิั�รัเทคโนัโลยโีดรันั หุน่ัยนัต์ และอุปกัรัณอ์่�นัๆ (Farm Equipment) คอื	
บรกิารดิจิทิัลัทั่�ให์บ้รกิารในการประยกุตใ์ชอ้ปุกรณจ์ากเทัคโนโลยจ่ากโดิรน	ห์ุน่ยนตเ์พื�อ
การเกษตร	และอุปกรณ์อื�นๆ	ในการประกอบกิจกรรมูทัางการเกษตร	เพื�อชว่ยประห์ยัดิ
เวลา	และเพิ�มูประสทิัธ์ภิาพข้องอตัราการทัำาการเกษตร	และลดิตน้ทันุในระยะยาว	เสมูอืน
เทัคโนโลย่ทั่�เป็นการทัดิแทันการใช้แรงงานจากเกษตรจากการประยุกต์ใช้เทัคโนโลย
เช่น	เทัคโนโลย่	AI	เป็นต้น	โดิยมู่บริการกลุ่มูย่อย	ไดิ้แก่	ห์ุ่นยนต์ทัางการเกษตร	(Farm	
Robotics)	โดิรน	(Drone)	และอุปกรณ์อื�นๆ	(Other	Equipment)	ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�มู่
ตัวอย่างผู้ให้์บริการเทัคโนโลย่โดิรน	ห์ุ่นยนต์	และอุปกรณ์อื�นๆ	เช่น	HR	Robotics,	
SaTi,	LAILA,	TEVADA		เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบริักั�รับริัห�รัจัำดกั�รัหลังกั�รัเก็ับเกัี�ยว (Post-Harvest & Traceability) 
คอื	บรกิารดิจิทิัลัทั่�ให์บ้รกิารบรหิ์ารจดัิการห์ลงัการเกบ็เก่�ยว	และตรวจสอบผลผลติยอ้น
กลบั	โดิยเปน็การพฒันาระบบตรวจสอบคณุภาพผลผลติทั่�สะดิวกแมูน่ยำา	และเทัคโนโลย่
ทั่�มู่ส่วนช่วยในการยืดิอายุผลิตภัณฑ์์จากการเกษตร		ซ้�งในกลุ่มูย่อยน่�มู่ตัวอย่างผู้ให์้
บริการบริห์ารจัดิการห์ลังการเก็บเก่�ยว	เช่น	EDEN	Agritech	Verifik8	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบริักั�รัด้�นัเทคโนัโลยีเกัษตรัชีวภ�พ (Agri Biotechnology)	คือ	บริการ
ดิจิิทัลัท่ั�ให์บ้รกิารเทัคโนโลยช่ว่ภาพทัางการเกษตร	เปน็การประยุทัธ์ใ์ช้เทัคโนโลยแ่ละองค์
ความูรูด้้ิานการเกษตร	ทัั�งในดิา้นชว่วิทัยาและด้ิานเคมูภั่ณฑ์	์เพื�อพฒันาจลุนิทัรย่ส์ำาห์รบั
การใช้งานด้ิานต่างๆ	เช่น	การปรับปรุงพันธ์์พืชและสัตว์	การกระตุ้นให้์พืชเจริญเติบโต
และทันตอ่วชัพชืซ้�งในกลุมู่ยอ่ยน่�มูต่วัอยา่งผูใ้ห์บ้รกิารบรหิ์ารจดัิการห์ลงัการเกบ็เก่�ยว	
เช่น	JuiceInnov8	Agrinos	Evolagic	Tropic	Biosciencess	เป็นต้น
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In-Field Management

Farm Sensors & Solution

Irrigation Sensors & Solution Novel Farming System

Farm Equipment

Farm Robotics Drone Other Equipments

Post-Harvest & Traceability 

Agri Biotechnology 
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ในการส่งมูอบบริการข้องกลุ่มูบริการด้ิานการเกษตรจะประกอบไปด้ิวย 
ผู้มู่ส่วนไดิ้ส่วนเส่ยตั�งแต่การวิจัยและพัฒนาดิ้านการเพาะปลูก	การให์้บริการดิ้าน
การเกษตร	ตลอดิจนถุ้งการส่งมูอบบริการแก่ผู้ใช้บริการทั้ายสุดิ	ซ้�งในห์่วงโซ่คุณค่า
ในกลุ่มูบริการดิ้านการเกษตรจะประกอบดิ้วยลำาดิับห์่วงโซ่ทั่�สำาคัญ	ไดิ้แก่

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 1 ผิู้วิจำัยและพัฒนั�ด้�นักั�รัเกัษตรั (Agricultural  
Researcher and Developer)	โดิยผู้วิจัยและพัฒนามู่บทับาทัในการ
ทัำาการศ้กษาความูต้องการท่ั�มู่อยู่ในตลาดิ	พัฒนาบริการดิิจิทััลด้ิาน
การเกษตร	และทัำาการทัดิสอบกับผู้ใช้บริการจริงในตลาดิ	นอกจากน่�
ยงัมูก่ารรว่มูมูอืกบัผูใ้ห์บ้รกิารทั่�เก่�ยวข้อ้งห์รอืภาครฐัเพื�อพฒันาบรกิาร
อ่กดิ้วย	โดิยผู้มู่ส่วนไดิ้ส่วนเส่ยในห์่วงโซ่ลำาดิับน่�	ไดิ้แก่	ผู้ให์้บริการดิ้าน 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน	พันธ์มิูตรด้ิานเทัคโนโลย่	และพันธ์มิูตรท่ั�ให์้
บริการดิ้านต่างๆ

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 2 ผิู้ ให้บรัิกั�รัด้�นักั�รัเกัษตรั (Agricultural 
Facilitator) มูบ่ทับาทัในการสนับสนุนการให้์บริการด้ิานการเกษตร	โดิย 
มูผู้่มูส่่วนได้ิส่วนเสย่ในห์ว่งโซ่ลำาดิบัน่�ห์ลากห์ลายส่วน	ตั�งแตผู่ใ้ห์บ้รกิาร
ดิา้นการเพาะปลูก	ผูใ้ห้์บรกิารด้ิานปศุสตัว	์ผูใ้ห้์บรกิารด้ิานการเพาะเล่�ยง
สัตว์	ผู้ให์้บริการดิ้านเกษตรเทัคโนโลย่	ผู้ให์้บริการโครงสร้างพื�นฐาน	

ห่วงโซ่ลำ�ดับ 3 ผิู้ให้บรัิกั�รัเข้้�ถึึงบรัิกั�รัดิจำิทัล (Digital Service 
Connector) ประกอบด้ิวยผู้ให้์บริการเว็บเบราว์เซอร์	(Web	Browser)	
เชน่	Google	Chrome,	Microsoft	Edge,	Firefox	เปน็ตน้	และผูใ้ห์บ้รกิาร
ดิจิทิัลัดิาวนโ์ห์ลดิแอปพลิเคชันห์รอื	Digital	Distribution	Service	เช่น	
Play	Store,	App	Store,	Huawei	AppGallery	เป็นต้น

หว่งโซล่ำ�ดบั 4 ผิูใ้ชบ้รักิั�รั (End-user)	ในกลุมู่บรกิารดิา้นการเกษตร
ประกอบไปด้ิวยบรษิทััผูใ้ชบ้รกิารดิา้นการเกษตร	เช่น	กลุมู่อตุสาห์กรรมู
ห์รือบริษัทัทั่�จะมู่การนำาผลผลิตทัางกางเกษตรทั่�ไดิ้นำาไปแปรรูปออก
มูาเป็นผลิตภัณฑ์์ต่อไป	เป็นต้น	และผู้ใช้บริการรายย่อย	เช่น	เกษตรกร	
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หนัว่ยง�นัภ�ครัฐั (Government Agency)	เปน็ห์นว่ยงานทั่�มูส่ว่นสำาคญั
ในการสนบัสนนุและสง่เสรมิูการพฒันาบรกิารดิจิทิัลัดิา้นการเกษตร	ซ้�ง
มูจุ่ดิประสงคห์์ลักในการพฒันาเทัคโนโลยด่ิจิทิัลั	ด้ิานการเกษตรสมูยัให์มู่
ให์้ถุูกนำามูาใช้อย่างแพร่ห์ลายและก่อให์้เกิดิประโยชน์สูงสุดิ

กลุมบริการดานการจัดการฟารมและการเพาะปลูก

Farm Sensors & Solution

Irrigation Sensors & Solution

Novel Farming System

กลุมบริการ Farm equipment

Farm Robotics Drone
Other

Equipments

กลุมบริการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

กลุมบริการเทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ 

ผูใหบริการดาน
เกษตรเทคโนโลยี

ผูใหบริการคลาวด

ผูใหบริการอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ผูใหบริการดาน
โครงขาย

ผูใหบริการดาน
เทคโนโลยีสนับสนุน 
เชน เทคโนโลยี IoT 
และเทคโนโลยี AI

บริษัทผูใหบริการ
ดานการเกษตร

ผูใหบริการรายยอยซื้อบริการจากผูใหบริการดานเกษตรเทคโนโลยี

การใชบริการตางๆ ในแพลตฟอรม

กิจกรรมทางธุรกิจ (Key Activities)

การพัฒนาแอปพลิเคชัน

การศึกษาวิจัยตลาด

การพัฒนาบริการภายในแอปพลิเคชัน

การทดสอบบริการกับความตองการของ
ผูใชบริโภคในตลาด

รวมมือกับผูใหบริการที่เกี่ยวของหรือ
ภาครัฐเพื่อพัฒนาบริการใหม

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ผูใหบริการดานการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น

พันธมิตรดานเทคโนโลยี

พันธมิตรบริการดานตางๆ

ผูใหบริการเขาถึงแพลตฟอรม
แพลตฟอรมกลางในการโหลดแอปพลิเคชัน/เว็บบราวเซอร
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04
ผิลสืำ�รัวจำผิู้ใช้บรัิกั�รั
ดิจำิทัลในัปรัะเทศไทย
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ในการศ้กษาข้องโครงการได้ิมู่การดิำาเนินการสำารวจผู้ใช้บริการดิิจิทััลและ/ห์รือดิิจิทััล
แพลตฟอร์มู	โดิยมู่การสำารวจกลุ่มูตัวอย่างจำานวนทัั�งห์มูดิ	21,071	ราย	แบ่งจำานวน
การสำารวจตามูสัดิส่วนโควต้าข้องช่วงอายุและพื�นทั่�รายจังห์วัดิ	โดิยผลการสำารวจ
เก่�ยวกับการใช้บริการดิิจิทััล/ดิิจิทััลแพลตฟอร์มูทัั�ง	11	กลุ่มูอุตสาห์กรรมูจากผู้ตอบ
แบบสำารวจ	พบว่าการใช้บริการในภาพรวมูมู่ดิังต่อไปน่�

สืรัุปผิลสืำ�รัวจำและพฤติกัรัรัมกั�รัใช้
บรัิกั�รัดิจำิทัลทั�วไปที�นั่�สืนัใจำ

4.1

1.	 กลุ่มูบริการสื�อสารโทัรคมูนาคมูมู่ผู้ใช้บริการมูากทั่�สุดิ	โดิยมู่จำานวน	18,496	
ราย	คิดิเป็นร้อยละ	87.8	ข้องผู้ตอบแบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

2.	 กลุ่มูบริการสื�อสังคมูออนไลน์	จำานวน	12,423	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	59.0	ข้อง
ผู้ตอบแบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

3.	 กลุ่มูบริการแพร่ภาพ	จำานวน	10,150	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	48.2	ข้องผู้ตอบ
แบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

4.	 กลุ่มูบริการดิ้านการข้นส่ง	จำานวน	2,722	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	12.9	ข้อง 
ผู้ตอบแบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

5.	 กลุ่มูบริการซื�อข้ายสินค้า/บริการ	จำานวน	2,694	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	12.8	
ข้องผู้ตอบแบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

6.	 กลุ่มูบริการแพร่เส่ยง	จำานวน	2,606	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	12.4	ข้องผู้ตอบ
แบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

7.	 กลุ่มูบริการธ์นาคารและการเงิน	จำานวน	1,273	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	6.0	ข้อง 
ผู้ตอบแบบสำารวจทัั�งห์มูดิ 
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8.	 กลุ่มูบริการดิ้านการศ้กษา	จำานวน	1,116	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	5.3	ข้องผู้ตอบ
แบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

9.	 กลุ่มูบริการทั่องเทั่�ยว	จำานวน	887	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	4.2	ข้องผู้ตอบแบบ
สำารวจทัั�งห์มูดิ

10.	 กลุ่มูบริการดิ้านการเกษตร	จำานวน	397	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	1.9	ข้องผู้ตอบ
แบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

11.	 กลุ่มูบริการดิ้านสาธ์ารณสุข้	จำานวน	350	ราย	คิดิเป็นร้อยละ	1.7	ข้องผู้ตอบ
แบบสำารวจทัั�งห์มูดิ

9
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กั�รัใช้ง�นับรัิกั�รัดิจำิทัลในัแต่ละอุตสื�หกัรัรัม



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

122

โดิยจากผลการสำารวจพบข้้อมููลเชิงล้ก
พฤติกรรมูการใช้งานทั่�น่าสนใจ	ดิังน่�

 ทัั�งน่�	เมูื�อพิจารณาพฤติกรรมูการใช้บริการดิั�งเดิิมูข้องกลุ่มูบริการแพร่เส่ยง	
รายช่วงอาย	ุพบวา่	กลุมู่	Gen	Z	คอืกลุ่มูทั่�มูก่ารเปล่�ยนแปลงข้องพฤตกิรรมูสงูสดุิจาก
การเข้้ามูาข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััล	โดิยมู่สัดิส่วนการไมู่ใช้บริการดิั�งเดิิมูสูงถุ้งร้อยละ	72	
และสดัิสว่นการใชบ้รกิารดัิ�งเดิิมูตามูปกตเิพ่ยงรอ้ยละ	6	ในข้ณะทั่�	กลุ่มู	Babyboomer+	
เป็นกลุ่มูทั่�มู่การเปล่�ยนแปลงข้องพฤติกรรมูน้อยทั่�สุดิ	โดิยมู่สัดิส่วนการไมู่ใช้บริการ
ดิั�งเดิิมู	คิดิเป็นร้อยละ	52	และสัดิส่วนการใช้บริการดัิ�งเดิิมูตามูปกติถุ้งร้อยละ	19	ซ้�ง
ผลจากการสำารวจดัิงกล่าวสอดิคล้องกับผลการสำารวจพฤติกรรมูและแนวโน้มูการ
รับฟังสื�อทัางเส่ยงข้องคนไทัย	ทั่�พบว่า	มู่ผู้ฟังเพลงออนไลน์และ	Music	Streaming	
ในสัดิส่วนสูงถุ้งร้อยละ	67	ข้องจำานวนผู้ฟังสื�อทัางเส่ยงทัั�งห์มูดิ	โดิยในกลุ่มูน่�รับฟัง
เพลง	ดิ้วยระยะเวลามูากกว่า	1-2	ชั�วโมูงต่อวัน	คิดิเป็นร้อยละ	44	ซ้�งสูงกว่ากลุ่มูทั่�รับ
ฟังเพลงผ่านวิทัยุดิ้วยระยะเวลาดิังกล่าว	โดิยมู่สัดิส่วนคิดิเป็นร้อยละ	38

กัลุม่บรักิั�รัแพรัเ่สืยีงไดร้ับัผิลกัรัะทบ
จำ�กักั�รัเข้�้ม�ข้องผิูใ้หบ้รักิั�รัดจิำทิลั
ม�กัที�สืดุ เมูื�อเทัย่บกบักลุมู่บริการอื�นๆ	
โดิยจากผลการสำารวจพบว่า

ที�ไม่ใช้บรัิกั�รัดั้งเดิมอย่�งกั�รัฟังวิทยุ AM/FM แล้ว 

มีผิู้ใช้บรัิกั�รั มูส่ดัิสว่นผูท้ั่�ไมู่ใชบ้รกิารดัิ�งเดิิมู
รัองลงม� 
กัลุ่มบรัิกั�รัโทรัคมนั�คม

กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่ภ�พ

กัว่�รั้อยละ
รั้อยละ

รั้อยละ

60
42
17
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แตกัต่�ง
ทั่�ส่วนให์ญ่ใช้โซเช่ยลมู่เดิ่ยเพื�อรับชมู
ห์รืออ่านข้่าวสาร	

เสพคอนเทันต์จากโซเช่ยลมู่เดิ่ยเพื�อความูบันเทัิง 
ในรูปแบบวิดิ่โอและรูปภาพเป็นห์ลัก	

ซ้�งถุือเป็นการเปล่�ยนแปลงตามูรูปแบบการใช้ช่วิตทั่�แตกต่างกันตามูช่วงอายุและ 
รปูแบบการใชช้ว่ติ	เมูื�อพจิารณาในคนกลุมู่ตั�งแต	่Gen	Y	จนถุง้	Babyboomer+	จะพบ
วา่คนกลุมู่น่�เป็นกลุมู่คนท่ั�มูก่ำาลงัการซื�อสงูเมูื�อเปรย่บเทัย่บกับกลุมู่คน	Gen	Z	ทัำาให์ช้อ่ง
ทัางการบันเทัิงมู่ความูห์ลากห์ลายกว่า	เช่น	การใช้บริการ	Music	Streaming	บริการ	
Video	on	Demand		สว่นการใชง้านโซเชย่ลมูเ่ดิย่จะเปน็ไปเพื�อตดิิตามูข้า่วสาร	เนื�องจาก
ผูใ้ชบ้รกิารสามูารถุเลือกเสพข้า่วสารตามูประเด็ินทั่�สนใจไดิอ้ยา่งรวดิเรว็และตลอดิเวลา	
ประกอบกบัพฤตกิรรมูทั่�ตอ้งการความูกา้วห์นา้ในงานทัำาให์ส้นใจศ้กษาห์าความูรูอ้ยา่ง
สมูำ�าเสมูอ	ในข้ณะทั่�	กลุ่มู	Gen	Z	เป็นกลุ่มูทั่�เติบโตมูากับเทัคโนโลย่ดิิจิทััล	ดิังนั�นการใช้
ชว่ติจง้มูบ่รกิารดิจิทิัลัเข้า้มูาเก่�ยวข้อ้งคอ่นข้า้งมูาก	ประกอบกบัชว่งอายสุว่นให์ญข่้อง	
Gen	Z	ทั่�เนน้ไปทั่�ความูบนัเทังิตามูชว่งวยัเปน็ห์ลกั	ซ้�งสอดิคลอ้งกบัผลลพัธ์ก์ารศ้กษา
โดิย	ETDA8	ทั่�มูก่ารสำารวจพฤติกรรมูข้องคนกลุมู่	Gen	Z	ท่ั�ใชเ้วลากับอนิเทัอร์เนต็เฉล่�ย	
10	ชั�วโมูงต่อวัน	มู่พฤติกรรมูการใช้งานคือ	ใช้งานโซเช่ยลมู่เดิ่ย	เฉล่�ยร้อยละ	87.1 
ดิหู์นงั	ฟงัเพลง	และรับสื�อบนัเทังิบนออนไลน์	เฉล่�ยรอ้ยละ	69.2	ค้นห์าข้อ้มูลูทัางออนไลน์	
เฉล่�ยร้อยละ	54.6	อ่านบทัความูออนไลน์และรับข้่าวสาร

8ทั่�มูา:	สำานักงานพัฒนาธ์ุรกรรมูทัางอิเล็กทัรอนิกส์	(2563)

ผิูใ้ชบ้รักิั�รัดจิำทิลั   กัลุม่ Gen Z

จำ�กักัลุ่มคนัในั   ช่วงวัยอ่�นั

ปรัะม�ณรั้อยละ 70.8 ถึึงรั้อยละ 72.7
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จากข้้อมููลพบว่าในกลุ่มู	Babyboomer+	มู่สัดิส่วนการใช้งานแอปพลิเคชันดิ้าน 
การลงทัุนในห์ุ้นอยู่ท่ั�ร้อยละ	40	ส่วนคริปโตเคอเรนซ่�มู่การใช้งานอยู่ท่ั�ร้อยละ	30	ใน
ข้ณะทั่�	ผู้ใชบ้รกิารดิจิทิัลัในชว่งวยัอื�นมูก่ารใช้งานแอปพลิเคชนัด้ิานครปิโตเคอเรนซ่�โดิย
เฉล่�ยอยู่ทั่�ร้อยละ	43	ซ้�งถุือเป็นธ์รรมูชาติระห์ว่างผลตอบแทันและความูเส่�ยงตามูช่วง
อายุ9	ทั่�มู่ห์ลักการสำาคัญคือคนในแต่ละช่วงอายุจะการเลือกการลงทุันตามูความูเส่�ยง 
ทั่�เห์มูาะสมูกลา่วคอืในกลุมู่คนทั่�มู่อายุน้อยจะเลือกลงทุันสามูารถุเลอืกลงทันุในสนิทัรพัย์
ทั่�มูค่วามูเส่�ยงสงูมูากอย่างคริปโตเคอเรนซ่�ในสัดิส่วนท่ั�มูากได้ิ	ในทัางกลับกนั	เมูื�ออายุ
เริ�มูมูากข้้�น	การจัดิสรรการลงทัุนจำาเป็นต้องเปล่�ยนจากสินทัรัพย์ทั่�มู่ความูเส่�ยงสูง 
อยา่งคริปโตเคอเรนซ่�ไปสูสิ่นทัรัพย์ทั่�มู่ความูเส่�ยงตำ�ากว่าโดิยเปรย่บเทัย่บห์รือห์ุน้	อก่ทัั�ง 
คริปโตเคอเรนซ่�ยังมู่ความูเส่�ยงสูงและมู่ความูซับซ้อน	ดิังนั�นจ้งถุือเป็นสินทัรัพย์ทั่�ไมู่
ดิ้งดิูดิให์้คนในกลุ่มู	Babyboomer+	ห์ันมูาลงทัุนเป็นห์ลักแทันห์ุ้น

9	ทั่�มูา:	ตลาดิห์ลักทัรัพย์แห์่งประเทัศไทัย	(SET)	(2565)

กั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัลด้�นักั�รัเงินั

เนั้นักั�รัลงทุนัครัิปโตเคอเรันัซี� 
ม�กักัว่�กั�รัลงทุนัหุ้นั
ยกเว้นกลุ่มู	Babyboomer+	ทั่�ใช้งาน 
แอปพลิเคชันดิ้านการลงทัุนห์ุ้นมูากกว่า 
คริปโตเคอเรนซ่�	

ข้องผิู้ใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล    ทุกัช่วงวัย
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76.4
ซ้�งเป็นการปรับเปล่�ยนทั่�เกิดิข้้�นจากพฤติกรรมู	New	Normal	ข้องคนไทัยในการรับ
บริการด้ิานสาธ์ารณสุข้ทั่�จำาเป็นต้องระวังการเข้้าในพื�นทั่�ทั่�อาจมู่ความูเส่�ยงในการ
รับเชื�อสูงอย่างโรงพยาบาล	ด้ิวยการลดิการสัมูผัส	ลดิการเดิินทัาง	ดัิงนั�น	บริการ
ดิิจิทััลกลุ่มูสาธ์ารณสุข้ประเภทัต่างๆ	จ้งสามูารถุเข้้ามูาเติมูเต็มูความูต้องการข้องคน 
ส่วนให์ญ่	ตั�งแต่การปร้กษาแพทัย์เบื�องต้น	จนถุ้งการติดิต่อเพื�อนัดิห์มูายกำาห์นดิวัน
และเวลาในการเข้้าพบแพทัย์ทั่�ทัำาไดิ้ผ่านระบบ	ซ้�งช่วยให์้โรงพยาบาลสามูารถุจัดิสรร
ความูแออัดิท่ั�เกิดิข้้�นและลดิความูเส่�ยงจากการรับเชื�อไปได้ิ	ทัั�งน่�จากผลสำารวจ10 
แสดิงให์้เห์็นว่าไมู่ไดิ้มู่แต่ผู้ใช้บริการทั่�มู่การปรับตัวเทั่านั�น	ผู้ให์้บริการดิ้านการแพทัย์
ก็มู่การปรับตัวเพื�อเพิ�มูศักยภาพข้องการให์้บริการรูปแบบ	Telehealth	เช่นกัน	อาทั ิ
การนัดิห์มูาย	การส่งข้อ้ความู	การชำาระเงิน	ซ้�งจากผลลัพธ์ท่์ั�เกดิิข้้�นจากฝัง่ผูรั้บบริการ
ทั่�เปล่�ยนพฤติกรรมู	และผู้ให์้บริการทั่�มู่การปรับตัวอย่างรวดิเร็ว	ทัำาให์้การเติบโตข้อง
จำานวนผู้ใช้งานผู้ใช้บริการดิิจิทััลดิ้านนสาธ์ารณสุข้ห์ลังเกิดิสถุานการณ์โรคระบาดิ 
โควิดิ-19	เป็นไปอย่างก้าวกระโดิดิ

10ทั่�มูา:	Forbs	Thailand	(2021),	ECI	(2020)

กัว่�รั้อยละ

ข้องผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูสาธ์ารณสุข้คือผู้ทั่� 
ปรับเปล่�ยนมูาใช้บริการดิิจิทััลห์ลังการเกิดิ
สถุานการณ์โรคระบาดิโควิดิ-19
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ในข้ณะทั่�	 ผู้ใช้บริการดิิจิทััลในช่วงวัยทั่�อายุมูากข้้�นมูาจนถุ้งกลุ่มู	Babyboomer+	จะ
เน้นการสั�งซื�อยาห์รือเวชภัณฑ์์เป็นห์ลัก	และใช้บริการปร้กษาแพทัย์	รวมูถุ้งการสั�ง
ซื�อแพ็กเกจทัางการแพทัย์รองลงมูา	โดิยมู่เห์ตุผลมูาจากพฤติกรรมูข้องกลุ่มู	Gen	Z	 
ทั่�ต้องการบริการท่ั�รวดิเร็วเมูื�อมู่ความูต้องการใช้บริการ	ราคาสมูเห์ตุสมูผล	สามูารถุ
เปร่ยบเท่ัยบราคาได้ิและบริการได้ิ	ซ้�งสะท้ัอนออกมูาผ่านผลสำารวจว่ามู่กลุ่มูคน	Gen	
Z	ถุ้งร้อยละ	37	ทั่�ให์้ความูเห์็นว่ายังไมู่พ้งพอใจกับการรับบริการผ่านสถุานพยาบาล
ใกล้บ้าน11	ดิังนั�น	การใช้บริการปร้กษาแพทัย์ออนไลน์จ้งเข้้ามูาเป็นทัางเลือกข้องการ
รบับรกิารทัางการแพทัย์ในกรณ่ท่ั�ไมูเ่รง่ดิว่น	สามูารถุเปรย่บเทัย่บราคาและลดิข้ั�นตอน
ข้องการเดิินทัางทั่�ไมู่จำาเป็น	มู่ค่าบริการทัางการแพทัย์ทั่�น้อยกว่าเมูื�อเปร่ยบเทั่ยบกับ
การรับบริการผ่านสถุานพยาบาล	ต่างจากกลุ่มู	Babyboomer+	ทั่�ให์้ความูสำาคัญกับ
การรับบริการโดิยต้องพบแพทัย์ทัั�งในกรณ่ฉุกเฉินและไมู่ฉุกเฉิน	อ่กทัั�งรูปแบบข้องโรค
ส่วนให์ญ่ข้องผู้สูงอายุทั่�เป็นโรคเรื�อรัง	ดัิงนั�น	ผู้ใช้บริการจ้งสั�งยามูาทั่�บ้านอย่างต่อ
เนื�องเพื�อลดิการเดิินทัางไปรับยาจากแพทัย์

  

11ทั่�มูา:	PhillyVoice	(2021)

กั�รัใชบ้ริักั�รัดิจำทิลัด้�นัสื�ธ�รัณสืขุ้จำะเปลี�ยนัแปลง
ไปต�มช่วงวัย โดยในักัลุ่ม Gen Z จำะใช้บริักั�รัเพ่�อ
ปรักึัษ�แพทยอ์อนัไลนัเ์ปน็ัหลกัั และใชบ้รักิั�รัสืั�งซ่อ้
แพ็คเกัจำท�งกั�รัแพทย์ รัวมถึึงกั�รัสืั�งซ่้อย�รัอง
ลงม�
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สืัดสื่วนักั�รัใช้ง�นัข้องกัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัศึกัษ�

ในข้ณะเดิ่ยวกัน	ตลาดิผู้ให์้บริการ	Edtech	ในประเทัศไทัยล้วนมู่การปรับตัวดิ้าน 
คอนเทันต์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันให้์สอดิคล้องกับความูรู้/ทัักษะทั่�คนต้องการเร่ยน
รู้อย่างต่อเนื�อง	โดิยในปัจจุบันมู่จำานวนผู้ให์้บริการ	Edtech	ดิ้าน	Upskilling	สูงเป็น
อนัดัิบ	1	รองลงมูาเป็นผูใ้ห้์บริการ	Edtech	ด้ิาน	Tech	Learning	ด้ิานภาษาห์รือด้ิานการ 
เตรย่มูสอบ12		โดิยผูใ้ช้บริการในกลุ่มูวัยรุน่ห์รือวัยเริ�มูต้นทัำางานจะเน้นไปท่ั�การเรย่นเพย่ง
อย่างเดิ่ยว	ไมู่ว่าจะเป็นการเตร่ยมูสอบห์รือการเสริมูทัักษะ	ส่วนต่อมูาคือ	ผู้ใช้บริการ
ในวัยทัำางานทั่�มู่ทัั�งการเร่ยนรู้เพื�อเพิ�มูทัักษะให์มู่ๆ	ทั่�มู่ประโยชน์ต่อการทัำางานห์รือการ
ใช้ช่วิตในดิ้านต่างๆ	และนำาองค์ความูรู้ทั่�มู่มูาใช้สอนโดิยเป็นการทัำาเนื�อห์าเพื�ออัปโห์ลดิ
ผ่านบริการ	Edtech	ทั่�มูักมู่การเปิดิรับคอนเทันต์ให์มู่	ๆ	มูาลงในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
อย่างสมูำ�าเสมูอ	

12ทั่�มูา:	Medium(2020)

เนั้นักั�รัเรัียนัรัู้เพ่�อเสืรัิมทักัษะ (Upskilling) ในัทุกัช่วงอ�ยุ 

โดยผิู้ใช้บริักั�รัในัช่วงอ�ยุที�ยังน้ัอยส่ืวนัใหญ่จำะใช้ง�นัเพ่�อกั�รัเรีัยนัรัู้เตรีัยมสือบ
หรัอ่เสืริัมทักัษะ ส่ืวนัผิูใ้ช้บริักั�รัที�มอี�ยุในัช่วงวัยทำ�ง�นัและวัยกัล�งคนัจำะใช้ง�นั
เพ่�อเสืรัิมทักัษะและถึ่�ยทอดคว�มรัู้ด้วยสืัดสื่วนัที�ใกัล้เคียงกัันังกัันั 
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ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการสื�อสารโทัรคมูนาคมู	มู่
การใช้งานบริการดิิจิทััลในกลุ่มูย่อยผู้ให์้บริการสื�อสารผ่าน
สัญญาณอินเทัอร์เน็ตทัั�งห์มูดิ	โดิยมู่บริการดิิจิทััลยอดินิยมู
ประกอบด้ิวย	2	ผูใ้ห้์บรกิารดิิจทิัลั	ไดิแ้ก	่Line	และ	Messenger	
ซ้�งมูส่ดัิสว่นการใชง้านคดิิเปน็รอ้ยละ	94.7	และรอ้ยละ	79	ข้อง
ผู้ใช้งานในกลุ่มูบริการสื�อสารโทัรคมูนาคมู	ตามูลำาดิับ	และมู่
การใช้งานในบริการดิิจิทััลอื�นๆ	ไดิ้แก่	WeChat	คิดิเป็นร้อย
ละ	6.5	WhatsApp	คิดิเป็นร้อยละ	6	Discord	คิดิเป็นร้อยละ	
5.9	Google	Duo	คิดิเป็นร้อยละ	5.3	Skype	คิดิเป็นร้อยละ	
4.2	Hangouts	คดิิเป็นร้อยละ	2.7	KakaoTalk	คดิิเปน็รอ้ยละ	
2.1	และ	Telegram	คิดิเป็นร้อยละ	1.8	ตามูลำาดิับ	

กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสื�รัโทรัคมนั�คม

ภ�พรัวม 
กั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล

4.2
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สำาห์รับดิา้นพฤตกิรรมูการใชง้านบรกิารดิจิทิัลัในภาพรวมู	พบว่า	ผูใ้ชบ้รกิารมู่
คา่ใชจ้า่ยบนบรกิารดิจิทิัลัโดิยเฉล่�ยท่ั�	14	บาทัตอ่เดิอืน	สาเห์ตทุั่�มู่ค่าใช้จา่ยเฉล่�ยบรกิาร
ดิจิทิัลัท่ั�นอ้ยมูาจากผู้ให้์บรกิารสว่นให์ญอ่นญุาตให้์ผูใ้ชบ้ริการฟร่	นอกจากน่�	คนไทัยมู่
ระยะเวลาการใชง้านโดิยเฉล่�ยประมูาณ	2	ชั�วโมูง	49	นาทัต่่อวนั	อ่กทัั�งผูใ้ช้บรกิารในแตล่ะ
ช่วงวัยก็มู่ความูถุ่�ในการใช้งานในสัดิส่วนทั่�คล้ายกัน	โดิยมู่การใช้งานดิ้วยความูถุ่�	6-7	
วนัตอ่สปัดิาห์์มูากท่ั�สดุิ	อยา่งไรกต็ามู	กลุมู่	Gen	X	และกลุมู่	Babyboomer+	สว่นให์ญ่
ใชง้านบรกิารดิจิทิัลักลุมู่บรกิารสื�อสารโทัรคมูนาคมูทั่�นอ้ยกวา่กลุมู่ผูใ้ชง้านในชว่งวัยอื�น

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการสื�อสารโทัรคมูนาคมู 
ใชบ้รกิารห์ลากห์ลายประเภทับริการดิิจทัิัล	โดิยมูก่ารใชบ้รกิาร
ส่งข้้อความู	(Chat	&	Messaging)	มูากทั่�สุดิ	คิดิเป็นร้อยละ	
81.2	รองลงมูาไดิ้แก่	1)	บริการโทัรแบบวิดิ่โอ	(Video	Call)	
คิดิเป็นร้อยละ	80.5	2)	บริการโทัรเส่ยงผ่านอินเทัอร์เน็ต	
(VoIP)	คิดิเป็นร้อยละ	54.6	3)	บริการส่งไฟล์ภาพ	ห์รือไฟล์
ข้อ้มูลูตา่งๆ	(File	Transfer)	คดิิเปน็รอ้ยละ	50.7	4)	บรกิาร
ร้านค้ารูปภาพแสดิงคำาพูดิ	(Sticker	or	Emoticon)	คิดิเป็น
ร้อยละ	32.1	และ	5)	บริการอื�นๆ	คิดิเป็นร้อยละ	0.6

ข้้อมูลที�เกัี�ยวข้้อง 
กัับกั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล
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โดิยการเลือกใชบ้รกิารดิจิิทัลักลุมู่น่�มูส่าเห์ตมุูา
จากปัจำจัำยด้�นักั�รัใช้ง�นัข้องคนัรัอบตัว (Friend) 
เป็นัที�นัิยมม�กัที�สืุด คิดิเป็นร้อยละ	68.2	รองลง
มูาไดิ้แก่	1)	ดิ้านความูห์ลากห์ลายข้องสติ๊กเกอร์	 
(Stricker)	คิดิเปน็รอ้ยละ	41	2)	ดิา้นการใชง้านไดิง้า่ย
และความูสะดิวก	(UX/UI)	คิดิเปน็ร้อยละ	38.8		3)	ด้ิาน
คณุภาพเสย่ง	(Quality)	คดิิเปน็รอ้ยละ	37.7	4)	ดิา้น
ราคาคา่ใชบ้รกิาร	(Price)	คดิิเปน็ร้อยละ	31.2	5)	ดิา้น
ความูเป็นส่วนตัว	(Private)	คิดิเป็นร้อยละ	26.3	6)	
ดิา้นความูเป็นทัางการ	(Official)	คดิิเปน็รอ้ยละ	12.9	
และดิ้านอื�นๆ	คิดิเป็นร้อยละ	0.7	ตามูลำาดิับ

จากผลการสำารวจข้้างต้น	สะทั้อนให์้เห์็น
ว่า	คนไทัยเลือกใช้บริการส่งข้้อความู	(Chat)	โทัร
แบบวดิิโ่อ	(Video	Call)	และบรกิารโทัรเส่ยง	(VoIP)	
เป็นห์ลักบนบริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�	ในข้ณะเดิ่ยวกัน	 
การใช้บริการดิิจิทััลดัิงกล่าวส่งผลกระทับต่อ
การใช้บริการแบบดิั�งเดิิมู	อาทัิ	บริการโทัรเส่ยง	
(Voice)	ห์รอืบรกิารส่งข้้อความูสั�น	(SMS)	อยา่งมู ่
นยัสำาคญั	โดิยในผลสำารวจพบวา่	ผิูใ้ชบ้ริักั�รัดจิิำทลั
กัลุ่มน้ีักัว่�ร้ัอยละ 42.1 ไม่มีกั�รัใช้บริักั�รัแบบ
ด้ังเดิมแล้ว และอ่กร้อยละ	39.9	มู่การใช้บริการ
ลดิลง	ทัั�งน่�	ผูใ้ชบ้รกิารดิิจิทัลับางสว่นยงัมู่การใช้
บริการดิั�งเดิิมูอยู่ตามูปกติ	คิดิเป็นร้อยละ	18	ซ้�ง
ปจัจยัห์ลกัทั่�ทัำาให์มู่้การใชง้านบรกิารแบบเดิมิู	เชน่	
Voice	call,	SMS	คือ	ความูจำาเป็นต้องติดิต่อกับ
ผู้ติดิต่อทั่�ไมู่เคยรู้จัก	(Need)	คิดิเป็นร้อยละ	36.4	
และความูคุน้ชนิกับการใชบ้รกิารสื�อสารแบบดัิ�งเดิมิู
มูากกว่า	(Familiar)	คิดิเป็นร้อยละ	34.7	
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ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการแพร่ภาพ	มู่การใช้งาน
บริการดิิจิทััลในกลุ่มูย่อยผู้ให้์บริการสื�อสารผ่านสัญญาณ
อินเทัอร์เน็ตทัั�งห์มูดิ	 โดิยมู่ผู้ ให์้บริการดิิจิทััลทั่�มู่ยอดิ 
ผู้ใช้บริการมูากทั่�สุดิ	ไดิ้แก่	YouTube	ซ้�งมู่สัดิส่วนการใช้
งานคิดิเป็นร้อยละ	95.7	ข้องผู้ใช้งานในกลุ่มูบริการแพร่
ภาพ	และมู่การใช�งานในบริการดิิจิทััลอื�นๆ	ไดิ�แก�	Netflix	 
คดิิเปน็รอ้ยละ	31.4	LINE	TV	คดิิเปน็รอ้ยละ	27.5	Viu	คิดิเปน็ 
ร้อยละ	 13	 AIS	 Play	 คิดิเป็นร้อยละ	 12.8	 	WeTV	 
คดิิเปน็รอ้ยละ	9.4	TrueID	คดิิเปน็รอ้ยละ	8.7	iQIYI	คดิิเปน็ 
ร้อยละ	8.1	Disney+	Hotstar	คิดิเป็นร้อยละ	7.8	และ	 
MonoMax	คิดิเป็นร้อยละ	5.6	ตามูลำาดิับ	

กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่ภ�พ4.3

ภ�พรัวม 
กั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล
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สำาห์รับด้ิานพฤตกิรรมูการใชง้านบนในภาพรวมู	พบวา่	ผูใ้ชบ้รกิารมูค่า่ใชจ้า่ยบน
โดิยเฉล่�ยอยู่ทั่�	77	บาทัต่อเดิือน	และมู่ระยะเวลาการใช้งานโดิยเฉล่�ยประมูาณ	2	ชั�วโมูง	
21	นาทัต่อ่วนั	อ่กทัั�งกลุ่มูผู้ใชบ้รกิารในแต่ละชว่งวยัมู่สดัิสว่นข้องความูถุ่�ในการใชง้าน	
อ่กทัั�ง	ผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงวัยก็มู่ความูถุ่�ในการใช้งานในสัดิส่วนทั่�คล้ายกัน	โดิยมู่
การใช้งานดิ้วยความูถุ่�	6-7	วันต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ	อย่างไรก็ตามู	ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	
Gen	Y	และ	Babyboomer+	ส่วนให์ญ่ใช้งานบริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการแพร่ภาพด้ิวย
ความูถุ่�ทั่�น้อยกว่ากลุ่มูผู้ใช้งานในช่วงวัยอื�น	โดิยมู่สัดิส่วนการใช้งานด้ิวยความูถุ่�	4-5	
วันต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ		

ผู้ใชบ้รกิารดิิจิทััลกลุมู่บรกิารแพรภ่าพใชบ้รกิารห์ลาก
ห์ลายประเภทับริการดิิจิทััล	โดิยใช้บรัิกั�รัรัับชมวิดีโอต�ม
ตอ้งกั�รั (Watching) มูากท่ั�สดุิ	คิดิเปน็รอ้ยละ	95	รองลงมูา	
ไดิ้แก่	1)	บริการอัปโห์ลดิเพื�อเผยแพร่วิดิ่โอ	(Uploading)	 
คดิิเปน็รอ้ยละ	15.3	2)	บรกิารถุ่ายทัอดิสดิ	(Live	Streaming)	
คิดิเป็นร้อยละ	11.2	และ	3)	บริการอื�นๆ	คิดิเป็นร้อยละ	0.2	
ตามูลำาดิับ

สำาห์รบัประเภทัข้องคอนเทันต	์ผูใ้ชบ้รกิารกลุมู่น่�เลอืกรบัชมูคอนเทันตห์์ลากห์ลาย
ประเภทับนบรกิารดิจิทิัลัโดิยรับชมูภาพยนตร/์ซร่ส่	์มูากทั่�สดุิ	คดิิเปน็ร้อยละ	63.2	รอง
ลงมูาได้ิแก่	1)	เกมูโชว์/วาไรต่�	คิดิเป็นร้อยละ	43.2	2)	ร่วิวสินค้า/บริการ	คิดิเป็นร้อย
ละ	26.4	3)	ท่ัองเทั่�ยว	คิดิเป็นร้อยละ	20.3	และ	4)	สารคดิ่	คิดิเป็นร้อยละ	19.1	ตามู
ลำาดิับ	นอกจากน่�	ผู้ใช้บริการยังมู่การรับชมูคอนเทันต์จากห์ลากห์ลายสัญชาติโดิย 

ข้้อมูลที�เกัี�ยวข้้อง 
กัับกั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล
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มู่การรับชมูคอนเทันต์สัญชาติไทัยมูากทั่�สุดิ	คิดิเป็นร้อยละ	90.1	รองลงมูาไดิ้แก่	 
1)	เกาห์ล่	คิดิเป็นร้อยละ	40.2	2)	อเมูริกา	คิดิเป็นร้อยละ	23.9	3)	จ่น	คิดิเป็นร้อยละ	
19.4	4)	ญ่�ปุ่น	คิดิเป็นร้อยละ	18.7	5)	อินเดิ่ย	คิดิเป็นร้อยละ	2.1	และ	6)	สัญชาติอื�นๆ	
คิดิเป็นร้อยละ	0.2	ตามูลำาดิับ

โดิยการเลือกใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�มู่
สาเห์ตุห์ลักมูาจาก	3	ปัจจยั	ไดิแ้ก่	ดิา้นปริมูาณ
ความูห์ลากห์ลายข้องเนื�อห์า	 (Quantity)	
ดิ้านคุณภาพข้องเนื�อห์า	(Quality)	และดิ้าน
คณุภาพความูคมูชดัิ	(Resolution)	โดิยคิดิเปน็ 
รอ้ยละ	59.2	ร้อยละ	58.4	และรอ้ยละ	55.9	ตามู
ลำาดัิบ	รองลงมูาได้ิแก่	1)	ด้ิานภาษาในเนื�อห์า	 
(Language)	เชน่	มูซ่บัไทัย/พากยไ์ทัย	ห์รอืภาษา
ทั่�ต้องการ	คิดิเป็นร้อยละ	43.2	2)	ดิ้านความู
สะดิวกในการใชง้าน	(UX/UI)	คดิิเปน็รอ้ยละ	42.4	
3)	ด้ิานความูต่อเนื�องข้องเนื�อห์า	(Continual)	
เช่น	การนำาเสนอภาคต่อ	คิดิเป็นร้อยละ	30.2	
4)	ดิ้านการทัำาการตลาดิ	(Marketing)	คิดิเป็น
ร้อยละ	11.2	และ	5)	ด้ิานอื�นๆ	คิดิเป็นร้อยละ	
0.2	ตามูลำาดิับ

ในด้ิานพฤตกิรรมูการสมัูครสมูาชกิ	ผูใ้ชบ้รกิารดิิจิทััลกลุมู่บรกิารแพรภ่าพไมู่มู่
การสมูัครสมูาชิกมูากทั่�สุดิ	คิดิเป็นร้อยละ	58	รองลงมูาไดิ้แก่	1)	ยกเลิกสมูาชิกเมืู�อ
ไมู่มู่การรับชมูเป็นเวลานานห์ลายเดิือน	คิดิเป็นร้อยละ	20	2)	ไมู่ยกเลิกเพราะในอนาคต
อาจมู่การกลับมูาใช้งาน	คิดิเป็นร้อยละ	15	และ	3)	ยกเลิกสมูาชิกทัันทั่เมูื�อไมู่มู่เนื�อห์าทั่�
ต้องการรับชมูแล้ว	คิดิเป็นร้อยละ	7	ตามูลำาดิับ
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จากผลการสำารวจข้า้งตน้	สะทัอ้นให์เ้ห์น็วา่	คนไทัยเลือกใชบ้รกิารรบัชมูวดิิโ่อตามู
ต้องการ	(Watching)	เป็นห์ลักบนบริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�	โดิยส่วนให์ญ่รับชมูคอนเทันต์
ประเภทัภาพยนตร์/ซ่ร่ส์	และสัญชาติข้องคอนเทันต์ทั่�ไดิ้รับความูนิยมูคือสัญชาติไทัย	
อก่ทัั�งคนไทัยส่วนมูากเลอืกรบัชมูผูใ้ห้์บรกิารดิิจทิัลัทั่�มูเ่นื�อห์าทั่�ห์ลากห์ลายและมูค่ณุภาพ	
แตมู่ก่ารสมัูครสมูาชกิบนบรกิารดิิจทิัลัในสัดิสว่นทั่�คอ่นข้้างน้อย	ในข้ณะเด่ิยวกัน	ความู
นิยมูใชบ้รกิารดิจิทิัลัดิงักลา่วข้องคนไทัยสง่ผลกระทับตอ่การใชบ้รกิารแบบดิั�งเดิมิู	อนั
ไดิแ้ก่	การรบัชมูคอนเทันตผ์า่นทัางรายการโทัรทััศนอ์ยา่งมูน่ยัสำาคญั	โดิยในผลสำารวจ
พบว่า	ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุมู่น่�กว่าร้อยละ	58	มู่การใช้บริการลดิลง	และอ่กร้อยละ	25	
ยังมู่การใช้บริการดิั�งเดิิมูตามูปกติอยู่	ทัั�งน่�	ผู้ใช้บริการดิิจิทััลบางส่วน	ไมู่มู่การรับชมู
คอนเทันต์ผ่านรายการโทัรทััศน์แล้ว	ซ้�งคิดิเป็นร้อยละ	17

Watching Uploading
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ผู้ใชบ้รกิารดิิจิทััลกลุมู่บรกิารแพรเ่ส่ยง	มูก่ารใชง้าน
บริการดิิจิทััลในกลุ่มูย่อยผู้ให้์บริการสื�อสารผ่านสัญญาณ
อนิเทัอรเ์น็ตทัั�งห์มูดิ	โดิยมู่บรกิารดิิจิทัลัยอดินยิมูประกอบด้ิวย	
3	ผู้ให์บ้รกิาร	ไดิแ้ก	่Joox	Spotify	และ	Youtube	Music	ซ้�งมู่
สัดิส่วนการใชง้านคดิิเปน็รอ้ยละ	51	รอ้ยละ	50.8	และรอ้ยละ	
37.3	ข้องผูใ้ชง้านในกลุมู่บรกิารแพรเ่สย่ง	ตามูลำาดิบั	และมู่
การใชง้านในบรกิารดิิจิทััลอื�นๆ	ได้ิแก	่Apple	Music	คดิิเปน็
รอ้ยละ	18.1	Amazon	Music	คิดิเปน็รอ้ยละ	5.4	Tidal	คดิิเปน็
รอ้ยละ	5	WeSing	คดิิเปน็รอ้ยละ	4.8	Clubhouse	คดิิเปน็รอ้ย
ละ	3.9	Radio	Thailand	คดิิเปน็ร้อยละ	3.8	Bandcamp	คิดิ
เปน็ร้อยละ	3.1	SoundCloud	คิดิเปน็รอ้ยละ	3.1	ตามูลำาดัิบ	

ภ�พรัวม 
กั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล

กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่เสืียง4.4
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สำาห์รับดิา้นพฤตกิรรมูการใชง้านบรกิารดิจิทิัลัในภาพรวมู	พบว่า	ผูใ้ชบ้รกิารมู่
ค่าใช้จ่ายบริการดิิจิทััลโดิยเฉล่�ย	57	บาทัต่อเดิือน	และมู่ระยะเวลาการใช้งานโดิยเฉล่�ย
ประมูาณ	2	ชั�วโมูง	21	นาทั่ต่อวัน	อ่กทัั�งกลุ่มูผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงวัยมู่สัดิส่วนข้อง
ความูถุ่�ในการใช้งาน	อก่ทัั�งผูใ้ชบ้รกิารในแตล่ะชว่งวัยกม่็ูความูถุ่�ในการใชง้านในสดัิสว่น
ทั่�คล้ายกัน	โดิยมู่การใช้งานดิ้วยความูถุ่�	6-7	วันต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ	อย่างไรก็ตามู 
ผูใ้ช้บรกิารในกลุมู่	Gen	X	และ	Babyboomer+	สว่นให์ญใ่ชง้านบรกิารดิจิทิัลักลุมู่บรกิาร
แพร่เสย่งดิว้ยความูถุ่�ท่ั�น้อยกวา่กลุมู่ผูใ้ชง้านในชว่งวยัอื�น	โดิยมูส่ดัิส่วนการใชง้านดิว้ย
ความูถุ่�	4-5	วันต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ

โดิยการเลือกใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�มู่สาเห์ตุมูาจากปัจจัยด้ิานการใช้งานได้ิ
ง่ายและความูสะดิวก	(UX/UI)	มูากทั่�สุดิ	คิดิเป็นร้อยละ	57.4	รองลงมูาได้ิแก่	1)	ด้ิาน
คณุภาพข้องคอนเทันตเ์ส่ยง	(Quality)	คดิิเปน็รอ้ยละ	54.3	2)	ด้ิานประสบการณเ์ฉพาะ
บคุคล	(Personalization)	คดิิเปน็รอ้ยละ	45.1	3)	ด้ิานการแบง่ปนั	(Share)	คอนเทันต์
ทั่�รับฟังบน	Social	Media	คิดิเป็นร้อยละ	38.8	4)	ดิ้านปริมูาณความูห์ลากห์ลายข้อง 
คอนเทันต์เส่ยง	(Quantity)	คิดิเป็นร้อยละ	37	5)	ดิ้านการทัำาการตลาดิ	(Marketing)	
ข้องผู้ให์้บริการ	คิดิเป็นร้อยละ	8	และ	6)	ดิ้านอื�นๆ	คิดิเป็นร้อยละ	0.5	ตามูลำาดิับ

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการแพร่เส่ยงใช้บริการ
ห์ลากห์ลายประเภทั	โดิยมีกั�รัใช้บรัิกั�รัรัับฟังเสืียงต�ม
ต้องกั�รั (Audio on Demand) ม�กัที�สืุด	คิดิเป็นร้อยละ	
90.5	รองลงมูาไดิ้แก่	1)		บริการอัปโห์ลดิเพื�อเผยแพร่เส่ยง	
(Sharing)	คดิิเปน็รอ้ยละ	23.2	2)	บรกิารคาราโอเกะออนไลน	์
(Karaoke)	คดิิเปน็รอ้ยละ	15	และ	3)	บรกิารอื�นๆ	คิดิเปน็รอ้ย
ละ	0.3	ตามูลำาดิับ

ข้้อมูลที�เกัี�ยวข้้อง 
กัับกั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล
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สำาห์รับประเภทัข้องคอนเทันต์	ผู้ใช้บริการกลุ่มูน่�เลือกฟังคอนเทันต์เส่ยงห์ลาก
ห์ลายประเภทัโดิยฟังเพลง/ดินตร่	(Music)	มูากทั่�สุดิ	คิดิเป็นร้อยละ	89.6	รองลงมูา
ไดิ้แก่	1)	พอดิแคสต์	(Podcast)	คิดิเป็นร้อยละ	22.9	2)	คอนเสิร์ต	(Concert)	คิดิเป็น
รอ้ยละ	21.9	3)	วทิัยุ	(Radio)	คดิิเปน็รอ้ยละ	16.8	4)	เสย่งเสมูอืนจรงิ	(ASMR)	คดิิเปน็
ร้อยละ	10	และคอนเทันต์อื�นๆ	คิดิเป็นร้อยละ	0.4	ตามูลำาดิับ

จากผลการสำารวจข้้างต้น	สะทั้อนให์้เห์็นว่า	คนไทัยเลือกใช้บริการรับฟังเส่ยง
ตามูต้องการ	(Audio	on	Demand)	เป็นห์ลักในการใช้บริการดิิจทััลกลุ่มูน่�	โดิยส่วน
มูากนยิมูฟงัเพลง	และเลอืกใชบ้รกิารดิิจิทัลัเนื�องจากการใชง้านได้ิงา่ยและสะดิวก	(UX/
UI)	คุณภาพข้องคอนเทันต์เส่ยง	และต้องการได้ิรับประสบการณ์เฉพาะบุคคล	ในข้ณะ
เดิ่ยวกัน	การใช้บริการดิิจิทััลดิังกล่าวส่งผลกระทับต่อการใช้บริการแบบดัิ�งเดิิมู	ได้ิแก่	
การรบัฟงัวิทัยผุ่านระบบ	AM/FM	อยา่งมูนั่ยสำาคญั	โดิยในผลสำารวจพบวา่	ผูใ้ชบ้รกิาร
ดิิจิทััลกลุ่มูน่�กว่าร้อยละ	60.2	ไมู่มู่การใช้บริการแบบดิั�งเดิิมูแล้ว	และอ่กร้อยละ	29.9	มู่
การใชบ้รกิารลดิลง	ทัั�งน่�	ผูใ้ชบ้รกิารดิิจทิัลับางสว่นยงัมูก่ารใชบ้ริการดัิ�งเดิิมูตามูปกต	ิ
คิดิเป็นร้อยละ	9.9
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ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการสื�อสังคมูออนไลน์	มู่
การใช้งานบริการดิิจิทััลทั่�มู่ยอดิผู้ใช้บริการมูากทั่�สุดิ	ไดิ้แก่	
Facebook	ซ้�งมูส่ดัิสว่นการใชง้านคดิิเปน็รอ้ยละ	94.1	ข้อง
ผู้ใช้งานในกลุ่มูบริการสื�อสังคมูออนไลน์	และมู่การใช้งาน
ในบริการดิิจิทััลอื�นๆ	ไดิ้แก่	Google		คิดิเป็นร้อยละ	51.6	 
Instragram	คิดิเป็นร้อยละ	41.5	Tiktok	คิดิเป็น	ร้อยละ	
41.5	Gmail	คิดิเป็นร้อยละ	35.3	Twitter	คิดิเป็นร้อยละ	
29.8	Pantip	คิดิเป็นร้อยละ	10.9	Sanook	คิดิเป็นร้อยละ	
7.8	Outlook	คิดิเป็นร้อยละ	6.5	และ	Wikipedia	คิดิเป็น
ร้อยละ	5.7	ตามูลำาดิับ

สำาห์รับดิา้นพฤตกิรรมูการใชง้านบรกิารดิจิทิัลัในภาพรวมู	พบวา่มูร่ะยะเวลาการ
ใชง้านโดิยเฉล่�ยประมูาณ	2	ชั�วโมูง	38	นาทัต่อ่วนั	อก่ทัั�งกลุ่มูผูใ้ชบ้รกิารในแตล่ะชว่งวยั
มู่สัดิส่วนข้องความูถุ่�ในการใช้งาน	อ่กทัั�งผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงวัยก็มู่ความูถุ่�ในการ
ใช้งานในสัดิส่วนทั่�คล้ายกัน	โดิยมู่การใช้งานด้ิวยความูถุ่�	6-7	วันต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ	
อย่างไรก็ตามู	ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	Babyboomer+	ส่วนให์ญ่ใช้งานบริการดิิจิทััลกลุ่มู
บริการแพร่เส่ยงด้ิวยความูถุ่�ท่ั�น้อยกว่ากลุ่มูผู้ใช้งานในช่วงวัยอื�น	โดิยมู่สัดิส่วนการใช้
งานดิ้วยความูถุ่�	4-5	วันต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ

ภ�พรัวม 
กั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล

กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสืังคมออนัไลนั์4.5 กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสืังคมออนัไลนั์
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ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการสื�อสังคมูออนไลน์ใช้
บริการห์ลากห์ลายจุดิประสงค์	 โดิยมีกั�รัใช้เพ่�อติดต�ม 
(Follow) ข้้อมูล ข้่�วสื�รั และปรัะเด็นัดังต�มกัรัะแสื 
ม�กัที�สืดุ คดิิเปน็รอ้ยละ	91.5	รองลงมูาไดิแ้ก	่1)	การใชเ้พื�อ
แบ่งปัน	(Sharing)	ข้้อมููล	ข่้าวสาร	และความูคิดิเห์็นต่างๆ 
คิดิเป็นร้อยละ	62.2	2)	การใช้เพื�อรับชมูถุ่ายทัอดิสดิ	(Live)	
คิดิเป็นร้อยละ	36.2	3)	การใช้เพื�อซื�อข้ายสินค้า/บริการ	
(Shopping)	คิดิเป็นร้อยละ	27.7	และ	4)	ใช้เพื�อจุดิประสงค์
อื�นๆ	คิดิเป็นร้อยละ	0.3	ตามูลำาดิับ

ในข้ณะเดิ่ยวกัน	ผู้ใช้บริการกลุ่มูน่�เลือกบริโภคคอนเทันต์ห์ลากห์ลายประเภทั	
โดิยมีกั�รับริัโภคคอนัเทนัต์ปรัะเภทข้่�วสื�รั (News) ม�กัที�สืุด คิดิเป็นร้อยละ	71.8	
รองลงมูาไดิแ้ก	่1)	คอนเทันตป์ระเภทัวิดิโ่อ	(Video)	คดิิเปน็ร้อยละ	65.1	2)	คอนเทันต์
ประเภทัรูปภาพ	(Image)	คิดิเป็นร้อยละ	60.3	3)	คอนเทันต์ประเภทับทัความูออนไลน์	
(Article)	คิดิเป็นร้อยละ	52.8	และ	4)	คอนเทันต์ประเภทัประเด็ินร้อน	(Trending) 
คิดิเป็นร้อยละ	39.8	ตามูลำาดิับ

ข้้อมูลที�เกัี�ยวข้้อง 
กัับกั�รัใช้บรัิกั�รัดิจำิทัล



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

141

	 จากผลการสำารวจข้้างต้น	สะทั้อนให์้เห์็นว่า	คนไทัยเลือกใช้บริการเพื�อการ
ติดิตามูข้้อมููล	ข้่าวสาร	และประเดิ็นดิังตามูกระแส	รวมูถุ้งใช้เพื�อแบ่งปันข้้อมููล	ข้่าวสาร	
และความูคิดิเห์็นต่างๆ	เป็นห์ลักบริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�	และส่วนให์ญ่เลือกใช้บริการดิิจิทััล
เพื�อบรโิภคคอนเทันตป์ระเภทัข้า่วสาร	วดิิโ่อ	รปูภาพ	และบทัความูออนไลน	์ในข้ณะเดิย่วกนั	
การใชบ้รกิารดิจิทิัลัดิงักลา่วสง่ผลกระทับตอ่ระยะเวลาการรบัชมูโทัรทัศันห์์รอืวทิัย	ุอยา่ง
มูน่ยัสำาคญั	โดิยในผลสำารวจพบวา่	ผิูใ้ชบ้รักิั�รัดจิำทิลักัลุ่มนัีก้ัว�่รัอ้ยละ 37.1 มกีั�รัลด
รัะยะเวล�ในักั�รัใชง้�นัโทรัทศัน์ัหรัอ่วทิยเุป็นัอย�่งม�กั	ผูใ้ชบ้รกิารดิิจิทัลั	รอ้ยละ	32.8	
มูก่ารลดิระยะเวลาเลก็นอ้ย	และรอ้ยละ	22.6	ไมูมู่ก่ารเปล่�ยนแปลงระยะเวลาในการใชง้าน
โทัรทัศัน์ห์รอืวทิัย	ุในข้ณะท่ั�	ผูใ้ชบ้รกิารดิจิิทัลับางส่วนมูก่ารใช้ระยะเวลามูากข้้�นเล็กนอ้ย	
คิดิเป็นร้อยละ	6.8	และมู่ผู้ใช้ทั่�ใช้ระยะเวลามูากข้้�น	คิดิเป็นร้อยละ	0.8	ตามูลำาดิับ
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กัลุ่มบรัิกั�รัที�มีนััยต่อ 
เศรัษฐกัิจำและสืังคม

4.6

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการธ์นาคารและการเงิน	มู่การใช้งานบริการดิิจิทััล
ยอดินิยมูประกอบดิ้วย	2	ผู้ให์้บริการ	ไดิ้แก่	TrueMoney	Wallet	และ	ShopeePayTH	
ซ้�งมูสั่ดิส่วนการใชง้านคดิิเปน็รอ้ยละ	64.9	และรอ้ยละ	41.2	ข้องผูใ้ช้งานในกลุมู่บรกิาร
ธ์นาคารและการเงิน	ตามูลำาดัิบ	และมีกั�รัใช้บริักั�รัในักั�รัใช้บริักั�รัชำ�รัะค่�สิืนัค้�/
บรัิกั�รัผิ่�นักัรัะเป๋�เงินัออนัไลนั์ (Wallet) ม�กัที�สืุด คิดิเป็นร้อยละ	74.1	รองลงมูา
ไดิ้แก่	บริการทัำาธ์ุรกรรมูการลงทัุน	ซื�อ/ข้ายสินทัรัพย์ดิิจิทััล	(Crypto)	คิดิเป็นร้อยละ	
41.8	และ	บริการทัำาธ์ุรกรรมูการลงทัุน	ซื�อ/ข้ายตราสารทัุน	(Investment)	คิดิเป็น
ร้อยละ	28.6	โดิยการเลือกใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�มู่มูาจากปัจจัยด้�นัคว�มนั่�เช่�อถึ่อ 
(Reliability) ต่อผิู้ให้บรัิกั�รัดิจำิทัลม�กัที�สืุด คิดิเป็นร้อยละ	63	รองลงมูาได้ิแก่	ด้ิาน
สิทัธ์ิประโยชน์ทั่�ได้ิรับ	(Privilege)	และด้ิานค่าธ์รรมูเน่ยมู	(Fee)	คิดิเป็นร้อยละ	58	และ
รอ้ยละ	51.2	ตามูลำาดิบั	สำาห์รบัดิา้นพฤตกิรรมูการใชง้านบรกิารดิจิิทัลัในภาพรวมู	พบ
ว่า	ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	Gen	Z	กลุ่มู	Gen	X	และกลุ่มู	Babyboomer+	มู่การใช้งานดิ้วย
ความูถุ่�	4-5	วันต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ	ในข้ณะทั่�	ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	Gen	Y	ส่วนให์ญ่ใช้
งานบริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการธ์นาคารและการเงินทั่�มูากกว่ากลุ่มูผู้ใช้งานในช่วงวัยอื�น	
โดิยมู่ความูถุ่�ในการใช้งานดิ้วยความูถุ่�	6-7	วันต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ

กัลุ่มบรัิกั�รัธนั�ค�รัและกั�รัเงินั 

จากผลการสำารวจข้า้งตน้	สะทัอ้นให์เ้ห์น็วา่	คนไทัยเลอืกใชบ้รกิารชำาระค่าสนิค้า/
บริการผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์เป็นห์ลักในกลุ่มูบริการน่�	และส่วนให์ญ่เลือกใช้บริการ
ดิิจิทััลเพราะความูน่าเชื�อถุือ	สิทัธิ์ประโยชน์ทั่�ไดิ้รับจากการใช้บริการดิิจิทััล	รวมูถุ้งค่า
ธ์รรมูเน่ยมูในการใช้งานข้องผูใ้ห้์บรกิารดิิจทิัลันั�นๆ	ซ้�งระดัิบปจัจยัการเลอืกใชง้านบรกิาร
ดิิจิทััลทัั�ง	3	ปัจจัย	อยู่ในระดิับทั่�ใกล้เค่ยงกัน
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กัลุ่มบรัิกั�รัท่องเที�ยว

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการทั่องเทั่�ยว	มู่บริการดิิจิทััลยอดินิยมูประกอบด้ิวย	
2	ผู้ให์้บริการดิิจิทััล	ไดิ้แก่	Agoda	และ	Booking.com	ซ้�งมู่สัดิส่วนการใช้งานคิดิเป็น
ร้อยละ	61.2	และร้อยละ	54	ข้องผู้ใช้งานในกลุ่มูบริการทั่องเทั่�ยว	ตามูลำาดัิบ	และมู่
การใช้บริการการชำาระเงินห์ลากห์ลายรูปแบบบริการดิิจิทััล	โดิย	4	อันดัิบรูปแบบการ
ชำาระเงินทั่�ไดิ้รับความูนิยมูไดิ้แก่	ชำ�รัะเงินั ณ ที�พักั (Cash) ได้รัับคว�มนิัยมม�กัที�สืุด  
คิดิเป็นร้อยละ	49.8	รองลงมูาได้ิแก่	1)	ชำาระผ่านบัตรเครดิิต/เดิบิต	(Credit)	คิดิ
เป็นร้อยละ	48.8	2)	ชำาระผ่าน	Mobile	Banking	(m-Banking)	คิดิเป็นร้อยละ	43.6 
3)	ชำาระผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์	(Wallet)	คิดิเป็นร้อยละ	34.4	โดิยการเลือกใช้บริการ
ดิิจิทััลกลุ่มูน่�มู่สาเห์ตุมูาจากปัจจัยด้�นัคว�มสืะดวกัในักั�รัใช้ง�นั (UX/UI) ม�กัที�สืุด 
คิดิเป็นร้อยละ	56.6	รองลงมูาไดิ้แก่	ด้ิานราคาค่าบริการ	(Price)	และด้ิานสิทัธ์ิบริการ
ดิิจิทััลพิเศษทั่�ไดิ้รับ	(Privilege)	คิดิเป็นร้อยละ	53.2	และร้อยละ	51	ตามูลำาดิับ	สำาห์รับ
ดิ้านพฤติกรรมูการใช้งานในภาพรวมู	พบว่า	ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	Gen	Y	กลุ่มู	Gen	X	
และกลุ่มู	Babyboomer+	มู่ความูถุ่�ในการใช้งาน	2	ครั�งต่อปีมูากทั่�สุดิ	ในข้ณะทั่�	กลุ่มู	 
Gen	Z	สว่นให์ญใ่ชง้านบรกิารดิจิิทัลักลุมู่บรกิารทัอ่งเทั่�ยวนอ้ยกวา่กลุมู่ผูใ้ช้งานในชว่ง
วัยอื�น	โดิยมู่ความูถุ่�ในการใช้งาน	1	ครั�งต่อปีมูากทั่�สุดิ	

จากผลการสำารวจข้า้งตน้	สะทัอ้นให์เ้ห์น็วา่	คนไทัยเลอืกชำาระคา่บริการผา่นชำาระ
เงิน	ณ	ท่ั�พัก	บัตรเครดิิต/เดิบิต	และ	Mobile	Banking	เป็นห์ลักในบริการกลุ่มูน่�	และ 
ส่วนให์ญ่เลือกใช้บริการดิิจิทััลเนื�องจากสะดิวกในการใช้งาน	(UX/UI)	ราคาค่าบริการ
ทั่�เห์มูาะสมู	และสิทัธ์ิพิเศษทั่�จะไดิ้รับจากการใช้บริการดิิจิทััล
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กัลุ่มบรัิกั�รัซ่้อข้�ยสืินัค้�/บรัิกั�รั

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการซื�อข้ายสินค้า/บริการ	มู่บริการดิิจิทััลยอดินิยมู
ประกอบดิ้วย	2	ผู้ให์้บริการดิิจิทััล	ไดิ้แก่	Shopee	และ	Lazada	ซ้�งมู่สัดิส่วนการใช้งาน
คิดิเป็นร้อยละ	80.3	และร้อยละ	69.2	ข้องผู้ใช้งานในกลุ่มูบริการซื�อข้ายสินค้า/บริการ	 
ตามูลำาดิับ	และมู่การใช้บริการในการซื�อสืินัค้�แฟชันั เครั่�องแต่งกั�ย (Fashion) ม�กั
ที�สืุด	คิดิเป็นร้อยละ	64.6	รองลงมูาไดิ้แก่	1)	เครื�องสำาอาง	(Cosmetic)	คิดิเป็นร้อย
ละ	41.4	2)	สินค้าอิเล็กทัรอนิกส์	(Electronic)	คิดิเป็นร้อยละ	29.1	3)	อาห์ารเสริมู/
ผลิตภัณฑ์์สุข้ภาพ	(Supplementary)	คิดิเป็นร้อยละ	26.9	และ	4)	อาห์าร	(Food) 
คดิิเปน็รอ้ยละ	19.9	โดิยผูใ้ชบ้รกิารนิยมูชำ�รัะเงนิัสืดปล�ยท�ง (Cash) ม�กัที�สืดุ	คิดิเปน็
ร้อยละ	73.5	ข้องผูใ้ชง้านในกลุมู่บรกิารซื�อข้ายสนิค้า/บรกิาร	รองลงมูาได้ิแก	่1)	Mobile	
Banking	(m-Banking)	คิดิเป็นร้อยละ	37	2)	โอนเงินผ่านบัญช่ธ์นาคาร	(Transfer)	 
คิดิเป็นร้อยละ	32.9	3)	กระเป๋าเงินออนไลน์	(Wallet)	และบัตรเครดิิต/เดิบิต	(Credit)	
คดิิเป็นรอ้ยละ	27.8	เทัา่กัน	โดิยการเลอืกใช้บรกิารดิจิทิัลักลุ่มูน่�มูาจากปจัำจำยัด�้นัรั�ค� 
(Price) สืินัค้�/บริักั�รัม�กัที�สืุด	คิดิเป็นร้อยละ	81.4	ดิ้านโปรโมูชัน	(Promotion)	 
คิดิเป็นร้อยละ	63.7	ดิ้านความูน่าเชื�อถุือ	(Reliablility))	ต่อผู้ให์้บริการ	คิดิเป็นร้อยละ	
52.6	และดิา้นราคาค่าจดัิสง่	(Delivery	Fee)	คดิิเปน็รอ้ยละ	50.7	สำาห์รบัดิา้นพฤตกิรรมู
การใช้งานบริการดิิจิทััลในภาพรวมู	พบว่า	ผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงวัยก็มู่ความูถุ่�ใน 
การใช้งานด้ิวยความูถุ่�	3	ครั�งต่อเดืิอนมูากทั่�สุดิ	ในข้ณะทั่�	Gen	Y	และกลุ่มู	Gen	X	 
มู่สัดิส่วนการใช้งานด้ิวยความูถุ่�มูากกว่า	3	ครั�งต่อเดิือนมูากกว่ากลุ่มูผู้ใช้บริการใน
ช่วงวัยอื�น	

จากผลการสำารวจข้้างตน้	สะท้ัอนให้์เห็์นวา่	คนไทัยเลอืกใชบ้รกิารเพื�อซื�อสนิคา้
ประเภทัสินค้าแฟชัน	เครื�องแต่งกายกับเครื�องสำาอางสูงทั่�สุดิข้องบริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�	
และคนไทัยนยิมูชำาระเงนิโดิยชำาระเงนิสดิปลายทัาง	โดิยมูปั่จจยัการเลือกใชบ้รกิารดิจิทิัลั
ส่วนให์ญ่เนื�องจากปัจจัยดิ้านราคาสินค้า/บริการ	และโปรโมูชัน
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัข้นัสื่ง

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการดิ้านการข้นส่ง	มู่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันยอดินิยมู
ประกอบด้ิวย	4	ผู้ให้์บริการดิิจิทััล	ได้ิแก่	LINE	MAN	Grab	Foodpanda	และ	7	Delivery	
ซ้�งมูส่ดัิส่วนการใชง้านคดิิเป็นรอ้ยละ	54	รอ้ยละ	49	ร้อยละ	40.6	และร้อยละ	34.4	ข้อง
ผู้ใช้งานในกลุ่มูบริการด้ิานการข้นส่ง	ตามูลำาดัิบ	รูปแบบการชำาระเงินทั่�ได้ิรับความู
นิยมูไดิ้แก่	ชำ�รัะเงินัสืด (Cash)	คิดิเป็นร้อยละ	88.5	รองลงมูาได้ิแก่	ชำาระผ่านกระเป๋า
เงินออนไลน์	(Wallet)	คิดิเป็นร้อยละ	56.1	และชำาระผ่านบัตรเครดิิต/เดิบิต	(Credit)	 
คดิิเปน็รอ้ยละ	14.3	โดิยการเลอืกใชบ้รกิารดิิจิทััลกลุมู่น่�มูาจากปจัจยัด�้นัอตัรั�ค�่จัำด
สื่งหรั่อค่�โดยสื�รั (Fee) ม�กัที�สืุด คิดิเป็นร้อยละ	82.4	รองลงมูาไดิ้แก่	ดิ้านพื�นทั่�ให์้
บริการ	(Service	Area)	และดิ้านโปรโมูชัน	(Promotion)	คิดิเป็นร้อยละ	63.1	และร้อย
ละ	55.5	ตามูลำาดิับ	สำาห์รับดิ้านพฤติกรรมูการใช้งานบริการดิิจิทััลในภาพรวมู	พบว่า	
ผูใ้ชบ้รกิารในกลุมู่	Gen	Z	และกลุ่มู	Gen	Y	มูค่วามูถุ่�ในการใชง้าน	3	ครั�งตอ่สปัดิาห์ม์ูาก
ทั่�สุดิ	ในข้ณะทั่�	 ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	Gen	X	และกลุ่มู	Babyboomer+	ส่วนให์ญ่ใช้งาน
บรกิารดิิจทิัลักลุมู่บรกิารด้ิานข้นสง่ทั่�นอ้ยกวา่กลุมู่ผูใ้ชง้านในชว่งวยัอื�น	โดิยมูค่วามูถุ่�ใน 
การใช้งานดิ้วยความูถุ่�	1	ครั�งต่อสัปดิาห์์มูากทั่�สุดิ

จากผลการสำารวจข้้างตน้	สะท้ัอนให์เ้ห็์นวา่	คนไทัยเลอืกใชบ้ริการดิา้นการข้นสง่	
โดิยใชก้ารชำาระเงนิสดิ	เปน็ห์ลักในกลุมู่บรกิารน่�	และสว่นให์ญ่เลอืกใชบ้รกิารดิิจิทััลเนื�องจาก
ปัจจัยดิ้านค่าจัดิส่ง/ค่าโดิยสาร	ดิ้านพื�นทั่�ให์้บริการ	และโปรโมูชันเป็นห์ลัก
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นัสื�ธ�รัณสืุข้

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการด้ิานสาธ์ารณสุข้	มู่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันยอดิ
นยิมูประกอบดิว้ย	3	ผู้ให์บ้รกิารดิิจิทัลั	ได้ิแก	่ChiiWii	Raksa	และ	Clicknic	ซ้�งมูส่ดัิสว่น
การใช้งานคิดิเป็นร้อยละ	42.9	ร้อยละ	37.1	และร้อยละ	32.3	ข้องผู้ใช้งานในกลุ่มู
บริการด้ิานสาธ์ารณสุข้	ตามูลำาดัิบ	โดิยผู้ใช้บริการนิยมูใช้บริการเพ่�อปรัึกัษ�แพทย์
ออนัไลน์ั (Consulting) มูากทั่�สดุิ	คดิิเปน็รอ้ยละ	62	รองลงมูาไดิแ้ก	่สั�งซื�อยา/เวชภัณฑ์	์ 
(Pharmacy)	คิดิเป็นร้อยละ	60.3	จอง/ซื�อแพ็คเกจสุข้ภาพ	(Package)	คิดิเป็นร้อยละ	
44	และอื�นๆ	คิดิเป็นร้อยละ	1.1	ในดิ้านประเภทัแพทัย์ผู้เช่�ยวชาญทั่�ผู้ใช้บริการเลือกพบ	
ไดิ้แก่	พบแพทย์ด้�นัด้�นัผิิวหนััง (Dermatology) คิดิเป็นร้อยละ	46.9	ข้องผู้ใช้งาน
ในกลุ่มูบริการดิ้านสาธ์ารณสุข้	รองลงมูาไดิ้แก่	ดิ้านอายุรกรรมู	(Medicine)	คิดิเป็น
ร้อยละ	34.9	ดิ้านออฟฟิศซินโดิรมู	(Office)	คิดิเป็นร้อยละ	31.4	และดิ้านสุข้ภาพจิต	
(Psychology)	คิดิเป็นร้อยละ	28	ซ้�งการเริ�มูใช้งานบริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�	ผิู้ใช้ง�นัเริั�ม
ใช้บรัิกั�รัดิจำิทัลในัช่วงหลังกั�รัเกัิดสืถึ�นักั�รัณ์แพรั่รัะบ�ดโควิด-19 ม�กัที�สืุด	เป็น
สดัิสว่นรอ้ยละ	70.2	และมูผู่ใ้ชเ้ริ�มูใชต้ั�งแตก่อ่นการเกดิิสถุานการณ์แพรร่ะบาดิโควดิิ-19	
(ก่อนวันท่ั�	6	มู่นาคมู	2563)	คิดิเป็นร้อยละ	29.8	สำาห์รับดิ้านพฤติกรรมูการใช้งาน
บริการดิิจิทััลในภาพรวมู	พบว่า	ผู้ใช้บริการในทัุกกลุ่มูมู่ความูถุ่�ในการใช้งาน	1-4	ครั�ง
ต่อปมีูากทั่�สดุิ	ในข้ณะทั่�	ผูใ้ชบ้ริการในกลุมู่	Gen	Z	สว่นให์ญมู่สั่ดิสว่นการใชง้านบรกิาร
ดิิจิทััลกลุ่มูบริการดิ้านสาธ์ารณสุข้ทั่�น้อยกว่ากลุ่มูผู้ใช้งานในช่วงวัยอื�น

จากผลการสำารวจข้า้งตน้	สะทัอ้นให์เ้ห์น็วา่	คนไทัยเลือกใชบ้ริการดิา้นสาธ์ารณสขุ้
โดิยใช้เพื�อปร้กษาแพทัย์ออนไลน์	และสั�งซื�อยา/เวชภัณฑ์์	เป็นห์ลักในกลุ่มูบริการน่�	และ
นิยมูเลือกพบแพทัย์ในดิ้านผิวห์นัง	อายุรกรรมู	และดิ้านออฟฟิศซินโดิรมู	และส่วนให์ญ่
เริ�มูใช้งานบริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�ในช่วงห์ลังการเกิดิสถุานการณ์แพร่ระบาดิโควิดิ-19
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัศึกัษ�

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการดิ้านการศ้กษา	มู่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันยอดินิยมู	
ไดิ้แก่	Google	Classroom	ซ้�งมู่สัดิส่วนการใช้งานคิดิเป็นร้อยละ	85.3	ข้องผู้ใช้งาน
ในกลุ่มูบริการดิ้านการศ้กษา	โดิยผู้ใช้บริการนิยมูใช้บริการดิิจิทััลโดิยมีกั�รัใช้ควบคู่
ไปกัับกั�รัเรัียนั (Assisting) เช่นั สื่งกั�รับ้�นัออนัไลนั์ ด�วนั์โหลดไฟล์กั�รัเรัียนักั�รั
สือนั ม�กัที�สืดุ คดิิเปน็ร้อยละ	79	เรย่นคอรส์ออนไลน	์(Learning)	คิดิเปน็รอ้ยละ	49.3	
จัดิทัำาและเผยแพร่คอร์สออนไลน์	(Teaching)	คิดิเป็นร้อยละ	15.7	และอื�นๆ	คิดิเป็น 
ร้อยละ	0.4	ตามูลำาดิับ	สาเห์ตุห์ลักข้องการเลือกใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�มูาจากปัจจัย
ด้�นัคุณภ�พคอรั์สืเรัียนั (Quality) เช่นั คว�มคมชัดข้องคลิป คำ�บรัรัย�ย เป็นัต้นั 
คิดิเป็นร้อยละ	65.9	ดิ้านสถุาบันทั่�สอน	(Institution)	คิดิเป็นร้อยละ	48.7	และดิ้าน 
ความูครอบคลุมูข้องเนื�อห์า	(Contents)	คิดิเป็นร้อยละ	40.5	สำาห์รับดิ้านพฤติกรรมู
การใช้งานบริการดิิจิทััลในภาพรวมู	พบว่า	ผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงวัยมู่ความูถุ่�ในการ 
ใชง้าน	3	ครั�งตอ่เดืิอนมูากทั่�สดุิ	ในข้ณะทั่�	กลุมู่	Babyboomer+	สว่นให์ญใ่ชง้านบรกิาร
ดิิจิทััลกลุ่มูบริการดิ้านการศ้กษาทั่�น้อยกว่ากลุ่มูผู้ใช้งานในช่วงวัยอื�น

จากผลการสำารวจข้า้งตน้	สะทัอ้นให์เ้ห์น็วา่	คนไทัยเลอืกใช้ควบคูไ่ปกบัการเรย่น	
เช่น	ส่งการบ้านออนไลน์	ดิาวน์โห์ลดิไฟล์การเร่ยนการสอนเป็นห์ลักในกลุ่มูบริการ
น่�	และส่วนให์ญ่เลือกใช้บริการดิิจิทััลเพราะคุณภาพคอร์สเร่ยน	สถุาบันทั่�สอน	และ 
ความูครอบคลุมูข้องเนื�อห์า	
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กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัเกัษตรั

ผู้ใช้บริการดิิจิทััลกลุ่มูบริการดิ้านการเกษตร	มู่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันยอดินิยมู
ประกอบดิว้ย	2	ผูใ้ห์บ้รกิารดิจิิทัลั	ไดิแ้ก	่บรกิารดิจิิทัลัอื�นๆ	และ	Ricult	ซ้�งมูสั่ดิสว่นการ
ใชง้านคดิิเปน็รอ้ยละ	64.2	และรอ้ยละ	48.6	ข้องผู้ใชง้านในกลุมู่บรกิารดิา้นการเกษตร	
ตามูลำาดิบั	และผูใ้ชบ้รกิารดิจิทิัลักลุมู่บรกิารน่�มูก่ั�รัใช้บรักิั�รับรัหิ�รัจำัดกั�รัเพ�ะปลูกั 
(Cultivation) ม�กัที�สุืด คิดิเป็นร้อยละ	80.6	รองลงมูาได้ิแก่	บริการบริห์ารจัดิการ
ดิ้านปศุสัตว์	(Livestock)	คิดิเป็นร้อยละ	51.6	และบริการบริห์ารจัดิการดิ้านประมูง	
(Fishery)	คิดิเป็นร้อยละ	35.5	สำาห์รับดิ้านพฤติกรรมูการใช้งานบริการดิิจิทััลใน 
ภาพรวมู	พบวา่	ผู้ใชบ้รกิารในแตล่ะชว่งวยัมูค่วามูถุ่�ในการใชง้าน	3	ครั�งตอ่เดืิอนมูากทั่�สดุิ

จากผลการสำารวจข้า้งตน้	สะทัอ้นให์เ้ห์น็วา่	คนไทัยเลอืกใชบ้รกิารดิา้นการเกษตร
ในการใช้บริการบริห์ารจัดิการเพาะปลูกเป็นห์ลักในกลุ่มูบริการน่�



มูลค่�บรัิกั�รัดิจำิทัลและ
ดิจำิทัลแพลตฟอรั์มในั

ปรัะเทศไทย พรั้อมกั�รั
ปรัะม�ณกั�รัณ์ในัรัะยะ 5 ปี

มูลค่�บรัิกั�รัดิจำิทัลและดิจำิทัล
แพลตฟอรั์มในัปรัะเทศไทย 
พรั้อมกั�รัปรัะม�ณกั�รัณ์ในัรัะยะ 5 ปี

05
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การประเมินมูลคาบริการดิจิทัลในกลุมบริการ
ที่เกี่ยวของกับ กสทช. ในป พ.ศ. 2564

ในภาพรวมผลลัพธ

ถูกประเมินไวที่ 32,873 ลานบาท แบงเปนมูลคารายอุตสาหกรรม ไดแก 

กลุมยอยบริการ
ที่มีมูลคาสูงสุด 3 อันดับแรก

กลุมบริการสื่อสารโทรคมนาคม

1,351 ลบ.

คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.1

กลุมบริการแพรภาพ

16,121 ลบ.

คิดเปนสัดสวนรอยละ 49

กลุมบริการแพรเสียง

4,485 ลบ.

คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.6

กลุมบริการสื่อสังคมออนไลน

10,917 ลบ.

คิดเปนสัดสวนรอยละ 33.2

11,186 ลบ.

คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.1

กลุมยอยบริการ 
Video On Demand

8,369 ลบ.

คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.5

กลุมยอยบริการ 
Social Networking

กลุมยอยบริการ 
Video Sharing

4,934 ลบ.

คิดเปนสัดสวนรอยละ 15
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สรุปมูลคาการประเมินรายไดกลุมบริการที่เกี่ยวของกับ กสทช.

สรุปมูลคาการประเมินรายไดแบงกลุมตามกลุมยอยบริการ

Online Communication 1,351

403

11,186

4,934

3,326

1,159

8,369

83

348

1,715

Video on Dermand

Video Sharing

Music Streaming

Internet Radio

Social Networking

Social Geo-location

Private Networking

Search Engine

Social Publishing

Telecom 
1,351

Video 
16,121

Audio 
4.485

Social Media 
10,917

32,873 ลบ.
(2564)

Telecom
Video
Audio
Social Media

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท
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กัลุ่มบริักั�รัสื่�อสื�รัโทรัคมนั�คม

ผู้ ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูในกลุ่มูบริการสื�อสาร
โทัรคมูนาคมู	 ไดิ้แก่	กลุ่มูย่อยบริการ	Online	Commu 
nication	อันประกอบด้ิวยการให้์บริการห์ลัก	(Core	Service)	
ในการสง่ข้อ้ความูสั�น	(Chat/Instant	Message)	และบรกิาร
โทัรเส่ยงผ่านอินเทัอร์เน็ต	(Voice	over	Internet	Protocol:	
VoIP)	ซ้�งบริการดิังกล่าวมู่ลักษณะทั่�ใกล้เค่ยงกับบริการ
โทัรคมูนาคมูแบบดิั�งเดิิมู	ไดิ้แก่	บริการโทัรศัพทั์	(Voice)	และ
บรกิารสง่ข้อ้ความูสั�น	(SMS)	ซ้�งบรกิารให์มู่บนบรกิารดิจิทิัลั
น่�เปน็บรกิารทั่�อาจทัดิแทันบรกิารดัิ�งเดิมิูไดิ	้เนื�องจากลกัษณะ
การให์้บริการมู่ความูคล้ายคล้งกัน	อย่างไรก็ตามู	บริการ
ให์มูย่งัคงมูข่้อ้จำากดัิและข้อ้แตกต่างจากบริการดัิ�งเดิิมู	ได้ิแก่	 
ข้้อจำากัดิข้องการโทัรแบบ	VoIP	และการส่งข้้อความู	จำาเป็น
ตอ้งสง่ไปยงัผูต้ดิิตอ่ทั่�รูจั้กกนับนบรกิารดิิจทิัลั	อก่ทัั�งไมูโ่ทัร
ออกไปยงับรกิารโทัรศพัทัป์ระจำาทั่�	และไมูส่ามูารถุโทัรออกไป
ยังสายดิ่วนไดิ้	รวมูถุ้งการใช้บริการให์มู่จำาเป็นต้องเข้้าถุ้ง
สัญญาณอินเทัอร์เน็ตทัุกครั�งในการใช้งาน

รปูแบบการห์ารายไดิห้์ลักข้องบรกิารดิจิทิัลัในกลุมู่บรกิารโทัรคมูนาคมูไมูไ่ด้ิมูก่าร
จัดิเก็บค่าบริการสื�อสารแบบ	Chat	ห์รือ	VoIP	ทัางตรงจากผู้ใช้บริการ	แต่ผู้ให์้บริการ
ดิิจิทััลเลือกเก็บค่าโฆษณาจากพื�นทั่�บริการดิิจิทััล	ซ้�งถืุอเป็นรายได้ิทัางอ้อมูทั่�ได้ิรับ
จากผูโ้ฆษณา	นอกจากน่�ผู้ให์บ้รกิารบางรายเลอืกทั่�จะไมูเ่กบ็รายไดิจ้ากคา่โฆษณาห์รอื 
ค่าสมูัครสมูาชิกเลย	เนื�องจากเป็นบริการทั่�ถุูกอุดิห์นุน	(Subsidy)	ภายใต้บริการ 
ในระบบนิเวศข้องผู้ให์้บริการนั�นๆ

 

5.1
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรม
กลุมบริการโทรคมนาคม ป 2021

 1,351
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

Online Communication

รูปแบบบริการ

การไหลเวียนของบริการ

รูปแบบการหารายได

การไหลเวียนของรายได

ผูใชบริการผูใหบริการ

ใหบริการสื่อสาร Chat / VolP ฟรี

ผูโฆษณา

โทรเสียง/วิดิโอ/(แบบเดียว)/
แบบกลุม

การใหบริการบนแพลตฟอรม
ไมมีการเก็บรายไดทางตรง
จากผูใชบริการ

แพลตฟอรมเลือกเก็บคา
โฆษณา ซึ่งเปนรายได
ทางออมจากผูโฆษณา

สงขอความ/รูปภาพ/สติกเกอร
/ไฟล

บริการอื่นๆ บนแพลตฟอรม
เชน สง Location สรางโพล
สรางอีเวตรวมกัน
เก็บรูปภาพในอัลบั้มของแชท

mnTHB 
in 2021

1,351
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูย่อยบริการ	Online	Communication	ถุูกประเมูินว่า
มู่มููลค่ารายไดิ้รวมูอยู่ทั่�	1,351	ล้านบาทั	ซ้�งมููลค่ารายไดิ้ทัั�งห์มูดิมูาจากช่องทัาง 
การโฆษณา	นอกจากน่�	ในปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์
ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	2,623	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่� 
ร้อยละ	14	ในข้ณะทั่�จำานวนผู้ใช้งานในกลุ่มูย่อยบริการน่�จะเติบโตจาก	70	ล้านรายในปี	
พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	88	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	
(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	5		โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการเติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการ	Online	
Communication	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 ผู้ประกอบการยังคงให์้ความูสำาคัญกับ	Digital	 
Marketing	มูากทั่�สุดิในอ่ก	5	ปี	ข้้างห์น้า	เมูื�อเทั่ยบกับการ
ใช้เครื�องมูือดิิจิทััลในดิ้านอื�นๆ

2.	 การเติบโตอย่างต่อเนื�องข้อง	Social	Commerce	จาก
ระบบการชำาระเงินทั่�พัฒนามูากข้้�น	และการแข้่งข้ันข้องบริ
การโลจิสติกส์ทั่�ทัำาให์้ต้นทัุนการจัดิส่งถุูกลง

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 คนไทัยมู่สัดิส่วนการใช้สมูาร์ทัโฟนทั่�อิ�มูตัว	ซ้�งสูงถุ้งร้อย
ละ	98.3	จ้งทัำาให้์จำานวนผู้ใช้งานบริการ	Online	Commu 
nication	อาจเพิ�มูข้้�นไดิ้ไมู่มูาก

2.	 สัดิส่วนการติดิตั�งแอปพลิเคชัน	Online	Communication	
ทั่�ค่อนข้้างอิ�มูตัว	ประมูาณร้อยละ	84-87	และมู่ผู้ใช้งานคิดิ
เป็นร้อยละ	87.9	ข้องผู้ตอบแบบสำารวจ
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

ผูประกอบการยังคงใหความสำคัญกับ Digital Marketing มากที่สุดในอีก 5 ป 
ขางหนา เมื่อเทียบกับการใชเครื่องมือดิจิทัลในดานอื่นๆ

การเติบโตอยางตอเนื่องของ Social Commerce จากระบบการชำระเงินที่
พัฒนามากขึ้น และการแขงขันของบริการโลจิสติกสที่ทำใหตนทุนการจัดสงถูกลง

คนไทยมีสัดสวนการใชสมารทโฟนที่อิ่มตัว ซึ่งสูงถึงรอยละ 98.3 
จึงทำใหจำนวนผูใชงานบริการ Online Communication อาจเพิ่มขึ้นไดไมมาก

สัดสวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Online Communication ที่คอนขางอิ่มตัว 
ประมาณรอยละ 84-87 และมีผูใชงานคิดเปนรอยละ 87.9 ของผูตอบแบบสำรวจ

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานผูใขงาน

1,351.0

69.9 75.7 80.7 84.5 86.8 88.0

1,611.9
1,855.7

2,111.2
2,374.22,374.2

2,623.0
14.2%

5Y-CAGR

4.7%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริหาร Online Communication

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Online Communication1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Online Communication

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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ผู้ ให์้บริการดิิจิทััลในกลุ่มูอุตสาห์กรรมูแพร่ภาพ
ประกอบดิ้วยกลุ่มูย่อยบริการ	2	กลุ่มู	ไดิ้แก่	กลุ่มูย่อยบริการ	 
Video	On	Demand	และกลุมู่ยอ่ยบรกิาร	Video	Sharing	โดิย
ลักษณะการให้์บริการข้องทัั�ง	2	กลุ่มู	สามูารถุทัดิแทันการใช้
บริการแพร่ภาพแบบดิั�งเดิิมูไดิ้	รูปแบบการให์้บริการให์มู่เป็น
บรกิารแบบ	Non-Linear	ทั่�ผูใ้ช้บริการสามูารถุเลือกรบัชมูไดิใ้น
ข้ณะใดิข้ณะห์น้�ง	โดิยผูร้บัชมูสามูารถุเลอืกบรโิภคคอนเทันตไ์ด้ิ
ตามูสารบญัแฟมู้รายการ	(Library)	ทั่�ผูใ้ห้์บรกิารจัดิห์าไว้	โดิย
คอนเทันต์ในกลุ่มูย่อยบริการ	Video	On	Demand	สามูารถุ
มูาจากการผลติคอนเทันตข์้องผูใ้ห้์บรกิารเองห์รอืซื�อลขิ้สทิัธ์ิ์
คอนเทันต์จากผู้สร้างสรรค์ผลงาน	(Content	Creator)	และ
คอนเทันตใ์นกลุมู่ยอ่ยบรกิาร	Video	Sharing	สามูารถุเกิดิจาก
การทั่�ผูส้รา้งสรรคผ์ลงานเปน็ผูผ้ลติคอนเทันตแ์ละอปัโห์ลดิข้้�น
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื�อเผยแพร่เอง	(User	Generated	
Contents)	ในข้ณะทั่�บริการแพร่ภาพแบบดัิ�งเดิิมูเป็นบริการ
ในลกัษณะ	Linear	ทั่�ผูใ้ห้์บรกิารในกจิการแพรภ่าพให้์ผูบ้รโิภค 
รับชมูพร้อมูกันบนพื�นฐานข้องการมู่ผังรายการ

รูปแบบการห์ารายไดิ้ห์ลักข้องผู้ให์้บริการในกลุ่มูน่�มู่	2	รูปแบบ	คือ	รูปแบบการสมัูคร
สมูาชิก	(Subscription)	และรูปแบบการโฆษณา	(Advertisement)	โดิยทั่�รูปแบบแรก
มู่การเก็บรายไดิ้ค่าบริการจากรูปแบบการสมูัครสมูาชิกเทั่านั�น	ในข้ณะทั่�	รูปแบบทั่�สอง	
มูก่ารเกบ็รายไดิจ้ากชอ่งทัางการลงโฆษณา	รวมูกับรายไดิก้ารสมูคัรสมูาชกิในกรณท่่ั� 
ผู้บริโภคไมู่ต้องการรับชมูโฆษณาห์รือต้องการประสบการณ์การใช้บริการทั่�ดิ่กว่า	ซ้�ง
เป็นลักษณะธ์ุรกิจแบบฟร่เมู่ยมู	(Freemium	Model)

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Video On Demand 

กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่ภ�พ5.2
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

ใหบริการคอนเทนต

จายคาสมาชิก

ใหบริการคอนเทนต

จายคาสมัครสมาชิก/รับชมฟรีแตมีโฆษณา

มูลคารายไดบนแพลตฟอรม
กลุมบริการ Video on Demand ป 2021

  11,186
ลานบาท

ผูใชบริการ

ผูใชบริการ

ผูใหบริการ

ผูใหบริการ

ผูโฆษณา

การไหลเวียนของบริการ

การไหลเวียนของรายได

รูปแบบที่

1

รูปแบบที่

2

Advertisement 
Revenue

359
10,827

Subscription 
Revenue

ใหพื้นที่โฆษณา

mnTHB 
in 2021

11,186
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูย่อยบริการ	Video	On	Demand	ถุูกประเมูินว่ามู่มููลค่า 
รายไดิร้วมูอยูท่ั่�	11,186	ลา้นบาทั	ซ้�งมูลูคา่รายไดิมู้าจากรูปแบบการสมูคัรสมูาชกิมูมู่ลูคา่
รายไดิ้อยู่ทั่�	10,827	ล้านบาทั	คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	97	ข้องมููลค่ารายไดิ้รวมูทัั�งห์มูดิ	
และรูปแบบการโฆษณามู่มููลค่ารายไดิ้อยู่ทั่�	359	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	3	
ข้องมููลค่ารายได้ิรวมูทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�	ในปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุ่มูย่อยบริการ
น่�ถูุกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	25,965	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ย 
ต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	18	ในข้ณะทั่�	จำานวนผู้ใช้งานในกลุ่มูย่อยบริการน่�จะเติบโต
จาก	18	ล้านรายในปี	พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	35	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิยมู่อัตรา
การเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	15		โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการเติบโตข้อง 
กลุ่มูย่อยบริการ	Video	on	demand	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 สัดิส่วนการติดิตั�งแอปพลิเคชัน	Video	on	Demand	ยังมู่
ค่อนข้้างน้อย	ประมูาณร้อยละ	1-21	จ้งมู่โอกาสทั่�คนไทัย
จะดิาวน์โห์ลดิแอปแอปพลิเคชัน	กลุ่มูน่�มูากข้้�น

2.	 การนำาเทัคโนโลย่	Blockchain	และ	AI	ในการพัฒนา
บริการดิิจิทััล	เพื�อสำารองข้้อมููลสำาห์รับพัฒนา	AI	ในการ
เร่ยนรู้พฤติกรรมูผู้ใช้งานและพัฒนา	Production

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 การข้้�นค่าบริการสำาห์รับสมูาชิกข้องผู้ให์้บริการบางรายทั่�
อาจส่งผลให์้จำานวนผู้ใช้บริการลดิลง	รวมูถุ้งการปรับรูป
แบบแพ็คเกจ	เช่น	แพ็คเกจแบบมู่โฆษณา

2.	 การเพิ�มูฟีเจอร์ทั่�น่าสนใจข้องกลุ่มูบริการดิิจิทััลอื�นๆ	ดิ้ง
ความูสนใจข้องผู้ใช้บริการ	ส่งผลให์้เวลาในการใช้บริการ	
รวมูถุ้งจำานวนผู้ใช้บริการแพร่ภาพลดิลง
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

สัดสวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Video on Demand ยังมีคอนขางนอย 
ประมาณรอยละ 1-21 จึงมีโอกาสที่คนไทยจะดาวนโหลดแอปฯ กลุมนี้มากขึ้น

การนำเทคโนโลยี Blockchain และ AI ในการพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อสำรอง
ขอมูลสำหรับพัฒนา AI ในการเรียนรูพฤติกรรมผูใชงานและพัฒนา Production

การขึ้นคาบริการสำหรับสมาชิกของผูใหบริการบางรายที่อาจสงผลใหจำนวน
ผูใชบริการลดลง รวมถึงการปรับรูปแบบแพ็คเกจ เชน แพ็คเกจแบบมีโฆษณา

การเพิ่มฟเจอรที่นาสนใจของกลุมบริการดิจิทัลอื่นๆ ดึงความสนใจของ
ผูใชบริการ สงผลใหเวลาในการใชบริการ รวมถึงจำนวนผูใชบริการแพรภาพลดลง

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

 11,186.4 

17.6 21.7 25.9 29.7 32.7 34.7

 14,708.5 
 18,509.1 

 21,851.9 
 24,365.2  24,365.2 

 25,964.8 
18.3%

5Y-CAGR

14.5%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Video on Demand

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Video on Demand1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Video on Demand

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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ผู้ให์้บริการรายสำาคัญในกลุ่มูย่อย	Video	Sharing	 
ในปี	พ.ศ.	2564	มู่เพ่ยง	1	ราย	ไดิ้แก่	YouTube	ซ้�ง
ครองสดัิสว่นปรมิูาณผูใ้ชบ้รกิารไปกวา่รอ้ยละ	94	โดิย
รปูแบบการห์ารายได้ิห์ลักข้องผู้ให์บ้รกิาร	YouTube	มู่	
2	รูปแบบ	คือ	รูปแบบการโฆษณา	(Advertisement)	
และรูปแบบการสมูัครสมูาชิก	(Subscription)	ในกรณ่
ผูใ้ช้บริการไมู่ตอ้งการมูองเห็์นโฆษณาบนบริการดิจิิทัลั

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Video Sharing
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มูลคารายไดบนแพลตฟอรม
กลุมบริการ Video Sharing ป 2021

  4,934 
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

mnTHB 
in 2021

ผูใชบริการ
(สมาชิก)

ผูใชบริการ
(ฟรี)

ผูใหบริการ

ผูโฆษณา

การไหลเวียนของบริการ การไหลเวียนของรายได

Subscription 
Revenue

449

4,486
Advertisement 

Revenue

ใหบริการแบบไมมีโฆษณาคั่น

จายคาสมาชิก

ใหพื้นที่โฆษณา

ใหบริการฟรีแบบมีโฆษณาคั่น

4,934
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูย่อยบริการ	Video	Sharing	ถูุกประเมิูนว่ามู่มููลค่า 
รายได้ิรวมูอยู่ท่ั�	4,934	ลา้นบาทั	ซ้�งมูลูคา่รายได้ิมูาจาก	รปูแบบการโฆษณามู่มููลคา่ราย
ไดิ้อยู่ท่ั�	4,486	ล้านบาทั	คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	91	ข้องมููลค่ารายได้ิรวมูทัั�งห์มูดิ	และ 
รูปแบบการสมูัครสมูาชิกมู่มููลค่ารายไดิ้อยู่ทั่�	449	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	
9	ข้องมูลูคา่รายไดิร้วมูทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�	ในปพี.ศ.	2569	มูลูคา่ข้องกลุมู่ยอ่ยบรกิาร
น่�ถุกูคาดิการณว์า่	จะเตบิโตเปน็มูลูคา่	6,439	ลา้นบาทั	โดิยมูอ่ตัราการเตบิโตเฉล่�ยตอ่
ปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	14	ในข้ณะทั่�	จำานวนผู้ใช้งานในกลุ่มูย่อยบริการน่�จะเติบโตจาก	
20	ล้านรายในปี	พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	29	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิยมู่อัตราการ
เตบิโตเฉล่�ยตอ่ป	ี(CAGR)	อยู่ทั่�รอ้ยละ	8	โดิยปจัจัยทั่�สง่ผลตอ่การเตบิโตข้องกลุมู่ยอ่ย
บริการ	Video	on	demand	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 สัดิส่วนจำานวนผู้ใช้งานแบบสมูัครสมูาชิกยังมู่สัดิส่วนน้อย	
คิดิเป็นเพ่ยงร้อยละ	2	ข้องผู้ใช้งานทัั�งห์มูดิเทั่านั�น	จ้งมู่
พื�นทั่�ให์้เติบโตข้องผู้ใช้งานกลุ่มูน่�ไดิ้อ่กมูาก

2.	 การนำาเทัคโนโลย่	Blockchain	และ	AI	ในการพัฒนา
บริการดิิจิทััล	เพื�อสำารองข้้อมููลสำาห์รับพัฒนา	AI	ในการ
เร่ยนรู้พฤติกรรมูผู้ใช้งานและพัฒนา	Production

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 สดัิสว่นการตดิิตั�งแอปพลเิคชนั	Video	Sharing	ทั่�ค่อนข้า้ง
อิ�มูตัว	ประมูาณร้อยละ	97.6	ดิังนั�น	จำานวนผู้ใช้งานอาจจะ
เพิ�มูข้้�นไดิ้ไมู่ก้าวกระโดิดิ	

2.	 ฟีเจอร์และคอนเทันต์ทั่�เฉพาะเจาะจงต่อการใช้บริการข้อง
กลุมู่บรกิารดิจิทิัลัอื�น	สามูารถุดิง้ความูสนใจข้องผูใ้ชบ้รกิาร
ออกจากบริการกลุ่มู	Video	Sharing	ไดิ้



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

163

ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

สัดสวนจำนวนผูใชงานแบบสมัครสมาชิกยังมีสัดสวนนอย คิดเปนเพียงรอยละ 2 
ของผูใชงานทั้งหมดเทานั้น จึงมีพื้นที่ใหเติบโตของผูใชงานกลุมนี้ไดอีกมาก

การนำเทคโนโลยี Blockchain และ AI ในการพัฒนาบริการดิจิทัล เพื่อสำรอง
ขอมูลสำหรับพัฒนา AI ในการเรียนรูพฤติกรรมผูใชงานและพัฒนา Production

สัดสวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Video Sharing ที่คอนขางอิ่มตัว ประมาณ
รอยละ 97.6 ดังนั้น จำนวนผูใชงานอาจจะเพิ่มขึ้นไดไมกาวกระโดด

ฟเจอรและคอนเทนตที่เฉพาะเจาะจงตอการใชบริการของกลุมบริการดิจิทัลอื่น 
สามารถดึงความสนใจของผูใชบริการออกจากบริการกลุม Video Sharing ได

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

 4,934.4

 19.9  22.7  25.2  27.1  28.4  29.0

 6,260.9
 7,476.7

 8,693.1
 9,855.2 9,855.2

 10,980.4
17.3%

5Y-CAGR

7.8%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Video Sharing

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Video Sharing1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Video Sharing

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่เสืียง5.3
ผู้ให์้บริการดิิจิทััลในกลุ่มูอุตสาห์กรรมูแพร่

เสย่งประกอบด้ิวยกลุมู่ยอ่ยบรกิาร	2	กลุ่มู	ได้ิแก	่กลุมู่
ย่อยบริการ	Music	Streaming	และกลุ่มูย่อยบริการ	
Internet	Radio	ซ้�งลักษณะการให์้บริการข้องทัั�ง	2	
กลุ่มู	เป็นบริการทั่�ใกล้เค่ยงกับรูปแบบบริการเดิิมูและ
สามูารถุทัดิแทันการใช้บริการแพร่เส่ยงแบบดิั�งเดิิมู
ไดิ้	โดิยบริการ	Music	Streaming	เป็นลักษณะทั่�ผู้ให้์
บริการจัดิห์ารวบรวมูคอนเทันต์ดิ้านเส่ยงเพลงห์รือ
ดินตร่เป็นห์ลัก	และอาจรวมูไปถุ้งคอนเทันต์เส่ยงประ
เภทัอื�นๆ	 เช่น	พอดิแคสต์	 (Podcast)	 เส่ยงเสมูือน
จริง	(ASMR)	เป็นต้น	ให์้ผู้ใช้บริการสามูารถุเลือกรับ
ฟังไดิ้ตามูต้องการ	ในข้ณะทั่�บริการ	Internet	Radio	
เป็นบริการทั่�ถุ่ายทัอดิคอนเทันต์วิทัยุแบบดัิ�งเดิิมูผ่าน
อินเทัอร์เน็ต	แต่ผู้ใช้บริการไมู่จำาเป็นต้องอาศัยเครื�อง
รับวิทัยุระบบ	AM/FM	ในการบริโภค

รปูแบบการห์ารายไดิห้์ลกัข้องผูใ้ห์บ้รกิารในกลุมู่	Music	Streaming	มู	่2	รปูแบบ	
คอื	รปูแบบการสมูคัรสมูาชกิ	(Subscription)	และรปูแบบการโฆษณา	(Advertisement)	
โดิยทั่�ผูบ้รกิารรายห์ลักทัั�ง	3	ราย	มู่การเกบ็รายได้ิจากชอ่งทัางการลงโฆษณา	รวมูกบั
รายไดิก้ารสมูคัรสมูาชกิในกรณท่ั่�ผูบ้รโิภคไมูต่อ้งการรบัชมู/รบัฟงัโฆษณาห์รอืตอ้งการ
ประสบการณ์การใชบ้รกิารทั่�ดิก่วา่	ซ้�งเปน็ลักษณะธ์รุกจิแบบฟรเ่มูย่มู	(Freemium	Model)

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Music Streaming
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

มูลคารายไดบนแพลตฟอรม
กลุมบริการ Music Streaming ป 2021

  3,326
ลานบาท

ใหบริการคอนเทนต

จายคาสมาชิก

ใหบริการคอนเทนต

ใหพื้นที่โฆษณา

จายคาสมัครสมาชิก/รับชมฟรีแตมีโฆษณา

ผูใชบริการ

ผูใชบริการ

ผูใหบริการ

ผูใหบริการ

ผูโฆษณา

การไหลเวียนของบริการ

การไหลเวียนของรายได

รูปแบบที่

1

รูปแบบที่

2

Advertisement 
Revenue

497

2,829
Subscription 

RevenuemnTHB 
in 2021

3,326
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ในป	ีพ.ศ.	2564	กลุมู่ย่อยบรกิาร	Music	Streaming	ถุกูประเมูนิวา่มูมู่ลูค่าราย
ไดิ้รวมูอยู่ทั่�	3,326	ล้านบาทั	ซ้�งมููลค่ารายได้ิมูาจากรูปแบบการสมัูครสมูาชิกมู่มููลค่า
รายไดิ้อยู่ท่ั�	2,829	ล้านบาทั	คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	85	ข้องมููลค่ารายไดิ้รวมูทัั�งห์มูดิ	
และรูปแบบการโฆษณามูมูู่ลคา่รายได้ิอยูท่ั่�	497	ลา้นบาทั	ห์รอืคิดิเปน็สดัิสว่นรอ้ยละ	15	
ข้องมูลูคา่รายได้ิรวมูทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�	ในปพี.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�
ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	6,439	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อ
ปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	14	ในข้ณะทั่�	จำานวนผู้ใช้งานในกลุ่มูย่อยบริการน่�จะเติบโตจาก 
7	ลา้นรายในป	ีพ.ศ.	2564	เปน็จำานวน	12	ลา้นรายในป	ีพ.ศ.2569		โดิยปจัจยัทั่�สง่ผล
ต่อการเติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการ	Music	Streaming	มู่ดิังน่�	

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 จำานวนผู้ใช้บริการ	Music	Streaming	ยังมู่โอกาสเติบโต
ไดิ้อ่กมูาก	จากสัดิส่วนการติดิตั�งแอปพลิเคชัน	ทั่�มู่ร้อยละ	
17-22	เมูื�อเทั่ยบกับสัดิส่วนการใช้สมูาร์ทัโฟนทั่�สูง

2.	 AI	เป็นเทัคโนโลย่ทั่�พัฒนาการผลิตเพลง	ประสบการณ์ผู้
ฟังและช่วยให์้โฆษณาเข้้าถุ้งกลุ่มูเป้าห์มูายไดิ้มูากข้้�น	ซ้�งจะ
ช่วยเพิ�มูรายไดิ้ทัั�ง	2	ส่วนข้องกลุ่มูบริการน่�

3.	 เทัคโนโลย่	5G	ช่วยเพิ�มูคุณภาพในการบริการ	Music	
Streaming	ทัั�งการยกระดิับคุณภาพเส่ยงบนบริการ
ดิิจิทััลและความูเร็วในการดิาวน์โห์ลดิเพลง

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 อตัราการจ่ายคา่ลิข้สทิัธ์ิ์และการลงทันุทั่�เพิ�มูข้้�นในเพลงและ
คอนเทันต์ให์มู่ๆ	เพื�อดิ้งดิูดิผู้ใช้บริการ
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

จำนวนผูใชบริการ Music Streaming ยังมีโอกาสเติบโตไดอีกมาก จากสัดสวน
การติดตั้งแอปฯ ที่มีรอยละ 17-22 เมื่อเทียบกับสัดสวนการใชสมารทโฟนที่สูง

AI เปนเทคโนโลยีที่พัฒนาการผลิตเพลง ประสบการณผูฟงและชวยใหโฆษณา
เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มรายไดทั้ง 2 สวนของกลุมบริการนี้

อัตราการจายคาลิขสิทธิ์และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเพลงและคอนเทนตใหมๆ
เพื่อดึงดูดผูใชบริการ

เทคโนโลยี 5G ชวยเพิ่มคุณภาพในการบริการ Music Streaming ทั้งการ
ยกระดับคุณภาพเสียงบนบริการดิจิทัลและความเร็วในการดาวนโหลดเพลง

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

 3,325.5

 7.0  8.0
 9.1

 10.1
 11.2  12.2

 3,874.1
 4,491.6

 5,084.4
 5,732.8 5,732.8

  6,439.4
14.1%

5Y-CAGR

11.7%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Music Streaming

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Music Streaming1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Music Streaming

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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รปูแบบการห์ารายได้ิห์ลักข้องผูใ้ห้์บรกิาร
ในกลุมู่	Internet	Ratio	สามูารถุแบง่ชอ่งทัางราย
ไดิก้ารโฆษณาออกเปน็	2	สว่น	ไดิแ้ก	่ชอ่งทัางทั่�	1	
การใช้แพลตฟอร์มูโฆษณา	(Ad	Platform)	เป็น
ลักษณะทั่�ผู้ให์้บริการ	Internet	Radio	นำา	Ad	
Platform	เชน่	Google	Ad	Platform,	AdClick,	
Taboola	เปน็ตน้	มูาฝงัไวบ้นพื�นทั่�ให์บ้รกิาร	ทัั�ง

ห์น้าต่างรับฟังวิทัยุออนไลน์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน	ซ้�งช่องทัางน่�ถุือเป็นรายไดิ้
ตรงทั่�เกิดิจากการให์้บริการผ่านอินเทัอร์เน็ต	และช่องทัางทั่�	2	การโฆษณาบนรายการ
สถุาน่วิทัยุ	ห์รือการโฆษณาแบบดิั�งเดิิมู	เป็นช่องทัางรายไดิ้ทัางอ้อมู	ทั่�เกิดิจากการให์้
บริการผ่านอินเทัอร์เน็ต	เนื�องจากผู้ฟังวิทัยุผ่านทัางออนไลน์ก็ไดิ้มู่การบริโภคโฆษณา
คั�นรายการห์รอืเพลงตา่งๆ	ทั่�มูก่ารลงโฆษณาแบบดิั�งเดิมิูไว	้ทัำาให์จ้ำานวนผูฟ้งัผา่นช่อง
ทัางออนไลน์มู่ผล	(Contribution)	ต่อรายไดิ้ค่าโฆษณาแบบดิั�งเดิิมู

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Internet Radio
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุมบริการ 
Internet Radio ป 2021

 1,159
ลานบาท

รายไดอุตสาหกรรมตามชองทางโฆษณา

Traditional Ad 1,156

Ad Platform 3

รูปแบบการเผยแพรคอนเทนต

การไหลเวียนของบริการ

รูปแบบการหารายได

การไหลเวียนของรายได

ผูใชบริการผูใหบริการ

ใหบริการฟรี

พื้นที่
โฆษณา

ผูโฆษณา

รับฟงคอนเทนตตามรายการ
ที่จัดไว

แพลตฟอรมใหบริการฟรีแก
ผูใชบริการ แตไดสวนแบงรายได
จากการใชแพลตฟอรมโฆษณา 
เชน Google Ad Platform
, AdClick เปนตน

มีการจัดแบงสัดสวนประเภทของ
คอนเทนตชัดเจน

รายการวิทยุไมมีการเผยแพร
คอนเทนตบนบริการดิจิทัล

ผูฟงสามารถมีสวนรวม
บนรายการได

mnTHB 
in 2021

1,159
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูย่อยบริการ	Internet	Radio	ถุูกประเมูินว่ามู่มููลค่า 
รายไดิ้รวมูอยู่ท่ั�	1,159	ล้านบาทั	ประกอบดิ้วย	มููลค่ารายได้ิรูปแบบการโฆษณาแบบ
ดิั�งเดิิมู	(Traditional	Ad)	อยู่ทั่�	1,156	ล้านบาทั	คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	99	และมููลค่า
รายไดิ้รูปแบบ	Ad	Platform	อยู่ทั่�	3	ล้านบาทั	คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	1	นอกจากน่�	ใน
ปพี.ศ.	2569	มูลูคา่ข้องกลุมู่ย่อยบรกิารน่�ถุกูคาดิการณว์า่	จะเตบิโตเปน็มูลูคา่	905	ลา้น
บาทั	โดิยมู่อตัราการเตบิโตเฉล่�ยตอ่ป	ี(CAGR)	อยูท่ั่�รอ้ยละ	-5	ในข้ณะทั่�	จำานวนผูใ้ชง้าน
ในกลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�จะเตบิโตจาก	1.2	ลา้นรายในป	ีพ.ศ.	2564	เปน็จำานวน	1	ลา้นราย
ในปี	พ.ศ.	2569	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	-4		โดิยปัจจัยทั่�
ส่งผลต่อการเติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการ	Internet	Radio	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 ผู้ประกอบการยังคงใช้ช่องทัางออนไลน์ในการรักษา
ฐานจำานวนผู้ฟัง	ไมู่ว่าจะเป็น	เว็บไซต์/แอปพลิเคชันข้อง
คลื�นวิทัยุ	การจัดิรายการผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์	

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 จากผลสำารวจ	ผูใ้ช้บริการส่วนให์ญ่ไมู่ฟงัคลื�นวิทัยุ	(บริการ
ดิั�งเดิิมู)	เมูื�อเทั่ยบกับกลุ่มูบริการอื�นๆ	ทั่�สำารวจ

2.	 ผู้ใช้บริการบางกลุ่มูเลือกฟัง	Music	Streaming	แทัน	
เนื�องจากผู้ใช้บริการสามูารถุเลือกใช้บริการแบบไมู่มูโ่ฆษณา
ไดิ้	และมู่คอนเทันต์ทัั�งเพลงและพอดิแคสต์

3.	 ผู้ประกอบการห์ลายรายทั่�ไมู่สามูารถุแบกรับต้นทัุนได้ิเริ�มู
ออกจากตลาดิ	จากการแข้่งขั้นข้องธ์ุรกิจคลื�นวิทัยุค่อน
ข้้างสูง	และบริการให์มู่ทั่�เข้้ามูาทัดิแทัน
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

ผูประกอบการยังคงใชชองทางออนไลนในการรักษาฐานจำนวนผูฟง 
ไมวาจะเปน เว็บไซต/แอปพลิเคชันของคลื่นวิทยุ การจัดรายการผานเฟสบุกไลฟ

จากผลสำรวจ ผูใชบริการสวนใหญไมฟงคลื่นวิทยุ (บริการดั้งเดิม) 
เมื่อเทียบกับกลุมบริการอื่นๆ ที่สำรวจ

ผูประกอบการหลายรายที่ไมสามารถแบกรับตนทุนไดเริ่มออกจากตลาด 
จากการแขงขันของธุรกิจคลื่นวิทยุคอนขางสูง และบริการใหมที่เขามาทดแทน

ผูใชบริการบางกลุมเลือกฟง Music Streaming แทน เนื่องจากผูใชบริการ
สามารถเลือกใชบริการแบบไมมีโฆษณาได และมีคอนเทนตทั้งเพลงและพอดแคสต

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

 1,159.1

1.23 1.18 1.13 1.09 1.05 1.02

 1,061.2
 989.8  943.4  917.3 917.3  905.1

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Internet Radio

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Internet Radio1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Internet Radio

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

-4.8%
5Y-CAGR

-3.7%
5Y-CAGR

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสืังคมออนัไลนั์5.4
ผูใ้ห้์บรกิารดิิจิทััลแพลตฟอรม์ูในกลุมู่อตุสาห์กรรมูสื�อสงัคมูออนไลน์

ประกอบดิ้วยกลุ่มูย่อยบริการ	5	กลุ่มู	ไดิ้แก่	

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Social Networking	มู่ลักษณะเป็นพื�นทั่�สำาห์รับ
กลุ่มูผู้ใช้บริการทัั�วไปสามูารถุมู่ปฏิสัมูพันธ์์แลกเปล่�ยนความูเห์็นห์รือพูดิคุย
บนโพสต์	(Post)	คอมูเมูนต์	(Comment)	ห์รือการแบ่งปันข้้อมููล	(Share)	
และเรื�องราว	(Story)	ทัั�งในรปูแบบข้้อความู	รปูภาพ	ห์รอืวดิิโ่อ	ในข้ณะทั่�กลุมู่ 
ผู้โฆษณาสามูารถุเข้้าถุ้งกลุ่มูผู้ใช้บริการทัั�วไปผ่านการลงโฆษณาทั่�สามูารถุ
กำาห์นดิกลุ่มูเป้าห์มูาย	(Target	Group)	ไดิ้อย่างชัดิเจน	ทัำาให้์การโฆษณามู่
ประสิทัธ์ิภาพและเข้้าถุ้งกลุ่มูลูกค้าไดิ้แมู่นยำามูากข้้�น

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Search Engine มู่ลักษณะเป็นทั่�ให์้ผู้ใช้บริการ
ทัั�วไปสามูารถุคน้ห์าข้อ้มูลูตา่งๆ	เชน่	เวบ็ไซต	์ข่้าวสาร	รปูภาพ	วดิิโ่อ	เปน็ตน้	 
ผู้ให้์บริการดิิจิทััลจะเป็นตัวกลางเชื�อมูต่อระห์ว่างเจ้าข้องเว็บไซต์กับผู้ใช้
บริการทัั�วไป	นอกจากน่�ผู้ให์้บริการดิิจิทััลมู่การเปิดิพื�นทั่�สำาห์รับกลุ่มูผู้
โฆษณาทั่�ต้องการโปรโมูทัเว็บไซต์ข้องตนเอง	เมูื�อผู้ใช้บริการค้นห์าตามูคำา
ศพัท์ั	(Keyword)	เวบ็ไซตท์ั่�ถูุกโฆษณากจ็ะแสดิงผลตามูคำาค้นห์าทั่�เก่�ยวข้้อง

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Social Geo-location	มู่ลักษณะเป็นทั่�ให้์บริการ
ข้อ้มูลูดิา้นแผนทั่�	ซ้�งมูบ่รกิารคน้ห์าทั่�คลา้ยคลง้กบักลุมู่ยอ่ยบรกิาร	Search	
Engine	แตเ่ปน็การให์บ้รกิารคน้ห์าสถุานทั่�	(Place)	ห์รอืตำาแห์นง่	(Location)	
โดิยเฉพาะ	ผู้ให์้บริการดิิจิทััลอาจสามูารถุเปิดิให้์ผู้ใช้บริการแสดิงความูเห็์น	
(Review)	ห์รือให์้คะแนน	(Rating)	ต่อสถุานท่ั�ต่างๆ	ทั่�ผู้ใช้บริการรายอื�น
สามูารถุมูองเห์น็ไดิ	้นอกจากน่�	ผูใ้ห้์บรกิารดิจิิทััลมูก่ารเปดิิพื�นทั่�สำาห์รบักลุ่มู
ผู้โฆษณาทั่�ต้องการโปรโมูทัสถุานทั่�ห์รือร้านค้าข้องตนเอง	เมูื�อผู้ใช้บริการ
ค้นห์าสถุานทั่�ในประเภทัทั่�เก่�ยวข้้อง
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กัลุม่ยอ่ยบรักิั�รั Private Networking	มู่ลกัษณะเปน็แพลตฟอรม์ูทั่�ให์บ้รกิาร
จัดิประชุมูออนไลน์	(Online	Conference)	ซ้�งลักษณะพื�นฐานข้องบริการคล้ายคล้ง
กับบริการ	Online	Communication	แต่มู่จุดิประสงค์การใช้งานทั่�แตกต่างกัน	 
โดิยผูใ้ห์บ้ริการ	Private	Networking	จะเชื�อมูตอ่ระห์วา่งผูใ้ชบ้รกิาร	2	กลุมู่	ไดิแ้ก	่กลุมู่
ผู้จัดิประชุมู	(Host)	และกลุ่มูผู้เข้้าร่วมูประชุมู	(Guest)

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Social Publishing	มู่ลักษณะเป็นแพลตฟอร์มูทั่�ให้์บริการ
พื�นทั่�สำาห์รับผู้ใช้บริการทัั�วไปสามูารถุเปิดิประเดิ็นพูดิคุยห์รือเผยแพร่เนื�อห์าในลักษณะ
ข้องชุมูชนผู้ใช้งาน	(Community)	ซ้�งผู้ใช้บริการสามูารถุมู่ปฏิสัมูพันธ์์แลกเปล่�ยน
ความูเห์็นห์รือพูดิคุยกันเป็นประเดิ็นห์ัวข้้อ	(Topic)	ในลักษณะข้องกระทัู้สนทันา	(Web	
Board)	ห์รอืเผยแพรเ่นื�อห์าให์ผู้ใ้ชง้านสาธ์ารณะเข้า้ถุง้ทัั�งในรปูแบบสารานกุรมูออนไลน	์
(Online	Encyclopedia)	ห์รอืบทัความูสว่นบคุคล	(Blog)	นอกจากน่�ผูใ้ห์บ้รกิารอาจมู่
การเปิดิพื�นทั่�สำาห์รับกลุ่มูผู้โฆษณาให์้สามูารถุโปรโมูทัสินค้าห์รือบริการ	และมู่ส่วนร่วมู
ในการสร้างสรรค์กิจกรรมูต่างๆ	บนบริการดิิจิทััลไดิ้

รูปแบบการให้์บริการข้องผู้ให้์บริการห์ลักในกลุ่มูน่�จะอนุญาตให้์ผู้ใช้งานเข้้า
ถุ้งบริการต่างๆบนบริการดิิจิทััลไดิ้ฟร่	ส่วนผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะไดิ้รับประโยชน์จาก
ข้้อมููลผู้ใช้บริการ	ข้้อมููลการใช้งาน	และปริมูาณ	Traffic	ทั่�เกิดิข้้�น	โดิยผู้ให้์บริการ	So-
cial	Networking	จะนำาข้้อมููลเห์ล่าน่�ไปใช้ประโยชน์ในการห์ารายได้ิผ่านการเปิดิพื�นทั่�
บริการดิิจิทััลสำาห์รับผู้ทั่�ต้องการโฆษณา	ซ้�งการโฆษณาบนบริการดิิจิทััลจะมู่ความู
แมู่นยำาและตรงกลุ่มูเป้าห์มูายมูาก	เนื�องจากผู้ให์้บริการดิิจิทััลมู่การใช้ประโยชน์ข้อง 
ข้อ้มูลูสว่นบคุคลทั่�เกดิิจากการใชง้านบรกิารดิิจทิัลั	อก่ทัั�งผลลพัธ์์ความูมูป่ระสทิัธิ์ภาพ
ข้องการลงโฆษณายังสามูารถุวัดิไดิ้จากบริการข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััลทั่�มู่การเก็บค่า
สถุิติและรายงานต่อผู้ลงโฆษณาอ่กดิ้วย

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Social Networking



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

174

รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุม
บริการ Social Networking  ป 2021

 8,369
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

Social Networking 

รูปแบบการเผยแพรคอนเทนต

การไหลเวียนของบริการ

รูปแบบการหารายได

การไหลเวียนของรายได

ผูใชบริการผูพัฒนาบริการ

ใหบริการสื่อสารบนแพลตฟอรมฟรี
เชน โพสต คอมเมนต เปนตน

ใหพื้นที่
โฆษณา

ผูโฆษณา

เพิ่มเพิื่อนบนแพลตฟอรม

โพสตขอความ/ รูปภาพ / วีดีโอ

คอมเมนตโพสต

เช็คอินสถานที่ตางๆ

แชร Link บทความ/เพลงจาก
เว็บไซตหรือแอปพลิเคชั่น
ภายนอก

การใหบริการบนแพลตฟอรม
ไมมีการเก็บรายไดทางตรง
จากผูใชบริการ

แพลตฟอรมเลือกเก็บคา
โฆษณา ซึ่งเปนรายได
ทางออมจากผูโฆษณา

mnTHB 
in 2021

8,369 
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูย่อยบริการ	Social	Networking	ถูุกประเมิูนว่ามู่มููลค่า
รายไดิ้จากประเทัศไทัยรวมูอยู่ทั่�	8,369	ล้านบาทั	ซ้�งมููลค่ารายไดิ้ทัั�งห์มูดิมูาจากช่อง
ทัางการโฆษณา	นอกจากน่�	ในป	ีพ.ศ.	2569	มููลคา่ข้องกลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�ถุกูคาดิการณ์
วา่	จะเตบิโตเปน็มูลูคา่	21,365	ลา้นบาทั	โดิยมูอ่ตัราการเตบิโตเฉล่�ยตอ่ป	ี(CAGR)	อยูท่ั่� 
ร้อยละ	21	ในข้ณะท่ั�	จำานวนผูใ้ชง้านในกลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�จะเตบิโตจาก	54	ลา้นรายในป	ี
พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	59	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	
(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	2		โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการเติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการ	Social	
Networking	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 การเติบโตข้องเทัคโนโลย่	Metaverse	ทั่�มู่การเชื�อมูโยงกับ
บริการ	Social	Networking	จากระบบปฏิบัติการสมูาร์ทั
โฟนสู่ระบบโลกเสมูือน	(Virtual	Reality)

2.	 มููลค่าการซื�อโฆษณาข้องผู้ประกอบการไทัยผ่านสื�อ	 
Social	Networking	มู่แนวโน้มูเติบโตอย่างมูั�นคง	ซ้�งส่ง
ผลต่อรายไดิ้ทั่�จะสูงข้้�นอย่างต่อเนื�อง

3.	 ความูนิยมูข้องตลาดิ	Social	Commerce	ทั่�เติบโตข้้�น
อย่างต่อเนื�อง	ทัำาให์้ช่องทัาง	Social	Networking	เป็น
ช่องทัางห์ลักในการประชาสัมูพันธ์์

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 สัดิส่วนการติดิตั�งแอปพลิเคชันทั่�ค่อนข้้างอิ�มูตัว	ประมูาณ
ร้อยละ	91.1	และมู่สัดิส่วนการใช้งานสูงเป็นอันดัิบ	2	รอง
จากกลุ่มูบรกิาร	Online	Communicationนวทิัยคุอ่นข้า้งสงู	
และบริการให์มู่ทั่�เข้้ามูาทัดิแทัน
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

การเติบโตของเทคโนโลยี Metaverse ที่มีการเชื่อมโยงกับบริการ Social Networking 
จากระบบปฏิบัติการสมารทโฟนสูระบบโลกเสมือน (Virtual Reality)

มูลคาการซื้อโฆษณาของผูประกอบการไทยผานสื่อ Social Networking 
มีแนวโนมเติบโตอยางมั่นคง ซึ่งสงผลตอรายไดที่จะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

สัดสวนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คอนขางอิ่มตัว ประมาณรอยละ 91.1 และมี
สัดสวนการใชงานสูงเปนอันดับ 2 รองจากกลุมบริการ Online Communication

ความนิยมของตลาด Social Commerce ที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหชองทาง
Social Networking เปนชองทางหลักในการประชาสัมพันธ

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

8,368.6

53.5 54.1
54.8

56.8
58.0 59.4

9,852.5
11,655.1

14,408.9
17,506.917,506.9

21,364.7
20.6%

5Y-CAGR

2.1%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Social Networking

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Social Networking1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Social Networking

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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รูปแบบการห์ารายได้ิห์ลักข้องผู้ให้์บริการในกลุ่มู	Search	Engine	มูาจากการ
เก็บรายไดิ้จากช่องทัางการโฆษณาข้องผู้ทั่�ต้องการลงโฆษณาทั่�มู่จุดิประสงค์ในการ
เพิ�มูทัราฟฟิกห์รือโปรโมูทัเว็บไซต์ข้องตนเองเป็นห์ลัก

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Search Engine

รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุม
บริการ Search Engine ป 2021

 1,715
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

Search Engine

รูปแบบบริการ

การไหลเวียนของบริการ

รูปแบบการหารายได

การไหลเวียนของรายได

ผูใชบริการผูพัฒนาบริการ

ใหบริการการคนหาขอมูลฟรี

ใหพื้นที่
โฆษณา

ผูโฆษณา

คนหาขอมูลตางๆบน
อินเทอรเน็ต ไดโดยการกรอกคํา
หรือขอมูลที่ตองการสืบคน

การใหบริการบนแพลตฟอรม
ไมมีการเก็บรายไดทางตรง
จากผูใชบริการ

แพลตฟอรมเลือกเก็บคา
โฆษณา ซึ่งเปนรายได
หลักจากผูโฆษณา

mnTHB 
in 2021

1,715
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ในป	ีพ.ศ.	2564	กลุมู่ยอ่ยบรกิาร	Search	Engine	ถูุกประเมูนิวา่มูมู่ลูคา่รายได้ิ
จากประเทัศไทัยรวมูอยูท่ั่�	1,715	ลา้นบาทั	ซ้�งมููลคา่รายไดิท้ัั�งห์มูดิมูาจากชอ่งทัางการ
โฆษณา	นอกจากน่�	ในปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะ
เติบโตเป็นมููลค่า	3,875	ล้านบาทัในปี	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�
ร้อยละ	18	ในข้ณะทั่�	จำานวนผูใ้ชง้านในกลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�จะเตบิโตจาก	44	ลา้นรายในป	ี
พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	52	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	
(CAGR)	อยู่ท่ั�ร้อยละ	4		โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการเติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการ	Search	
Engine	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 การพัฒนาระบบ	AI	สำาห์รับระบบสั�งการดิ้วยเส่ยง	(Voice	
Assistant)	ให์้เข้้าใจภาษาไทัยและสามูารถุทัำานายคำาทั่�
ต้องการค้นห์าไดิ้มูากข้้�น

2.	 แนวโน้มูการค้นห์าดิ้วยเส่ยง	(Voice	search)	ยังคงสูงข้้�น
อย่างต่อเนื�อง	โดิยเฉพาะการซื�อข้องออนไลน์	ตั�งแต่การ
ค้นห์า	เปร่ยบเทั่ยบราคา	สั�งซื�อสินค้า

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 การเพิ�มูฟีเจอร์ให์้ผู้ใช้งานสามูารถุอนุญาตห์รือปฎิเสธ์การ
ให์้ผู้อื�นเข้้าถุ้งข้้อมููลการค้นห์า	ส่งผลให์้การยิงโฆษณาบน
แพลตฟอร์มูมู่ประสิทัธ์ิภาพลดิลง

2.	 สัดิส่วนการติดิตั�งแอปพลิเคชัน	Search	Engine	ทั่�ค่อน
ข้้างอิ�มูตัว	ประมูาณร้อยละ	96.2	ดิังนั�น	จำานวนผู้ใช้งาน
อาจจะเพิ�มูข้้�นไดิ้ไมู่ก้าวกระโดิดิ
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

การพัฒนาระบบ AI สำหรับระบบสั่งการดวยเสียง (Voice Assistant) 
ใหเขาใจภาษาไทยและสามารถทำนายคำที่ตองการคนหาไดมากขึ้น

แนวโนมการคนหาดวยเสียง (Voice search) ยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะการซื้อของออนไลน ตั้งแตการคนหา เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อสินคา

สัดสวนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Search Engine ที่คอนขางอิ่มตัว ประมาณรอยละ 
96.2 ดังนั้น จำนวนผูใชงานอาจจะเพิ่มขึ้นไดไมกาวกระโดด 

การเพิ่มฟเจอรใหผูใชงานสามารถอนุญาตหรือปฎิเสธการใหผูอื่นเขาถึงขอมูลการ
คนหา สงผลใหการยิงโฆษณาบนแพลตฟอรมมีประสิทธิภาพลดลง

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

1,714.7

43.5 48.8
50.9

51.0
51.1 52.1

1,862.8
2.348.7

2,750.3
3,225.43,225.4

3,875.3
17.7%

5Y-CAGR

3.7%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Search Engine

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Search Engine1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Search Engine

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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รูปแบบการห์ารายไดิ้ห์ลักข้องผู้ให้์บริการในกลุ่มู	Social	Geo-Location	มูา
จากเก็บรายได้ิจากช่องทัางการโฆษณาข้องผู้ทั่�ต้องการลงโฆษณาทั่�มู่จุดิประสงค์ใน
การโปรโมูทัสถุานทั่�ข้องตนเองเป็นห์ลัก	และรายไดิ้จากช่องทัางบริการ	Application	
Programming	Interface	(API)	สำาห์รับลูกค้ากลุ่มูบริษัทัห์รือนักพัฒนาโปรแกรมู	
(Software	Developer)	ทั่�ต้องการใช้ประโยชน์ห์รือบูรณาการ	(Integration)	บริการ
แผนท่ั�บนบริการดิิจทัิัลข้องตนเอง	อยา่งไรกต็ามู	รายได้ิข้องบรกิาร	API	อยูใ่นสดัิสว่น
ทั่�ไมู่สูงมูากนัก	เมูื�อตรวจสอบโครงสร้างรายไดิ้ข้องบริษัทั	ผู้ให์้บริการรายให์ญ่	พบว่า
รายไดิบ้รกิาร	API	จะอยูภ่ายใตร้ายได้ิในกลุมู่บรกิาร	Cloud	อ่กข้ั�นห์น้�ง	ซ้�งรายได้ิในกลุ่มู
บริการ	Cloud	คิดิเป็นเพ่ยงสัดิส่วนร้อยละ	7	ข้องรายไดิ้ทัั�งห์มูดิ

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Social Geo-Location
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุมบริการ 
Social Geo-location ป 2021

 82.5
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

Social Geo-location

mnTHB 
in 2021

82.5

ผูพัฒนาบริการ

ผูพัฒนาบริการ

ใหบริการการคนหาสถานที่ฟรี

ใหบริการขอมูลแผนที่

ใหพื้นที่โฆษณา

คาบริการ API

ผูใชบริการ

ผูโฆษณา

การไหลเวียนของบริการ

การไหลเวียนของรายได

รูปแบบที่

1

รูปแบบที่

2
บริษัท/แพลตฟอรม

ที่ตองการแสดงขอมูลแผนที่
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ในป	ีพ.ศ.	2564	กลุมู่ย่อยบรกิาร	Social	Geo-Location	ถูุกประเมิูนวา่มูมูู่ลคา่
รายไดิ้จากประเทัศไทัยรวมูอยู่ทั่�	82.5	ล้านบาทั	ซ้�งมููลค่ารายได้ิทัั�งห์มูดิมูาจากช่อง
ทัางการโฆษณา	นอกจากน่�	 ใน	ปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุ่มูย่อยบริการน่�ถูุกคาดิ
การณ์ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	251	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	
อยูท่ั่�ร้อยละ	25	ในข้ณะท่ั�	จำานวนผูใ้ชง้านในกลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�จะเติบโตจาก	15	ลา้นราย
ในปี	พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	34	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ย
ต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	18		โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการเติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการ	
Social	Geo-Location	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 การพัฒนาเทัคโนโลย่	AR	มูาใช้กับบริการ	Social	 
Geolocation	เพื�อดิูแผนทั่�ในรูปแบบสามูมูิติทั่�สามูารถุบอก
ทัางและช่�ตำาแห์น่งในพื�นทั่�ทั่�ครอบคลุมูมูากข้้�น

2.	 การกลับมูาข้องตลาดิการทั่องเทั่�ยว	ซ้�งถุือเป็นการเพิ�มู
มููลค่าข้องแพลต์ฟอร์มูดิ้งดิูดิผู้ใช้บริการทัั�งผู้ซื�อและผู้ข้าย
ในการตลาดิและการวางแผนการเดิินทัาง

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 ราคานำ�ามัูนดิบิในประเทัศไทัยท่ั�สงูถุง้รอ้ยละ	63	ทัำาให์จ้ำานวน
ผู้ใช้งานบริการรถุยนต์น้อยลง

2.	 ผู้ใช้บริการส่วนให์ญ่ยังคงมู่กังวลในความูเป็นส่วนตัว	
และเลือกทั่�จะปิดิการใช้งานการระบุพิกัดิ	ในข้ณะทั่�ไมู่ไดิ้ใช้
เว็บไซต์ห์รือแอปพลิเคชัน
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

การพัฒนาเทคโนโลยี AR มาใชกับบริการ Social Geolocation เพื่อดูแผนที่
ในรูปแบบสามมิติที่สามารถบอกทางและชี้ตำแหนงในพื้นที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น

การกลับมาของตลาดการทองเที่ยว ซึ่งถือเปนการเพิ่มมูลคาของแพลตฟอรม
ดึงดูดผูใชบริการทั้งผูซื้อและผูขายในการตลาดและการวางแผนการเดินทาง

ผูใชบริการสวนใหญยังคงมีกังวลในความเปนสวนตัว และเลือกที่จะปดการใชงาน
การระบุพิกัด ในขณะที่ไมไดใชเว็บไซตหรือแอปพลิเคชั่น

ราคาน้ำมันดิบในประเทศไทยที่สูงถึงรอยละ 63% ทำใหจำนวนผูใชงานบริการ
รถยนตนอยลง

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

82.5

15.2
16.5

20.8
24.4

28.6
34.4

100.2
123.8

160.1
199.8199.8

251.5
25%

5Y-CAGR

17.7%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Social Geolocation

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Social Geolocation

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Social Geolocation

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Private Networking

รปูแบบการห์ารายได้ิห์ลกัข้องผูใ้ห้์บรกิารในกลุมู่	Private	Networking	โดิยผูใ้ห้์
บริการดิิจิทััลไมู่มู่การเก็บรายไดิ้จากกลุ่มูผู้เข้้าร่วมูประชุมู	แต่จะเก็บค่าบริการจากกลุ่มู
ผูจ้ดัิประชมุูในลักษณะข้องการสมูคัรสมูาชกิบรกิารซ้�งกลุมู่ผูจ้ดัิประชมุูสว่นให์ญมู่กัเปน็
บริษัทัห์รือองค์กรทั่�มู่กิจกรรมูทัางธ์ุรกิจทั่�จำาเป็นต้องมู่การจัดิประชุมู

รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุมบริการ 
Private Networking ป 2021

 348
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

Private Networking 

mnTHB 
in 2021

348

ผูพัฒนาบริการ

ใหบริการแพลตฟอรม (ครบทุกฟเจอร)

ใหบริการฟรี (ไมครบทุกฟเจอร)

จายคาสมาชิก

รูปแบบการหารายได

ผูใชบริการ (Guest)

บริษัท/แพลตฟอรม
ที่ตองการแสดงขอมูลแผนที่

ธุรกิจเก็บรายไดจากคาสมาชิก โดยผูสมัครสมาชิกสามารถใชบริการได
ครบทุกฟเจอรบนแพลตฟอรม

ผูใชบริการฟรีจะใชฟเจอรไดอยางจำกัด เชน ระยะเวลาการประชุม

การไหลเวียนของบริการ การไหลเวียนของรายได
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูย่อยบริการ	Private	Networking	ถุูกประเมูินว่ามู่มููลค่า
รายไดิ้จากประเทัศไทัยรวมูอยู่ทั่�	348	ล้านบาทั	ซ้�งมููลค่ารายไดิ้มูาจากการการสมูัคร
สมูาชิกบริการข้องลูกค้าบริษัทั/องค์กรเทั่านั�นนอกจากน่�	ใน	ปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้อง
กลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	581	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการ
เตบิโตเฉล่�ยต่อป	ี(CAGR)	อยูท่ั่�รอ้ยละ	11	ในข้ณะทั่�	จำานวนผูใ้ชง้านในกลุมู่ย่อยบรกิารน่�
จะเติบโตจาก	0.62	ล้านรายในป	ีพ.ศ.	2564	เปน็จำานวน	0.64	ลา้นรายในปี	พ.ศ	.2569	
โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	0.5		โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการ
เติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการ	Private	Networking	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 การเติบโตข้องเทัคโนโลย่	5G	ช่วยพัฒนาความูเสถุ่ยร
ข้องการใช้บริการ	Private	Networking	ให์้ผู้ใข้้งาน
สามูารถุประชุมูออนไลน์ไดิ้โดิยไมู่ติดิข้ัดิ

2.	 การพัฒนาบริการการประชุมูออนไลน์ในโลกเสมูือนดิ้วย
เทัคโนโลย่	VR	ซ้�งมู่การจำาลองห์้องประชุมูออนไลน์และผู้
เข้้าร่วมูประชุมูแบบ	Avatar	ในโลกเสมูือน

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 ความูสามูารถุในการปรับตัวข้องคนกับสถุานการณ์โค
วิดิ-19	อาจทัำาให์้ผู้ใช้บริการ	Private	Networking	ไมู่เพิ�มู
ข้้�นอย่างก้าวกระโดิดิ

2.	 ความูกังวลเรื�องความูปลอดิภัยข้องข้้อมููลส่วนบุคคล
ระห์ว่างการประชุมูออนไลน์	เช่น	ความูผิดิพลาดิทั่�ทัำาให์้ผู้
เข้้าร่วมูประชุมูเห์็นโปรแกรมูอื�นทั่�ไมู่ไดิ้แชร์ห์น้าจอ
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

การเติบโตของเทคโนโลยี 5G ชวยพัฒนาความเสถียรของการใชบริการ 
Private Networking ใหผูใขงานสามารถประชุมออนไลนไดโดยไมติดขัด

การพัฒนาบริการการประชุมออนไลนในโลกเสมือนดวยเทคโนโลยี VR 
ซึ่งมีการจำลองหองประชุมออนไลนและผูเขารวมประชุมแบบ Avatar ในโลกเสมือน

ความกังวลเรื่องความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลระหวางการประชุมออนไลน 
เชน ความผิดพลาดที่ทำใหผูเขารวมประชุมเห็นโปรแกรมที่ไมไดแชรหนาจอ

ความสามารถในการปรับตัวของคนกับสถานการณโควิด-19 อาจทำใหผูใชบริการ 
Private Networking ไมเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

348.2

0.62 0.62 0.63 0.63 0.63
0.64

412.2
473.5

524.2
559.7559.7

581.4
10.8%

5Y-CAGR

0.52%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Private Networking

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Private Networking

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Private Networking

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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รูปแบบการห์ารายไดิ้ห์ลักข้องผู้ให์้บริการในกลุ่มู	Social	Publishing	ประกอบ
ดิ้วยการเก็บรายไดิ้จากค่าโฆษณาบนบริการดิิจิทััลเป็นห์ลัก	อย่างไรก็ตามู	ผู้ให์้บริการ
ในกลุ่มูย่อยบริการ	Social	Publishing	อาจมู่ช่องทัางการห์ารายได้ิทั่�แตกต่างกันไป
ตามูความูเฉพาะข้องผู้ให้์บริการดิิจิทััล	เช่น	รูปแบบการเก็บค่าโฆษณา	รูปแบบการห์า
รายไดิ้จากการให์้บริการข้้อมููลกับบริษัทัดิ้านเครื�องมืูอฟังเส่ยงผู้บริโภคบนสื�อสังคมู
ออนไลน์	(Social	Listening	Tool)	รูปแบบการห์ารายไดิ้เพิ�มูเติมูจากการเปิดิพื�นทั่�
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันทั่�เชื�อมูต่อระห์ว่างนักเข้่ยนนิยายและผู้อ่านนิยาย	รูปแบบการรับ
บริจาค	(Donation)	ไมู่มู่การเก็บรายไดิ้จากการให์้บริการใดิๆ	เป็นต้น

กัลุ่มย่อยบรัิกั�รั Social Publishing
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ภาพรวมกระบวนการคํานวณรายได

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุมบริการ 
Social Publishing ป 2021

 403
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

Social Publishing 

mnTHB 
in 2021

403

ผูพัฒนาบริการ

ผูพัฒนาบริการ

ใหบริการการคนหาสถานที่ฟรี

ใหบริการขอมูลแผนที่

ใหพื้นที่โฆษณา

คาบริการ API

ผูใชบริการ

ผูโฆษณา

การไหลเวียนของบริการ

การไหลเวียนของรายได

รูปแบบที่

1

รูปแบบที่

2
บริษัท Social Listerning
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูย่อยบริการ	Social	Publishing	ถูุกประเมิูนว่ามู่มููลค่า 
รายไดิ้จากประเทัศไทัยรวมูอยู่ทั่�	403	ล้านบาทั	ซ้�งมููลค่ารายไดิ้มูาจากช่องทัางการ
โฆษณา	และรวมูรายไดิเ้ฉพาะบริการดิจิทิัลัไวแ้ลว้	นอกจากน่�	ในปีพ.ศ.	2569	มูลูค่าข้อง
กลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	775	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการ
เตบิโตเฉล่�ยต่อป	ี(CAGR)	อยูท่ั่�รอ้ยละ	14	ในข้ณะทั่�	จำานวนผูใ้ชง้านในกลุมู่ย่อยบรกิารน่�
จะเตบิโตจาก	31	ลา้นรายในป	ีพ.ศ.	2564	เปน็จำานวน	44	ลา้นรายในป	ีพ.ศ.2569	โดิย
มูอ่ตัราการเตบิโตเฉล่�ยตอ่ป	ี(CAGR)	อยูท่ั่�รอ้ยละ	7	โดิยปจัจยัทั่�สง่ผลตอ่การเตบิโตข้อง
กลุ่มูย่อยบริการ	Social	Publishing	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 การเติบโตอย่างต่อเนื�องข้องบริการ	Social	Networking	
และ	Search	Engine	ช่วยส่งผลให์้มู่ผู้ใช้งานเข้้าสู่บริการ	
Social	Publishing	มูากข้้�น

2.	 การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่คอนเทันต์ให์้ตอบโจทัย์
พฤติกรรมูผู้ใช้บริการมูากข้้�น	จากการเน้นการใช้รูปและ
วิดิ่โอ	แทันบทัความูทั่�มู่เนื�อห์ายาว

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 ผู้บริโภคมู่แนวโน้มูในการอ่านบทัความูลดิลง	โดิยมู่อัตรา
การอ่านบทัความูออนไลน์ลดิลงร้อยละ	30	ในข้ณะทั่�	ผู้ฟัง	
Podcast	เพิ�มูข้้�นร้อยละ	42

2.	 การพัฒนาข้องบริการดิิจิทััลอื�นยังคงดิ้งจำานวนผู้ใช้งาน
และเวลาการใช้งานอย่างต่อเนื�อง	โดิยเฉพาะกลุ่มู	Social	
Networking	และ	Online	Communication
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

การเติบโตอยางตอเนื่องของบริการ Social Networking และ Search Engine 
ชวยสงผลใหมีผูใชงานเขาสูบริการ Social Publishing มากขึ้น

การพัฒนารูปแบบการเผยแพรคอนเทนตใหตอบโจทยพฤติกรรมผูใชบริการมากขึ้น 
จากการเนนการใชรูปและวิดีโอ แทนบทความที่มีเนื้อหายาว

การพัฒนาของบริการดิจิทัลอื่นยังคงดึงจำนวนผูใชงานและเวลาการใชงาน
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุม Social Networking และ Online Communication

ผูบริโภคมีแนวโนมในการอานบทความลดลง โดยมีอัตราการอานบทความออนไลน
ลดลงรอยละ 30 ในขณะที่ ผูฟง Podcast เพิ่มขึ้นรอยละ 42

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

403.1

30.9 34.1
37.3

40.1
42.1 43.5

468.2
516.9

584.5
675.5675.5

775.1
14%

5Y-CAGR

7%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการ Social Publishing

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการ Social Publishing

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการ Private Networking

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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กัลุ่มบรัิกั�รัที�มีนััยต่อเศรัษฐกัิจำ
และสืังคม

5.5

ผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูในกลุ่มูบริการธ์นาคารและการเงินประกอบด้ิวย	
4	กลุ่มูยอ่ย	ไดิแ้ก	่1)	กลุมู่ยอ่ย	Payment	Service	ประกอบดิว้ยบรกิารยอ่ย	Payment	
Wallet	และบรกิารยอ่ย	Payment	Gateway	สำาห์รบับรกิารยอ่ย	Payment	Wallet	จะ
มู่ฟีเจอร์สำาคัญให้์ผู้ใช้บริการสามูารถุเก็บเงินและชำาระเงินให้์แก่ร้านค้า/ธุ์รกิจทั่�รับชำาระ
เงินผ่านผู้ให้์บริการดิิจิทััล	รวมูถุ้งบริการอื�นๆ	ทั่�เก่�ยวข้้องกับการชำาระเงิน	เช่น	การ
เติมูเงนิ	การโอนเงิน	เป็นตน้	ในข้ณะทั่�	บรกิารยอ่ย	Payment	Gateway	จะให้์บรกิารแก่
ธ์รุกจิ/บรษิทััในการรบัชำาระเงินจากผู้ชำาระเงินทั่�เปน็บุคคลธ์รรมูดิาห์รอืธ์รุกิจ/บรษัิทั	โดิย
ผู้ให์้บริการดิิจิทััลกลุ่มูน่�จะเชื�อมูการชำาระเงินผ่านบัตรเครดิิต	บัตรเดิบิต	Prompt	Pay	
รวมูถุง้	Internet	Banking	และ	Mobile	Banking	2)	กลุ่มูยอ่ย	Exchange	&	Trading	
เปน็กลุมู่ทั่�ให์บ้รกิารเปน็ตวักลางระห์วา่งผูซ้ื�อและผูข้้ายในการทัำาการซื�อและข้ายสนิทัรพัย์
ดิิจิทััล	3)	กลุ่มูย่อย	Insurance	เป็นกลุ่มูทั่�ให์้บริการเป็นตัวกลางระห์ว่างบริษัทัประกัน
ภัยและผู้ทั่�ต้องการซื�อประกนัภยั	โดิยผูใ้ห้์บริการดิิจทิัลัจะรวบรวมูประกนัภยัประเภทัต่างๆ	
จากห์ลากห์ลายบริษัทัเพื�อให์้ผู้ซื�อประกันภัยสามูารถุเลือกซื�อกรมูธ์รรมู์ทั่�เห์มูาะสมูกับ
ความูต้องการมูากทั่�สุดิ	4)	กลุ่มูย่อย	Alternative	Finance	ประกอบดิ้วยบริการย่อย	
Crowdfunding	และบริการย่อย	P2P	Lending	สำาห์รับบริการย่อย	Crowdfunding	
จะให์้บริการเป็นตัวกลางระห์ว่างธ์ุรกิจทั่�ต้องการระดิมูทัุนกับนักลงทัุนทั่�ต้องการผล
ตอบแทันจากธ์รุกจินั�นๆ	ในข้ณะทั่�	บรกิารยอ่ย	P2P	Lending	จะให์บ้รกิารเป็นตวักลาง
สำาห์รับผู้ให์้สินเชื�อและผู้ข้อสินเชื�อในการกู้ยืมูเงินระห์ว่างกัน

กัลุ่มกั�รับรัิกั�รัธนั�ค�รัและกั�รัเงินั
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รู ป แบบการห์าราย ไดิ้ ห์ลั กข้อง 
ผู้ ให์้บริการกลุ่มูน่� 	 มู่	 4	 รูปแบบ	 ไดิ้แก่	 1)	 
Payment	Service	Fee	(การเกบ็ค่าธ์รรมูเน่ยมู
การซื�อข้ายสินค้า/บริการ)	 เป็นรูปแบบ 
การห์ารายได้ิข้องกลุ่มูยอ่ย	Payment	Service	
โดิยผูใ้ห้์บรกิารดิิจทิัลัจะเลอืกเกบ็คา่ธ์รรมูเน่ยมู
กบัรา้นคา้ห์รือบรษัิทัทั่�รบัชำาระเงนิ	และเก็บค่า
ธ์รรมูเน่ยมูกับผู้ทั่�จ่ายเงินสำาห์รับบางบริการ	
2)	Trading	Fee	(การเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูใน
การซื�อข้ายสินทัรัพย์)	เป็นรูปแบบการห์าราย
ไดิ้ข้องกลุ่มูย่อย	Exchange	&	Trading	โดิย 
ผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะเลือกเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมู
การข้ายกบันกัลงทุันทั่�ข้ายสนิทัรพัยแ์ละเก็บค่า
ธ์รรมูเน่ยมูการซื�อกบันกัลงทุันทั่�ซื�อสนิทัรพัย	์
และผู้ให์้บริการแต่ละรายจะมู่รูปแบบการเก็บ
ค่าธ์รรมูเน่ยมูทั่�แตกต่างกัน	3)	Insurance	
Service	Fee	(การเกบ็คา่ธ์รรมูเน่ยมูการข้าย
ประกนัภยั)	เปน็รปูแบบการห์ารายได้ิข้องกลุมู่
ยอ่ย	Insurance	โดิยผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทัิัลจะเลอืก
เกบ็คา่ธ์รรมูเนย่มูการข้ายประกนัภยักบับรษิทัั
ประกันภยัทั่�ลงข้ายบนเวบ็ไซตห์์รอืแอปพลเิคชนั
ข้องผู้ ให์้บริการ	4)	Management	 Fee	 
(การเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูในการบริการ)	เป็นรูป
แบบการห์ารายได้ิข้องกลุมู่ยอ่ย	Alternative	
Finance	โดิยผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะได้ิส่วนแบ่ง
รายได้ิจากดิอกเบ่�ยในอัตราทั่�ตกลงกันกับ 
ผู้ให์้สินเชื�อห์รือนักลงทัุน
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ภาพรวมกระบวนการคํานวณรายได

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุมบริการ
ธนาคารและการเงิน ป 2021

 34,455
ลานบาท

มูลคาตามตามรูปแบบการหารายได

Payment 
Service Fee

Trading Fee 

Management Fee Insurance Service Fee

mnTHB 
in 2021

34,455

จายคาธรรมเนียมรานคา/บริษัท

ชองทางการชำระเงิน

บริการ 
Payment Service

Payment Service Fee (การเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายสินคาและบริการ)

ชำระตามมูลคาสินคาและบริการ 
รวมคาธรรมเนียมสำหรับบางบริการ1

ตัวกลางในการซื้อสินคาและบริการ

ผูซื้อ

1

คาธรรมเนียมตอการขายนักลงทุน/ผูขาย

ชองทางการลงทุน

บริการ 
Exchange & Trading

Trading Fee (การเก็บคาธรรมเนียมในการซื้อขายสินทรัพย)

เก็บคาธรรมเนียมตอการซื้อ

ชำระตามมูลคากรมธรรม

ชำระเงินตน พรอมดอกเบี้ย

ชองทางการลงทุน

นักลงทุน / ผูซื้อ

2

จายคาธรรมเนียม
บริษัท/ผูขายประกัน

ชองทางการขายประกันภัย

บริการ Insurance

Insurance Service Fee (การเก็บคาธรรมเนียมการขายประกันภัย)

ตัวกลางในการซื้อสินคาและบริการ

ผูซื้อประกัน

3

สวนแบงรายไดจากดอกเบี้ย
นักลงทุน/ผูใหสินเชื่อ 

ชองทางการลงทุน
จายคาธรรมเนียม

บริการ 
Alternative Finance

Management Fee (การเก็บคาธรรมเนียมในการบริการ)  

พื้นที่ในการเขาถึงแหลงเงินทุน

ผูระดมทุน / ผูขอสินเชื่อ

4

121

4,933

83

29,318
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ในป	ีพ.ศ.	2564	กลุมู่บรกิารธ์นาคารและการเงินถุกูประเมูนิวา่มูมู่ลูค่ารายไดิร้วมู
อยูท่่ั�	34,455	ลา้นบาทั		ซ้�งมูลูค่ารายไดิท้ัั�งห์มูดิมูาจาก	4	รูปแบบ	ไดิแ้ก	่1)	รปูแบบการ
เก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูการซื�อข้ายสินค้า/บริการข้องกลุ่มูย่อย	Payment	Service	มู่มููลค่า
รายไดิอ้ยู่ทั่�	29,318	ลา้นบาทั	คดิิเปน็สดัิสว่นรอ้ยละ	85.1	ข้องมูลูคา่รายไดิร้วมูทัั�งห์มูดิ	
2)	รูปแบบการเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูในการซื�อข้ายสินทัรัพย์ข้องกลุ่มูย่อย	Exchange	&	
Trading	มู่มููลค่ารายไดิ้อยู่ทั่�	4,933	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	14.3	ข้อง
มููลค่ารายไดิ้รวมูทัั�งห์มูดิ	3)	รูปแบบการเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูในการบริการข้องกลุ่มูย่อย	
Alternative	Finance	มู่มููลค่ารายได้ิอยู่ทั่�	121	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	
0.4	ข้องมูลูคา่รายไดิร้วมูทัั�งห์มูดิ	และ	4)	รปูแบบการเกบ็คา่ธ์รรมูเนย่มูการข้ายประกนั
ภยัข้องกลุมู่ย่อย	Insurance	มูมูู่ลคา่รายไดิอ้ยูท่ั่�	83	ลา้นบาทั	ห์รอืคิดิเปน็สดัิสว่นรอ้ย
ละ	0.2	ข้องมููลค่ารายไดิ้รวมูทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�ใน	ปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุ่มูย่อย
บรกิารน่�ถุกูคาดิการณ์ว่า	จะเตบิโตเปน็มููลคา่	56,060	ลา้นบาทั	โดิยมูอ่ตัราการเตบิโต
เฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	10	ในข้ณะทั่�	จำานวนผู้ใช้งานในกลุ่มูย่อยบริการน่�จะ
เติบโตจาก	17	ล้านรายในปี	พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	27	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิย
มู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	10	โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการเติบโต
ข้องกลุ่มูย่อยบริการบริการธ์นาคารและการเงิน	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 การเพิ�มูช่องทัางการชำาระเงินส่งผลให์้กลุ่มูย่อย	Payment	Service	มู่การ
เติบโตมูากยิ�งข้้�น	อาทัิ	ตลาดิ	e-Commerce	การชำาระบิลออนไลน์

2.	 สัดิส่วนการใช้เงินสดิทัั�วโลกมู่การปรับลดิลงอย่างต่อเนื�อง	ซ้�งถุูกทัดิแทันดิ้วย
กลุ่มูย่อย	Payment	Service	รวมูถุ้งกลุ่มู	Digital	Wallet

3.	 ความูน่าเชื�อถุือในการลงทัุนสินทัรัพย์ดิิจิทััลในปัจจุบันเพิ�มูมูากข้้�น	เนื�องจา
กกลต.	มู่การควบคุมูธ์ุรกิจกลุ่มูย่อย	Exchange	&	Trading	ทั่�มูากข้้�น

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 ปริมูาณการใช้งาน	และการเข้้าถุ้งบริการกลุ่มูย่อย	Payment	Service	ในกลุ่มู
ผู้ใช้งานอายุ	45	–	55	ปี	จะเติบโตไดิ้ช้ากว่าช่วงอายุอื�นๆ	
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

การเพิ่มชองทางการชำระเงินสงผลใหกลุมยอย Payment Service 
มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น อาทิ ตลาด e-Commerce การชำระบิลออนไลน

สัดสวนการใชเงินสดทั่วโลกมีการปรับลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งถูกทดแทนดวย
กลุมยอย Payment Service รวมถึงกลุม Digital Wallet

ปริมาณการใชงาน และการเขาถึงบริการกลุมยอย Payment Service 
ในกลุมผูใชงานอายุ 45 – 55 ป2 จะเติบโตไดชากวาชวงอายุอื่นๆ 

ความนาเชื่อถือในการลงทุนสินทรัพยดิจิทัลในปจจุบันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก กลต. 
มีการควบคุมธุรกิจกลุมยอย Exchange & Trading ที่มากขึ้น

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

34,455

16.7 19.9
21.9

24.1
25.9 27.4

39,975.7
45,164.9

49,510.2
53,153.653,153.6

56,060.2
10.2%

5Y-CAGR

10.3%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคาไดกลุมบริการธนาคารและการเงิน

การประมาณการณการใชงานกลุมธนาคารและการเงิน1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการธนาคารและการเงิน

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

GET CASHBACK

PAY

$$$

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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ผู้ให้์บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูในกลุ่มูบริการท่ัองเทั่�ยวประกอบด้ิวย	2	กลุ่มู
ย่อย	ไดิ้แก่	1)	กลุ่มูย่อย	Online	Travel	Agency	(OTA)	เป็นกลุ่มูทั่�ให้์บริการเป็น
ตัวกลางระห์ว่างผู้ใช้บริการกับเจ้าข้องทั่�พัก/ธ์ุรกิจบริการทั่องเทั่�ยว	โดิยผู้ให์้บริการจะ
เปิดิพื�นทั่�ให์้ธ์ุรกิจโรงแรมู	เจ้าข้องทั่�พักทั่�ต้องการปล่อยเช่า	รวมูถุ้งธ์ุรกิจจัดิกิจกรรมู 
ทัอ่งเท่ั�ยวสามูารถุเข้้ามูาเปดิิรบัจองบรกิารผา่นเว็บไซตแ์ละแอปพลเิคชนัได้ิ	2)	กลุมู่ยอ่ย	 
Metasearch	เป็นกลุ่มูทั่�ให์้บริการเป็นตัวกลางระห์ว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให์้บริการดิิจิทััล
ทั่�เปิดิให์้จองท่ั�พัก	ไมู่ว่าจะเป็น	ผู้ให์้บริการ	OTA	เจ้าข้องทั่�พัก	รวมูถุ้งธ์ุรกิจบริการ 
ทั่องเทั่�ยวทั่�มู่เว็บไซต์ห์รือแอปพลิเคชันข้องธ์ุรกิจเอง		

รูปแบบการห์ารายได้ิห์ลักข้องผู้ให้์บริการในกลุ่มูบริการท่ัองเทั่�ยวมู่	2	รูปแบบ	
ไดิแ้ก	่1)	Service	Fee	(การเกบ็คา่ธ์รรมูเนย่มูการจองบรกิารทัอ่งเทั่�ยว)	เปน็รปูแบบการ
ห์ารายได้ิข้องกลุ่มูย่อย	Online	Travel	Agency	(OTA)	โดิยผู้ให้์บริการดิิจิทััลจะเลือก
เกบ็ค่าธ์รรมูเนย่มูกบัเจา้ข้องทั่�พกั/ธ์รุกจิบรกิารทัอ่งเทั่�ยวทั่�เข้า้มูาใชพ้ื�นทั่�สำาห์รบัรบัการ
จองบนเวบ็ไซตห์์รอืแอปพลเิคชนั	โดิยอตัราคา่ธ์รรมูเนย่มูจะคิดิเป็นสดัิสว่นตอ่ยอดิการ
จองทั่�พัก/บริการท่ัองเทั่�ยว	2)	Advertisement	Fee	(การเก็บค่าโฆษณาบริการท่ัอง
เทั่�ยว)	เปน็รปูแบบการห์ารายไดิข้้องกลุมู่ย่อย	Metasearch	และกลุมู่ยอ่ย	Online	Travel	
Agency	(OTA)	สำาห์รบักลุมู่ยอ่ย	Metasearch	จะเลอืกเกบ็ค่าโฆษณากบัเจา้ข้องทั่�พกั/
ธ์รุกิจบรกิารท่ัองเท่ั�ยว/ผูใ้ห้์บรกิาร	OTA	โดิยคา่โฆษณาจะมูก่ารเกบ็ในรปูแบบตน้ทุันตอ่
การดิำาเนินการ	(CPA:	Cost	per	Action)	กล่าวคือ	ค่าโฆษณาจะถุูกเก็บเมูื�อมู่การจอง
บนเว็บไซตห์์รอืแอปพลเิคชนัข้องเจ้าข้องทั่�พกั/ธ์รุกจิบรกิารทัอ่งเทั่�ยว/ผูใ้ห์บ้รกิาร	OTA	
โดิยคำานวณจากสัดิสว่นตอ่ยอดิการจองนั�นๆ	ตามูทั่�ผูใ้ห์บ้รกิาร	Metasearch	กำาห์นดิ		
ในข้ณะทั่�	กลุ่มูย่อย	Online	Travel	Agency	(OTA)	มู่รายได้ิอ่กกลุ่มูห์น้�งมูาจากการ
เปิดิพื�นท่ั�สำาห์รับให้์ธ์ุรกิจอื�นๆ	สามูารถุประกาศโฆษณาได้ิบนแพลตฟอร์มูในลักษณะ	
Banner	Ads	และเก็บค่าโฆษณาในรูปแบบต้นทัุนต่อการแสดิงผลพันครั�ง	(CPM:	Cost	
per	1000	Impressions)	กล่าวคือ	ค่าโฆษณาจะถุูกเก็บ	เมูื�อโฆษณาไดิ้รับการมูอง
เห์็นทัุกๆ	1,000	ครั�ง	โดิยอัตราค่าโฆษณาจะเป็นไปตามูทั่�ผู้ให้์บริการ	Online	Travel	
Agency	(OTA)	กำาห์นดิ

กัลุ่มบรัิกั�รัท่องเที�ยว
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุมบริการ
ทองเที่ยว ป 2021

3,254
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

จายคาธรรมเนียม

การไหลเวียนของบริการ การไหลเวียนของรายได

เจาของที่พัก / 
ธุรกิจบริการทองเที่ยว

ชองทางการประชาสัมพันธบริการ

บริการ Online Travel
Agency (OTA)

mnTHB 
in 2021

3,254
Service Fee

Advertisement Fee

 2,897

358

Service Fee (การเก็บคาธรรมเนียมการจองบริการทองเที่ยว)

ชำระตามยอดจองบริการทองเที่ยว

ชองทางการจองบริการทองเที่ยว

ผูใชบริการ

1

จายคาโฆษณา CPA

ชองทางการประชาสัมพันธบริการ

บริการ MetaSearch

Advertisement Fee (การเก็บคาโฆษณาบริการทองเที่ยว

ชองทางการเปรียบเทียบราคา

2

จายคาโฆษณา CPM
ผูโฆษณา

ชองทางการโฆษณา

บริการ Online Travel 
Agency (OTA)

ชองทางการจองบริการทองเที่ยว

ผูซื้อ

ผูซื้อ

1. อัตราคาโฆษณาคิดเปนตนทุนตอการดำเนินการ (CPA: Cost per Action)
2. อัตราคาโฆษณาคิดเปนตนทุนตอการแสดงผลพันครั้ง (CPM: Cost per 1000 Impressions)
 

เจาของที่พัก / 
ธุรกิจบริการทองเที่ยว ชำระตามยอดจองบริการทองเที่ยว
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูบริการทั่องเทั่�ยวถุูกประเมูินว่ามู่มููลค่ารายไดิ้รวมูอยู่ทั่�	
3,254	ล้านบาทั	ซ้�งมููลค่ารายได้ิทัั�งห์มูดิมูาจาก	2	รูปแบบ	ไดิ้แก่	1)	รูปแบบการเก็บ 
ค่าธ์รรมูเน่ยมูการจองบริการทั่องเทั่�ยวข้องกลุ่มูย่อย	Online	Travel	Agency	(OTA)	
มู่มููลค่ารายได้ิอยู่ทั่�	2,897	ล้านบาทั	คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	89	ข้องมููลค่ารายได้ิรวมู
ทัั�งห์มูดิ	2)	รปูแบบการเกบ็คา่โฆษณาบริการท่ัองเทั่�ยวข้องกลุมู่ยอ่ย	MetaSearch	และ
กลุ่มูยอ่ย	Online	Travel	Agency	(OTA)	มูมูู่ลคา่รายไดิอ้ยูท่่ั�	358	ลา้นบาทั	ห์รอืคดิิเป็น
สดัิส่วนร้อยละ	11	ข้องมูลูค่ารายไดิร้วมูทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�	ในปพี.ศ.	2569	มูลูค่าข้อง
กลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�ถุกูคาดิการณว์า่	จะเตบิโตเปน็มููลคา่	12,050	ลา้นบาทั	โดิยมูอ่ตัราการ
เติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	30	ในข้ณะทั่�	จำานวนผู้ใช้งานในกลุ่มูย่อยบริการ
น่�จะมู่จำานวน	8	ล้านรายในปี	พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	27	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิย
มู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	29		โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการเติบโต
ข้องกลุ่มูย่อยบริการบริการทั่องเทั่�ยว	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 การทั่องเทั่�ยวไทัยไดิ้ผ่านจุดิต�ำาสุดิข้อง	V-Shape	ลดิลง
ร้อยละ	80	จากปี	2562	ซ้�งก็จะมู่การฟื้นตัวอย่างรวดิเร็ว
ตามูลำาดิับ	ดิ้วยจำานวนนักทั่องเทั่�ยวต่างชาติทั่�จะมู่การ
เพิ�มูข้้�นอย่างมู่นัยสำาคัญ

2.	 แนวโน้มูค่าใช้จ่ายข้องนักทั่องเทั่�ยวต่อคนปรับตัวสูงข้้�น	
ส่งผลโดิยตรงต่อรายไดิ้ข้องบริการดิิจิทััลทั่�เก่�ยวข้้องกับ
การทั่องเทั่�ยว

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 ความูไมู่แน่นอนข้องสถุานการณ์โรคระบาดิทัั�วโลก	ส่งผล
ต่อการชะลอการเดิินทัางข้องกลุ่มูนักทั่องเทั่�ยว
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

การทองเที่ยวไทยไดผานจุดต่ำสุดของ V-Shape  ลดลงรอยละ 80 จากป 2562 
ซึ่งก็จะมีการฟนตัวอยางรวดเร็วตามลำดับ ดวยจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่จะมี
การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

แนวโนมคาใชจายของนักทองเที่ยวตอคนปรับตัวสูงขึ้น  สงผลโดยตรงตอรายได
ของแพลตฟอรมดิจิทัลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว

ความไมแนนอนของสถานการณโรคระบาดทั่วโลก
สงผลตอการชะลอการเดินทางของกลุมนักทองเที่ยว

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานผูใขงาน

 3,254 

7.6 9.0
11.3

15.6
20.8 27.4

 3,885.9 
 4,867.5 

 6,761.8 
 9,058.8  9,058.8 

 12,050.0 
29.9%

5Y-CAGR

29.2%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการทองเที่ยว

การประมาณการณจำนวนการใชงานกลุมบริการทองเที่ยว1 

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการทองเที่ยว

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

1จำนวนการใชงานรวบรวมจากผูใหบริการทั้งหมด ซึ่งอาจมีผูใชงานที่ใชบริการมากกวา 1 แพลตฟอรมขึ้นไป

PASSPORT

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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ผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูในกลุ่มูบริการ
ซื�อข้ายสินค้า/บริการประกอบดิ้วย	2	กลุ่มูย่อย	ไดิ้แก่	
1)	กลุ่มูย่อย	e-Marketplace	เป็นกลุ่มูทั่�ให์้บริการเป็น
ตัวกลางระห์ว่างผู้ข้ายและผู้ซื�อสินค้า/บริการ	 โดิย 
ผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะเปิดิพื�นทั่�ให์้ผู้ข้ายสามูารถุอัปโห์ลดิ
รูปสินค้า/บริการ	พร้อมูคำาอธ์ิบายและข้ายผ่านเว็บไซต์
ห์รือแอปพลิเคชันข้องผู้ให้์บริการได้ิ	จากนั�นสินค้า/
บรกิารดิงักลา่วจะถุกูรวบรวมูและจัดิเปน็ห์มูวดิห์มููต่่างๆ	 
มูาไวใ้นท่ั�เดิย่วเพื�อให์ผู้ซ้ื�อสามูารถุสั�งซื�อสนิค้า/บรกิารไดิ้
ตามูต้องการ	อ่กทัั�งผู้ซื�อยังสามูารถุเลือกช่องทัางการ
ชำาระเงินและช่องทัางการข้นส่งไดิ้เช่นกัน	2)	กลุ่มูย่อย	
Metasearch	เป็นกลุ่มูทั่�ให์้บริการเป็นตัวกลางระห์ว่าง
ผู้ใช้บริการกับผู้ให้์บริการ	e-Marketplace	ห์รือผู้ข้ายทั่�
มูเ่วบ็ไซตส์ำาห์รับการซื�อข้ายสินคา้/บรกิาร	โดิยกลุมู่ยอ่ย	
Metasearch	จะเปดิิพื�นทั่�ให์ผู้ใ้ห์บ้รกิาร	e-Marketplace	
ห์รือผู้ข้ายสามูารถุลงสินค้า/บริการ	ห์รือโปรโมูชันทั่�
ตอ้งการประชาสัมูพันธ์บ์นเวบ็ไซตห์์รอืแอปพลเิคชนัข้อง
ผูใ้ห์บ้รกิาร	Metasearch	และบนแพลตฟอรม์ูดิงักลา่วจะ
แสดิงแถุบ	(Button)	บนทัุกรายการสินค้า/บริการ	เมูื�อ 
ผูใ้ชบ้รกิารคลกิแถุบ	(Button)	ข้องสนิค้า/บรกิารทั่�สนใจ	
ผูใ้ห้์บริการจะเชื�อมูตอ่ไปยงัเวบ็ไซตห์์รอืแอปพลเิคชนัข้อง
ผูข้้าย/ผูใ้ห้์บรกิาร	e-Marketplace	นั�นๆ	เพื�อให้์ผู้ใชบ้รกิาร
สามูารถุทัำาการซื�อในลำาดิับถุัดิไปไดิ้

กัลุ่มบรัิกั�รัซ่้อข้�ยสืินัค้�/บรัิกั�รั
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รูปแบบการห์ารายได้ิห์ลักข้องผู้ให้์บริการใน
กลุ่มูบริการซื�อข้ายสินค้า/บริการมู่	3	รูปแบบ	ไดิ้แก่	
1)	Transaction	Fee	(การเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูการซื�อ
ข้ายสินค้า/บริการ)	เป็นรูปแบบการห์ารายได้ิข้องกลุ่มู
ยอ่ย	e-Marketplace	โดิยผู้ให้์บริการดิิจทิัลัจะเลอืกเกบ็ 
คา่ธ์รรมูเน่ยมูพื�นฐานกบัผูข้้ายทั่�เข้้ามูาใชพ้ื�นทั่�ข้ายสนิค้า/
บรกิารบนเวบ็ไซตห์์รอืแอปพลเิคชนัข้องผูใ้ห์บ้รกิาร	โดิย
อัตราค่าธ์รรมูเน่ยมูจะคิดิเป็นสัดิส่วนต่อยอดิการซื�อ
สินค้า/บริการในแต่ละครั�ง	โดิยค่าธ์รรมูเน่ยมูจะมู่ทัั�ง 
ค่าธ์รรมูเน่ยมูการข้ายท่ั�เก็บจากร้านค้าประเภทั	Mall	
ห์รือร้านค้าทัั�วไป	และค่าธ์รรมูเน่ยมูเพิ�มูเติมูในกรณ่ทั่�
รา้นคา้เข้า้รว่มูแคมูเปญประจำาเดิอืนทั่�ผูใ้ห์บ้รกิารดิจิิทัลั 
จัดิข้้�น	2)	e-Marketplace	Advertisement	Fee	(การ
เก็บค่าโฆษณาบน	e-Marketplace)	 เป็นอ่กรูปแบบ
การห์ารายได้ิข้องกลุ่มูย่อย	e-Marketplace	 โดิย 
ผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะเลือกเก็บค่าโฆษณากับผู้ข้ายทั่�
ต้องการโฆษณาสินค้า/บริการข้องธ์ุรกิจในห์น้าแรก
ห์รอืตำาแห์นง่ทั่�สำาคญับนเวบ็ไซตห์์รอืแอปพลเิคชันข้อง
ผู้ให์้บริการ	และค่าโฆษณาจะถุูกเก็บในรูปแบบต้นทัุน
ต่อคลิก	(CPC:	Cost	per	Click)	3)	Metasearch	 
Advertisement	Fee	(การเก็บค่าโฆษณาบน	Metasearch)	
เป็นรูปแบบการห์ารายได้ิข้องกลุ่มูย่อย	Metasearch	
โดิยผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะเลือกเก็บค่าโฆษณากับผู้ข้าย/
แพลตฟอรม์ู	e-Marketplace	ทั่�เข้า้มูาลงสนิค้า/บริการ	
ห์รือโปรโมูชัน	และค่าโฆษณาจะถุูกเก็บในรูปแบบต้นทัุน
ต่อคลิก	(CPC:	Cost	per	Click)	และมู่อัตราค่าโฆษณา
จะเป็นไปตามูทั่�ผู้ให์้บริการ	Metasearch	กำาห์นดิ
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุมบริการ
ซื้อขายสินคาและบริการ ป2021

   35,144
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

จายคาธรรมเนียม1

การไหลเวียนของบริการ การไหลเวียนของรายได

ธุรกิจ SMEs / บริษัท

ชองทางการขาย

บริการ e-Marketplace

mnTHB 
in 2021

   
35,144

Metasearch Advertisement Fee

Transaction Fee

e-Marketplace
Advertisement Fee

34,855

60230

Transaction Fee (การเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายสินคาและบริการ)

ชำระตามมูลคาสินคาและบริการ

ชองทางในการซื้อสินคาและบริการ

ผูซื้อ

1

จายคาโฆษณา CPC2

ธุรกิจ SMEs / บริษัท

ชองทางการสงเสริมการขาย

บริการ e-Marketplace

e-Marketplace Advertisement Fee (การเก็บคาโฆษณาบน e-Marketplace)

ชองทางในการซื้อสินคาและบริการ

2

จายคาโฆษณา CPC
ธุรกิจ SMEs / บริษัท
 / e-Marketplace

ชองทางการสงเสริมการขาย

บริการ MetaSearch

Metasearch Advertisement Fee (การเก็บคาโฆษณาบน Metasearch)

ชองทางในการเปรียบเทียบ
ราคาคนหาโปรโมชัน

3
ผูซื้อ

ผูซื้อ

1. คาธรรมเนียมแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) คาธรรมเนียมการขายของรานคาประเภท Mall หรือรานคาทั่วไป 2) คาธรรมเนียมในการเขารวมแคมเปญ
2.อัตราคาโฆษณาคิดเปนตนทุนตอคลิก (CPC: Cost per Click) 
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูบริการซื�อข้ายสินค้า/บริการถุูกประเมูินว่ามู่มููลค่ารายไดิ้
รวมูอยูท่ั่�	35,144	ลา้นบาทั		ซ้�งมููลคา่รายได้ิทัั�งห์มูดิมูาจาก	3	รปูแบบ	ได้ิแก	่1)	รปูแบบ
การเกบ็คา่ธ์รรมูเน่ยมูการซื�อข้ายสนิคา้/บรกิารข้องกลุมู่ยอ่ย	e-Marketplace	มู่มูลูค่า
รายไดิอ้ยู่ทั่�	34,855	ลา้นบาทั	คดิิเปน็สดัิสว่นรอ้ยละ	99.2	ข้องมูลูคา่รายไดิร้วมูทัั�งห์มูดิ	
2)	รูปแบบการเก็บค่าโฆษณาบน	e-Marketplace	ข้องกลุ่มูย่อย	e-Marketplace	มู่
มููลค่ารายไดิ้อยู่ทั่�	230	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	0.7	ข้องมููลค่ารายไดิ้รวมู
ทัั�งห์มูดิ	3)	รูปแบบการเก็บค่าโฆษณาบน	Metasearch	ข้องกลุ่มูย่อย	Metasearch	มู่
มููลค่ารายไดิ้อยู่ท่ั�	60	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	0.2	ข้องมููลค่ารายไดิ้รวมู
ทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�	ในปีพ.ศ.	2569	มููลค่าข้องกลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะ
เตบิโตเปน็มูลูคา่	49,800	ลา้นบาทั	โดิยมู่อตัราการเติบโตเฉล่�ยตอ่ปี	(CAGR)	อยูท่ั่�ร้อยละ	
7	ในข้ณะทั่�	จำานวนครั�งการผูใ้ชง้านในกลุ่มูยอ่ยบรกิารน่�จะเตบิโตจาก	92	ลา้นครั�งข้อง
ผู้ใช้งานในปี	พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	131	ล้านครั�งข้องผู้ใช้งานในปี	พ.ศ.2569	โดิยมู่
อตัราการเตบิโตเฉล่�ยต่อป	ี(CAGR)	อยู่ทั่�รอ้ยละ	7		โดิยปจัจัยทั่�สง่ผลตอ่การเตบิโตข้อง
กลุ่มูย่อยซื�อข้ายสินค้า/บริการ	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 ผู้ใช้บริการปรับตัวเข้้ากับสถุานการณ์	New	Normal	ในการใช้บริการ	e-Com-
merce	มูากข้้�น	และเร็วข้้�น	ส่งผลต่อพฤติกรรมูการใช้บริการ

2.	 การสร้างระบบนิเวศ	และความูเชื�อมูั�น	มู่การจัดิทัำาแผนปฏิบัติการดิ้านการ
พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทัรอนิกส์	โดิยกระทัรวงพาณิชย์	เพื�อการพัฒนา
แพลตฟอร์มูตลาดิออนไลน์

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 ตลาดิ	E-commerce	ไทัยในปัจจุบันอยู่ในภาวะตลาดิอิ�มูตัว	โดิยมู่จำานวนผู้ใช้
บริการทั่�ค่อนข้้างสูง	เมูื�อเปร่ยบเทั่ยบกับประเทัศอื�นๆ		

2.	 จำานวนผู้เล่นในตลาดิ	E-commerce	มู่แนวโน้มูสูงข้้�น	ทัำาให์้การแข้่งข้ันสูงข้้�น	
แต่สวนทัางกับกำาลังซื�อข้องผู้บริโภคในประเทัศทั่�มู่แนวโน้มูลดิลง
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

ผูใชบริการปรับตัวเขากับสถานการณ New Normal  ในการใชบริการ e-Commerce
มากขึ้น และเร็วขึ้น สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

การสรางระบบนิเวศ และความเชื่อมั่น  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยกระทรวงพาณิชย เพื่อการพัฒนาแพลตฟอรมตลาดออนไลน

ตลาด E-commerce ไทยในปจจุบันเปน Advance Market   
มีจำนวนผูใชบริการที่คอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานผูใชงาน

 35,144.0

91.90 101.50
111.00

119.60
126.50 131.10

 38,676.4
 42,177.7

 45,409.8
 48,013.9  48,013.9 

 49,800.1
7.2%

5Y-CAGR

7.4%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการดานการซื้อขายสินคาออนไลน

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการดานการซื้อขายสินคาออนไลน

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการดานการซื้อขายสินคาออนไลน

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

จำนวนผูเลนในตลาด E-commerce มีแนวโนมสูงขึ้น ทำใหการแขงขันสูงขึ้น
แตสวนทางกับกำลังซื้อของผูบริโภคในประเทศที่มีแนวโนมลดลง

1จำนวนครั้งการใชงานรวบรวมจากผูใหบริการทั้งหมด ซึ่งอาจมีผูใชงานที่ใชบริการมากกวา 1 แพลตฟอรมขึ้นไป

3

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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ผูใ้ห์บ้ริการดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ูในกลุมู่บรกิารด้ิานการข้นสง่	ประกอบด้ิวย	2	กลุมู่
ย่อยบริการ	ไดิ้แก่	1)	กลุ่มูย่อย	On	Demand	Delivery	&	Ride-hailing	ประกอบดิ้วย
บริการยอ่ย	Food	Delivery	&	Messenger	และบริการยอ่ย	Ride-hailing	โดิยผูใ้ห์บ้รกิาร
ในกลุ่มูย่อยน่�จะมู่ทัั�งกลุ่มูทั่�ให้์บริการย่อยทัั�ง	2	บริการ	อาทัิ	Grab,	LINE	man	กลุ่มูทั่�
ให์้บริการเฉพาะ	Food	Delivery	อาทัิ	Foodpanda,	Robinhood	และกลุ่มูทั่�ให์้บริการ
เฉพาะ	Messenger	อาทัิ	Skootar,	Lalamove	สำาห์รับบริการย่อย	Food	Delivery	&	
Messenger	เป็นกลุ่มูทั่�ให้์บริการเป็นตัวกลางระห์ว่างผู้ใช้บริการ	ร้านอาห์าร/ร้านค้า	
และพนกังานข้นสง่อาห์าร/สินคา้/พสัดิ	ุโดิยผูใ้ชบ้รกิารสามูารถุใชบ้รกิารไดิห้์ลากห์ลาย	 
ไมู่วา่จะเปน็	การสั�งอาห์าร	การสั�งซื�อสนิคา้	และการสง่พสัดุิให์แ้ก่ผู้รบั	โดิยทุักบรกิารจะ
มู่พนักงานในการจัดิส่งอาห์าร/สินค้า/พัสดิุ	ในข้ณะทั่�	บริการย่อย	Ride-hailing	เป็น 
กลุ่มูทั่�ให้์บริการเป็นตัวกลางระห์ว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้์บริการขั้บรถุ	โดิยผู้ใช้บริการ
สามูารถุเร่ยกผู้ให้์บริการขั้บรถุทั่�อยู่ใกล้ทั่�สุดิ	และเลือกประเภทัข้องรถุทั่�ผู้ใช้บริการ
ต้องการโดิยสารไดิ้	2)	กลุ่มูย่อย	Transportation	ประกอบดิ้วยบริการย่อย	Ticket	
Booking	และบริการยอ่ย	Car	Rental	สำาห์รบับรกิารยอ่ย	Ticket	Booking	เปน็กลุมู่ทั่�
ให์้บริการเป็นตัวกลางระห์ว่างผู้ใช้บริการและผู้ให์้บริการรถุทััวร์	โดิยผู้ให์้บริการดิิจิทััล
เปิดิพื�นทั่�ให์้ผู้ให์้บริการรถุทััวร์สามูารถุประกาศข้ายตั๋วรถุทััวร์ทั่�ระบุเวลาและราคาไดิ้บน
เวบ็ไซต์ห์รือแอปพลิเคชัน	จากนั�นผูใ้ห์บ้รกิารดิิจิทัลัจะรวบรวมูตัว๋จากผูใ้ห้์บรกิารรถุทััวร์
ต่างๆ	ไว้ในท่ั�เด่ิยวเพื�อให์ผู้้ใชบ้รกิารไดิเ้ลอืกจองตัว๋รถุทัวัรท์ั่�สอดิคลอ้งกบัความูตอ้งการ	 
ในข้ณะทั่�บรกิารยอ่ย	Car	Rental	เปน็กลุมู่ทั่�ให์บ้รกิารเป็นตัวกลางระห์วา่งผูใ้ชบ้รกิารและ
ผูใ้ห์บ้รกิารเชา่รถุยนต	์โดิยผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลัเปดิิพื�นทั่�ให์ผู้ใ้ห์บ้รกิารเชา่รถุยนตส์ามูารถุ
ประกาศให้์เช่า	พร้อมูราคาบนเว็บไซต์ห์รือแอปพลิเคชันได้ิ	จากนั�นผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะ
รวบรวมูบริการเช่ารถุจากผู้ให์้บริการเช่ารถุยนต์เพื�อให์้ผู้ใช้บริการไดิ้เลือกเช่ารถุยนต์
ย่�ห์้อต่างๆ	ไดิ้ตามูความูต้องการ

กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัข้นัสื่ง
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รูปแบบการห์ารายไดิ้ห์ลักข้องผู้ให์้บริการในกลุ่มูบริการดิ้านการข้นส่งมู่	2	รูป
แบบ	ไดิ้แก่	1)	On	Demand	Service	Fee	(การเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูจากยอดิข้ายและ 
ค่าข้นส่ง)	เป็นรูปแบบการห์ารายได้ิข้องกลุ่มูย่อย	On	Demand	Delivery	&	Ride-hailing	
โดิยผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะเลือกเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูการข้ายห์รือค่า	GP	จากร้านอาห์าร/
ร้านค้า	โดิยค่าธ์รรมูเน่ยมูจะคำานวณจากสัดิส่วนต่อยอดิค่าอาห์าร/ค่าสินค้าในแต่ละ
ครั�งตามูทั่�ผู้ให้์บริการดิิจิทััลกำาห์นดิ	อ่กทัั�งยังมู่การเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูจากพนักงาน
สง่อาห์าร/ผูใ้ห์บ้ริการข้บัรถุ	โดิยค่าธ์รรมูเนย่มูจะคำานวณจากสดัิสว่นตอ่ยอดิคา่ข้นสง่
พัสดิุ/ผู้โดิยสารตามูทั่�ผู้ให์้บริการกำาห์นดิ	2)	Transportation	Service	Fee	(การเก็บ 
ค่าธ์รรมูเน่ยมูจากยอดิจองรถุยนต์และรถุโดิยสาร)	 เป็นรูปแบบการห์ารายไดิ้ข้อง
กลุ่มูย่อย	Ticket	Booking	ทั่�เก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูจากผู้ให์้บริการรถุทััวร์	และกลุ่มูย่อย	
Car	Rental	ท่ั�เก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูจากผู้ให์้บริการเช่ารถุยนต์ทั่�มูาประกาศบนเว็บไซต์
ห์รือแอปพลิเคชัน	โดิยค่าธ์รรมูเน่ยมูข้องทัั�ง	2	บริการย่อยจะคำานวณจากสัดิส่วนต่อ 
ค่าตั๋วรถุทััวร์และค่าบริการเช่ารถุยนต์	ตามูลำาดิับ
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรม�กลุม
บริการขนสง ป 2021

 18,807
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

จายคาธรรมเนียม

การไหลเวียนของบริการ การไหลเวียนของรายได

รานอาหาร

ชองทางขายอาหารบนแพลตฟอรม

บริการ OnDemand 
Delivery & Ride-hailing

mnTHB 
in 2021

 
18,807

Transportation Service Fee

OnDemand 
Service Fee 

67

 18,740

OnDemand Service Fee (การเก็บคาธรรมเนียมจากยอดขายและคาขนสง)

ชำระคาสินคาและคาบริการขนสง

ชองทางในการสั่งอาหาร สงพัสดุ 
โดยสารรถยนต

ผูใชบริการ

1

จายคาธรรมเนียมผูใหบริการรถทัวร

ชองทางการขายตั๋ว

บริการ Transportation 
(Ticket Booking)

Package Commission Fee (การเก็บคาธรรมเนียมในการขายแพ็คเกจ)  

ชำระคาตั๋วรถทัวร

ชองทางในการจองตั๋วรถทัวร

2

พนักงานสงอาหาร/ 
พนักงานขับรถ

จายคาธรรมเนียม

ชองทางบริการขนสง

จายคาธรรมเนียมผูใหบริการเชารถ

ชองทางการปลอยเชารถ

บริการ Transportation 
(Car Rental)

ชำระคาเชารถ

ชองทางในการเชารถ

ผูใชบริการ

ผูใชบริการ
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูบริการดิ้านการข้นส่งถุูกประเมูินว่ามู่มููลค่ารายไดิ้รวมู
อยู่ทั่�	18,807	ล้านบาทั	ซ้�งมููลค่ารายไดิ้ทัั�งห์มูดิมูาจาก	2	รูปแบบ	ไดิ้แก่	1)	รูปแบบการ
เก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูจากยอดิข้ายและค่าข้นส่งข้องกลุ่มูย่อย	On	Demand	Delivery	&	
Ride-hailing	มู่มููลค่ารายไดิ้อยู่ทั่�	18,740	ล้านบาทั	คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	99.6	ข้อง
มููลค่ารายไดิ้รวมูทัั�งห์มูดิ	2)	รูปแบบการเก็บค่าโฆษณาบน	Transportation	ข้องกลุ่มู
ย่อย	Ticket	Booking	และกลุมู่ยอ่ย	Car	Rental	มูมู่ลูค่ารายไดิอ้ยูท่ั่�	67	ลา้นบาทั	ห์รอื
คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	0.4	ข้องมููลค่ารายไดิ้รวมูทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�	ในปีพ.ศ.	2569	
มููลค่าข้องกลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	28,359	ล้านบาทั	
โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	9	ในข้ณะทั่�จำานวนผู้ใช้งานใน
กลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�จะเตบิโตจาก	8	ลา้นรายในป	ีพ.ศ.	2564	เปน็จำานวน	13	ลา้นรายในปี	
พ.ศ.2569	โดิยมูอั่ตราการเตบิโตเฉล่�ยตอ่ป	ี(CAGR)	อยูท่ั่�รอ้ยละ	9		โดิยปจัจยัทั่�สง่ผล
ต่อการเติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการดิ้านการข้นส่ง	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 ผู้ให์้บริการจัดิโปรโมูชั�นกระตุ้นตลาดิอย่างต่อเนื�อง	อ่กทัั�งข้ยายฐานร้านค้า
และกลุ่มูลูกค้าให์มู่ไปสู่พื�นทั่�ต่างจังห์วัดิครอบคลุมูพื�นทั่�ประเทัศมูากข้้�น

2.	 จำานวนผู้เดิินทัางภายในประเทัศมู่แนวโน้มูสูงข้้�น	และจะเพิ�มูข้้�นในทัุกๆปี
เนื�องจากส่งผลต่อกลุ่มูย่อย	Transportation	โดิยตรง

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 การปรับราคาอาห์ารและค่าจัดิส่งข้องผู้เก่�ยวข้้องในธ์ุรกิจ	Food	Delivery	
ทัำาไดิ้จำากัดิ	ทั่ามูกลางต้นทัุนทั่�เร่งตัวข้้�น	จากราคาพลังงานทั่�ปรับตัวสูงข้้�น

2.	 ตลาดิดิ้านการข้นส่งในไทัยปัจจุบัน	ผ่านจุดิทั่�มู่การเติบโตสูงสุดิ	จากการ
วิเคราะห์์รายไดิ้ข้องแต่ละผู้ให์้บริการ
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

ผูใหบริการจัดโปรโมชั่นกระตุนตลาดอยางตอเนื่อง อีกทั้งขยายฐานรานคา�และ
กลุมลูกคาใหมไปสูพื้นที่ตางจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ประเทศมากขึ้น

จำนวนผูเดินทางภายในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น และจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปเนื่องจาก
สงผลตอกลุมยอย Transportation โดยตรง

การปรับราคาอาหารและคาจัดสงของผูเกี่ยวของในธุรกิจ Food Delivery ทำไดจำกัด  
ทามกลางตนทุนที่เรงตัวขึ้น จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

 18,807.5

8.4 9.5
10.5

11.5
12.3 12.9

21,158.1
 23,540.3

 25,665.8
 27,299.4 27,299.4

 28,359.3
8.6%

5Y-CAGR

8.8%
5Y-CAGR

การประมาณการณรายไดกลุมบริการดานการขนสง

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการดานการขนสง

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการดานการขนสง

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

ตลาดดานการขนสงในไทยปจจุบัน ผานจุดที่มีการเติบโตสูงสุด  
จากการวิเคราะหรายไดของแตละผูใหบริการ

1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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ผู้ให้์บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูในกลุ่มูบริการดิ้านสาธ์ารณสุข้ประกอบ
ดิว้ย	2	กลุมู่ยอ่ย	ไดิแ้ก	่1)	กลุมู่ยอ่ย	Telehealth	&	Pharmacy	Marketplace	
เปน็กลุมู่ทั่�ให์บ้รกิารเปน็ตวักลางระห์วา่งผูใ้ชบ้รกิาร	แพทัย	์และรา้นข้ายยา	โดิย
ผู้ให้์บริการดิิจิทััลจะทัำาการติดิต่อแพทัย์ในสาข้าต่างๆ	เพื�อเข้้ามูาให้์บริการให้์
คำาปร้กษาทัางการแพทัย์	จากนั�นผู้ให้์บริการจะรวบรวมูรายชื�อแพทัย์
ในสาข้าตา่งๆ	พรอ้มูระบคุา่บรกิารรบัคำาปร้กษาไว้ในแอปพลเิคชนั
เพื�อให์ผู้้ใชบ้รกิารสามูารถุเลือกแพทัยใ์นสาข้าทั่�ตอ้งการปร้กษา
ไดิ้ตามูความูต้องการ	นอกจากน่�	ผู้ให์้บริการดิิจิทััลยัง 
มูก่ารพารท์ัเนอรก์บัรา้นข้ายยาในห์ลากห์ลายพื�นทั่�เพื�อให์้
เปน็สถุานทั่�สำาห์รบัสง่ยาให์แ้กผู่ใ้ชบ้รกิารทั่�อยูใ่นพื�นทั่�ใกล้
กับร้านข้ายยยานั�นๆ	เมืู�อห์มูอสั�งยาให้์ผู้ใช้บรกิารผ่าน
แอปพลเิคชนัห์รือผูใ้ชบ้รกิารสั�งซื�อยาบนแอปพลเิคชนั
รายการยาดิังกล่าวจะถุูกส่งไปยังร้านข้ายยาทั่�ใกล้
บา้นผู้ใชบ้รกิาร	และรา้นข้ายยาจะทัำาห์นา้ทั่�จดัิยาและ
สง่ให์แ้ก่ผู้ใชบ้ริการห์รอืผูใ้ชบ้ริการสามูารถุเลอืกรบั
ยาไดิท่้ั�รา้นข้ายยาเช่นกนั	2)	กลุมู่ยอ่ย	Metasearch	
เป็นกลุมู่ท่ั�ให์บ้รกิารเปน็ตวักลางระห์ว่างผูใ้ชบ้รกิารกบั
โรงพยาบาลห์รือคลนิกิ	โดิยกลุมู่ยอ่ย	Metasearch	จะ
เปิดิพื�นทั่�ให์้โรงพยาบาลห์รือคลินิกสามูารถุประกาศข้าย
แพ็คเกจทัางการแพทัย์บนเว็บไซต์ห์รือแอปพลิเคชันข้อง 
ผูใ้ห์บ้ริการ	Metasearch	จากนั�นผู้ให์บ้รกิารจะรวบรวมูแพค็เกจ
ทัางการแพทัยแ์ละแบง่เปน็ห์มูวดิห์มููต่า่งๆ	ให์ผู้้ใชบ้รกิารสามูารถุ
เลอืกประเภทัข้องแพค็เกจและทัำาการจอง	รวมูถุง้การนดัิห์มูายแพทัยไ์ด้ิ

้

กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นัสื�ธ�รัณสืุข้
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รูปแบบการห์ารายไดิ้ห์ลักข้องผู้ให์้บริการ
ในกลุ่มูบริการดิ้านสาธ์ารณสุข้มู่	3	รูปแบบ	ไดิ้แก่	

1)	Service	Fee	(การเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูการ
บริการทัางการแพทัย์)	 เป็นรูปแบบการ
ห์ารายไดิ้ข้องกลุ่มูย่อย	Telehealth	& 
Pharmacy	Marketplace	โดิยผู้ให์้บริการ
ดิิจิทััลจะเลือกเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูจากแพทัย์ 
ผู้ให์บ้รกิาร	โดิยคา่ธ์รรมูเนย่มูจะคำานวณจาก
สัดิส่วนต่อยอดิบริการในแต่ละครั�งตามูทั่� 
ผู้ให์้บริการกำาห์นดิ	

2)	Package	Commission	Fee	(การเก็บค่า
ธ์รรมูเน่ยมูในการข้ายแพค็เกจ)	เปน็รปูแบบ
การห์ารายไดิข้้องกลุมู่ยอ่ย	Service	Search	
ทั่�เก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูจากโรงพยาบาลห์รือ
คลนิิกทั่�ประกาศข้ายแพค็เกจทัางการแพทัย์
บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันข้องผู้ให์้บริการ
ดิิจิทััล	โดิยคำานวณจากสัดิส่วนต่อยอดิค่า
แพ็คเกจทัางการแพทัย์ตามูทั่�ผู้ให้์บริการ
กำาห์นดิ	

3)	Pharmacy	Commission	Fee	(การเก็บค่า
ธ์รรมูเน่ยมูในการข้ายยา)	เป็นอ่กรูปแบบ
การห์ารายไดิ้ข้องกลุ่มูย่อย	Telehealth	&	
Pharmacy	Marketplace	ซ้�งผู้ให์้บริการ
ดิิจิทััลจะเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูจากร้านข้ายยา	
เมูื�อร้านข้ายยาทัำาการจัดิยาและส่งให้์แก่ 
ผูใ้ชบ้รกิาร	ซ้�งคา่ธ์รรมูเนย่มูจะคำานวณจาก
สัดิส่วนต่อค่ายาตามูทั่�ผู้ให์้บริการกำาห์นดิ		

1

2

3
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุม
บริการสาธารณสุข ป 2021

 147
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

เขาใหบริการ

การไหลเวียนของบริการ การไหลเวียนของรายได

แพทย/เภสัชกร

รายไดสำหรับผูเชี่ยวชาญ

บริการ Telehealth & 
Pharmacy Marketplace 

mnTHB 
in 2021

147

Package Commission Fee

Telemedicine ‘
Service Fee

Pharmacy C
ommission Fee 

11

87

50

Service Fee (การเก็บคาธรรมเนียมการบริการทางการแพทย)

ชำระคาบริการตอครั้ง

พื้นที่ในการปรึกษาแพทย

ผูใชบริการ

1

จายคาธรรมเนียมรพ./คลินิก

ชองทางการขายแพ็คเกจ

บริการ Service Search

Package Commission Fee (การเก็บคาธรรมเนียมในการขายแพ็กเกจ)  

ชำระคาแพ็คเกจ

พื้นที่ในการซื้อแพ็คเกจทางการแพทย

2

สวนแบงรายได
รานขายยา

พารทเนอรกับรานขายยา

บริการ Telehealth &
 Pharmacy Marketplace 

Pharmacy Commission Fee (การเก็บคาธรรมเนียมในการขายยา)

พื้นที่ในการซื้อผลิตภัณฑยา

3
ผูใชบริการ

ผูใชบริการ

ชำระคายา
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ในป	ีพ.ศ.	2564	กลุมู่บรกิารดิา้นสาธ์าณสขุ้สง่ถุกูประเมิูนวา่มูมู่ลูคา่รายได้ิรวมูอยู่
ทั่�	147	ลา้นบาทั	โดิยแบง่ซ้�งมูลูคา่รายไดิท้ัั�งห์มูดิมูาจาก	3	รปูแบบ	ไดิแ้ก่	1)	รูปแบบการ
เกบ็คา่ธ์รรมูเน่ยมูในการข้ายยาข้องกลุมู่ยอ่ย	Telehealth	&	Pharmacy	Marketplace		
มูมู่ลูคา่รายไดิอ้ยูท่ั่�	87	ล้านบาทั	คดิิเปน็สดัิสว่นรอ้ยละ	59ข้องมูลูค่ารายได้ิรวมูทัั�งห์มูดิ	
2)	รูปแบบการเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูการบริการทัางการแพทัย์ข้องกลุ่มูย่อยTelehealth	
&	Pharmacy	Marketplace	มู่มูลูคา่รายได้ิอยู่ทั่�	50	ลา้นบาทั	ห์รอืคดิิเปน็สดัิสว่นรอ้ย
ละ	33.7	ข้องมููลคา่รายได้ิรวมูทัั�งห์มูดิ	และ	3)	รูปแบบการเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมูในการข้าย
แพ็คเกจข้องกลุ่มูย่อย	Service	Search	มู่มููลค่ารายไดิ้อยู่ทั่�	11	ล้านบาทั	ห์รือคิดิเป็น
สดัิสว่นรอ้ยละ	7.3	ข้องมููลคา่รายได้ิรวมูทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�	ในปพี.ศ.	2569	มููลค่าข้อง
กลุ่มูย่อยบริการน่�ถุูกคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเป็นมููลค่า	311	ล้านบาทั	โดิยมู่อัตราการ
เติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	16	ในข้ณะทั่�	จำานวนผู้ใช้งานในกลุ่มูย่อยบริการ
น่�จะเติบโตจาก	1	ล้านรายในปี	พ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	2	ล้านรายในปี	พ.ศ.2569	โดิย
มู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	14		โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อการเติบโต
ข้องกลุ่มูย่อยบริการดิ้านการข้นส่ง	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 โควิดิ-19	ทัำาให์้คนเลือกใช้บริการ	Telehealth	มูากข้้�น	ดิ้วยนโยบาย	Home	
Isolation	และผูใ้ช้บรกิารบางกลุมู่ต้องการลดิความูถุ่�ในการเดินิทัางไปพบแพทัย์

2.	 สัดิส่วนการใช้งานบริการ	Telehealth	ในประเทัศไทัยยังค่อนข้้างน้อย	รวมูถุ้ง
ประชาชนกระจายอยู่ในพื�นทั่�ต่างจังห์วัดิมูากถุ้งร้อยละ	70

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 ความูซับซ้อนข้องการรักษาในแต่ละโรค	จะทัำาให์้การเติบโตถุ้งจุดิอิ�มูตัว	ห์รือ
เติบโตไดิ้น้อยลง	อาทัิ	ข้้อจำากัดิดิ้านอุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรค

2.	 ปัญห์าการเข้้าถุ้งอินเทัอร์เน็ตความูเร็วสูง	และเทัคโนโลย่ในพื�นทั่�ต่างจังห์วัดิ	
เนื�องจากบริการ	Telehealth	มู่ความูจำาเปน็ตอ้งใชอ้นิเทัอรเ์นต็ทั่�มูป่ระสทิัธ์ภิาพ
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

โควิด-19 ทำใหคนเลือกใชบริการ Telehealth มากขึ้น ดวยนโยบาย Home Isolation
และผูใชบริการบางกลุมตองการลดความถี่ในการเดินทางไปพบแพทย

สัดสวนการใชงานบริการ Telehealth ในประเทศไทยยังคอนขางนอย  รวมถึง
ประชาชนกระจายอยูในพื้นที่ตางจังหวัดมากถึงรอยละ 70

ความซับซอนของการรักษาในแตละโรค จะทำใหการเติบโตถึงจุดอิ่มตัว 
หรือเติบโตไดนอยลง อาทิ ขอจำกัดดานอุปกรณในการวินิจฉัยโรค

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

 147.0 

1.1 1.4
1.6

1.9
2.0 2.3

 177.0 
 211.1 

 245.8 
 278.0  278.0 

 310.8 
16.1%

5Y-CAGR

14.4%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการดานสาธารณสุข

การประมาณการณผูใชงานกลุมบริการดานสาธารณสุข1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการดานสาธารณสุข

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

ปญหาการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และเทคโนโลยีในพื้นที่ตางจังหวัด 
เนื่องจากบริการ Telehealth มีความจำเปนตองใชอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ

1จำนวนผูใชงานรวบรวมจากผูใหบริการทั้งหมด ซึ่งอาจมีผูใชงานที่ใชบริการมากกวา 1 แพลตฟอรมขึ้นไป
1.	จำานวนผู้ใช้งานรวบรวมูจากผู้ให์้บริการทัั�งห์มูดิ	ซ้�งอาจมู่ผู้ใช้งานทั่�มูากกว่า	1	แพลตฟอร์มูข้้�นไป
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ผู้ให์้บริการดิิจิทััลแพลตฟอร์มูในกลุ่มูบริการดิ้านการศ้กษาประกอบดิ้วย 
2	กลุมู่ยอ่ย	ได้ิแก่	1)	กลุมู่ยอ่ย	Online	Course	เป็นกลุมู่ทั่�ให้์บรกิารเปน็ตวักลางระห์วา่ง
ผู้เร่ยนและผู้สอน	โดิยผู้ให์้บริการจะทัำาการติดิต่อผู้สอนจากสถุาบันต่างๆ	ทัั�งครูและ
อาจารย์ท่ั�มู่ความูรู้ในห์ลากห์ลายสาข้าวิชา	จากนั�นผู้ให้์บริการดิิจิทััลจะพัฒนาคอร์ส
เร่ยนรว่มูกบัผู้สอนและให์ผู้ส้อนดิำาเนินการสอนในรปูแบบวด่ิิโอห์รอืรปูแบบการสอนสดิ	ซ้�ง 
ผูใ้ห์บ้รกิารในกลุมู่ยอ่ยน่�จะแบง่ตามูห์ลกัสตูรตา่งๆ	โดิยผู้เร่ยนสามูารถุเลอืกซื�อคอรส์เรย่น
ได้ิตามูความูสนใจ	ห์รอืในกรณ่ทั่�ผูใ้ห้์บรกิารเปดิิชอ่งทัางให้์ผูเ้รย่นสมัูครสมูาชกิ	ผูเ้ร่ยน
จะสามูารถุเข้า้เรย่นในทักุคอรส์บนเวบ็ไซต์ห์รอืแอปพลเิคชนัข้องผูใ้ห์บ้รกิารในระยะเวลา
ทั่�ผูเ้รย่นมูก่ารจา่ยคา่สมูาชกิ	2)	กลุ่มูยอ่ย	E-learning	เปน็กลุมู่ทั่�ให้์บรกิารเปน็ตัวกลาง
ระห์วา่งผู้เร่ยนและผูส้อน	โดิยผูใ้ห้์บรกิารมู่ฟเีจอรส์ำาคญัเพื�อให้์ผูเ้ร่ยนและผูส้อนสามูารถุ
ทัำากจิกรรมูการเรย่นการสอนรว่มูกัน	เชน่	การแจง้ประกาศสำาคัญแกผู่เ้รย่น	การโพสต์
เนื�อห์าสื�อการสอนดิ้วยไฟล์รูปแบบต่างๆ	ให์้แก่ผู้เร่ยน	การตรวจการบ้านและให์้คะแนน 
ผู้เร่ยน	เป็นต้น	

รูปแบบการห์ารายได้ิห์ลักข้องผู้ให้์บริการในกลุ่มูบริการด้ิานการศ้กษามู่	3	รูป
แบบ	ไดิ้แก่	1)	Revenue	Sharing	Fee	(การเก็บส่วนแบ่งรายไดิ้จากผู้สอน)	เป็นรูป
แบบการห์ารายไดิ้ข้องกลุ่มูย่อย	Online	Course	โดิยผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะมู่การตกลง 
ส่วนแบ่งรายไดิ้จากการข้ายคอร์สกับผู้สอน	2)	Subscription	Fee	for	Learners 
(การเก็บค่าสมูาชิกจากผู้เร่ยน)	เป็นอ่กรูปแบบการห์ารายไดิ้ข้องกลุ่มูย่อย	Online	
Course	โดิยผู้ให์้บริการดิิจิทััลจะเก็บค่าสมูาชิกกับผู้เร่ยนตามูระยะเวลาทั่�กำาห์นดิ	เช่น	
6	เดืิอน	1	ป	ีเปน็ตน้	ซ้�งผูเ้ร่ยนจะสามูารถุเข้้าเร่ยนได้ิทักุคอรส์บนเวบ็ไซต/์แอปพลเิคชนั
ข้องผู้ใช้บริการดิิจิทััลในระห์ว่างการเป็นสมูาชิก	3)	Subscription	Fee	for	Institutes 
(การเก็บคา่สมูาชกิจากสถุานศก้ษา)	เปน็รปูแบบการห์ารายไดิข้้องกลุมู่ยอ่ย	e-Learning	
ซ้�งผู้ให้์บริการดิิจิทััลจะเก็บค่าสมูาชิกกับสถุาบันการศ้กษาทั่�นำาเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
ไปใช้ในการเร่ยนการสอน	และมู่การแบ่งแพ็คเกจข้องสมูาชิกเป็นระดัิบต่างๆ	ตามู 
ความูสามูารถุในการเข้้าถุง้ห์ลากห์ลายฟเีจอรบ์นเว็บไซตห์์รอืแอปพลเิคชนัข้องผูใ้ห้์บรกิาร

กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัศึกัษ�
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รูปแบบการหารายไดของผูใหบริการหลัก

มูลคารายไดบนแพลตฟอรมกลุม
บริการดานการศึกษา ป 2021

 1,515
ลานบาท

มูลคาตามรูปแบบการหารายได

รายไดหลังหักสวนแบงอาจารย / ผูสอน

การสอนบนแพลตฟอรม

บริการ Online Course

mnTHB 
in 2021

1,515

Subscription Fee
(E-learning)

Revenue Sharing Fee
(Online Course)

Subscription Fee
 (Online Course)

31

781

703

Revenue Sharing Fee (การเก็บสวนแบงรายไดจากผูสอน)

ชำระรายคอรสเรียนที่ซื้อ

ชองทางการเขาเรียนคอรสตางๆ

ผูเรียน

1

รายไดหลังหักสวนแบงอาจารย / ผูสอน

การสอนบนแพลตฟอรม

บริการ Online Course

Subscription Fee for Learners (การเก็บคาสมาชิกจากผูเรียน)  

ชำระคาสมาชิกรายเดือนหรือรายป

ชองทางการเขาเรียนคอรสตางๆ

ผูเรียน

2

คาสมัครสมาชิก
สถานศึกษา

ชองทางการสรางหองเรียนออนไลน

บริการ e-Learning

Subscription Fee for Institutes (การเก็บคาสมาชิกจากสถานศึกษา)

ชองทางการเขาหองเรียนออนไลน

ผูเรียน

3
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ในปี	พ.ศ.	2564	กลุ่มูบริการดิ้านการศ้กษาถุูกประเมูินว่ามู่มููลค่ารายไดิ้รวมู
อยู่ทั่�	1,515	ล้านบาทั		ซ้�งมููลค่ารายได้ิทัั�งห์มูดิมูาจาก	3	รูปแบบ	ไดิ้แก่	1)	รูปแบบ 
การเกบ็คา่สมูาชกิจากผูเ้รย่นข้องกลุมู่ยอ่ย	Online	Course	มูมู่ลูคา่รายได้ิอยูท่ั่�	781	ลา้น
บาทั	คดิิเปน็สดัิสว่นรอ้ยละ	51.6	ข้องมูลูคา่รายไดิร้วมูทัั�งห์มูดิ	2)	รปูแบบการเกบ็สว่น
แบง่รายไดิจ้ากผูส้อนข้องกลุมู่ยอ่ย	Online	Course	มูมู่ลูคา่รายไดิอ้ยูท่ั่�	703	ลา้นบาทั 
คิดิเป็นสัดิส่วนร้อยละ	46.4	ข้องมููลค่ารายไดิ้รวมูทัั�งห์มูดิ	และ	3)	รูปแบบการเก็บค่า
สมูาชิกจากสถุานศ้กษาข้องกลุ่มูย่อย	e-Learning	มู่มููลค่ารายไดิ้อยู่ทั่�	31	ล้านบาทั	
ห์รอืคดิิเปน็สัดิสว่นร้อยละ	2.1	ข้องมููลคา่รายได้ิรวมูทัั�งห์มูดิ	นอกจากน่�	ในปพี.ศ.	2569	
มูลูคา่ข้องกลุมู่ยอ่ยบรกิารน่�ถุกูคาดิการณ์ว่า	จะเติบโตเปน็มููลคา่	4,017	ลา้นบาทั	โดิย
มู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	22	ในข้ณะทั่�	จำานวนผู้ใช้งานในกลุ่มู
ยอ่ยบรกิารน่�จะเตบิโตจาก	4	ลา้นรายในป	ีพ.ศ.	2564	เป็นจำานวน	6	ลา้นรายในป	ีพ.ศ.	
2569	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยต่อปี	(CAGR)	อยู่ทั่�ร้อยละ	6	โดิยปัจจัยทั่�ส่งผลต่อ
การเติบโตข้องกลุ่มูย่อยบริการดิ้านการศ้กษา	มู่ดิังน่�

ปัจำจำัยข้ับเคล่�อนักั�รัเติบโต

1.	 ผู้ใชบ้รกิารมูก่ารปรบัเปล่�ยนพฤตกิรรมู	มูก่ารเรย่นออนไลนม์ูากข้้�น	กลุมู่คนวยั
ทัำางานเลือกการเรย่นออนไลน	์เพื�อพฒันาตนเอง	รวมูถุง้กลุมู่องค์กรบริษัทัตา่งๆ

2.	 ตลาดิด้ิานการศ้กษาพ้�งเริ�มูเติบโต	สตารท์ัอัพในกลุมู่ดิ้านการศ้กษาออนไลนม์ู่
มูากข้้�นอย่างเห์็นไดิ้ชัดิในช่วง	2	–	3	ปีห์ลัง	

ปัจำจำัยชะลอกั�รัเติบโต

1.	 ความูครอบคลมุูข้องเนื�อห์าในอตุสาห์กรรมู	Edtech	ในผู้ประกอบการไทัยมูน่อ้ย	
ซ้�งส่วนให์ญ่เป็นเนื�อห์าดิ้านการเตร่ยมูสอบสำาห์รับนักเร่ยน

2.	 การเตบิโตข้องกลุมู่	Edtech	สำาห์รับผูป้ระกอบการในไทัย	สามูารถุอิ�มูตวัไดิจ้าก
ข้้อจำากัดิในดิ้านเนื�อห์าภาษาไทัย	ทั่�ไมู่สามูารถุทัำาให์้ผู้ประกอบการข้ยายสู่ระดัิบ
ภูมูิภาค	ห์รือระดิับโลก
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ปจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ปจจัยชะลอการเติบโต

ผูใชบริการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการเรียนออนไลนมากขึ้น  กลุมคนวัยทำงาน
เลือกการเรียนออนไลน เพื่อพัฒนาตนเอง รวมถึงกลุมองคกรบริษัทตางๆ

ตลาดดานการศึกษาพึ่งเริ่มเติบโต สตารทอัพในกลุมดานการศึกษาออนไลนมีมากขึ้น
อยางเห็นไดชัดในชวง 2 – 3 ปหลัง 

ความครอบคลุมของเนื้อหาในอุตสาหกรรม Edtech ในผูประกอบการไทยมีนอย  
ซึ่งสวนใหญเปนเนื้อหาดานการเตรียมสอบสำหรับนักเรียน

หนวย: ลานบาท

หนวย:  ลานผูใขงาน

 1,514.8

4.0 4.3
4.5

4.8
5.1 5.5

 1,904.0
 2,355.7

 2,879.6
 3,437.1 3,437.1

 4,016.5
21.5%

5Y-CAGR

6.1%
5Y-CAGR

การประมาณการณมูลคากลุมบริการดานการศึกษา

การประมาณการณจำนวนผูใชงานกลุมบริการดานการศึกษา1

ปจจัยการเติบโตของกลุมบริการดานการศึกษา

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

2564 2565f 2566f 2567f 2568f 2569f

การเติบโตของกลุม Edtech สำหรับผูประกอบการในไทย สามารถอิ่มตัวได 
จากขอจำกัดในดานเนื้อหาภาษาไทย ที่ไมสามารถทำใหผูประกอบการขยาย
สูระดับภูมิภาค หรือระดับโลกได

1จำนวนผูใชงานรวบรวมจากผูใหบริการทั้งหมด ซึ่งอาจมีผูใชงานที่ใชบริการมากกวา 1 แพลตฟอรมขึ้นไป
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ผู้ให์บ้ริการดิจิทิัลัแพลตฟอรม์ูกลุ่มูยอ่ย	In-Field	
Management	ในกลุ่มูบริการด้ิานการเกษตร	เป็นก
ลุ่มูท่ั�ให์้บริการเป็นตัวกลางระห์ว่างเกษตรกร	สถุาบัน 
การเงิน	บริษัทัประกันภัย	และธุ์รกิจร้านค้าทั่�ซื�อข้าย
สินค้าทัางการเกษตร	โดิยบริการดิิจิทััลทั่�ให์้บริการ
ข้อ้มููลแกเ่กษตรกรเก่�ยวกบัข้อ้มููลดิิน	น�ำา	อากาศ	เพื�อใช ้
ในการทัำาการเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farming)	ซ้�ง
ผู้ให์้บริการดิิจิทััลบางรายมู่การเก็บค่าธ์รรมูเน่ยมู
สมูัครสมูาชิก	ห์รือค่าบริการฮาร์ดิแวร์และซอฟต์แวร์
จากเกษตรกร	นอกจากน่�	ผู้ให้์บริการดิิจิทััลบางรายมู่ 
การเปิดิพื�นทั่�ให์้ธ์ุรกิจและเกษตรกรสามูารถุซื�อข้าย
แลกเปล่�ยนสินค้ากัน	โดิยผู้ให้์บริการดิิจิทััลจะเก็บค่า
ธ์รรมูเน่ยมูกับผู้ข้ายในอัตราทั่�ผู้ ให้์บริการกำาห์นดิ 
ในข้ณะเด่ิยวกัน	ผู้ให์้บริการดิิจิทััลได้ินำาข้้อมููลการใช้
งานข้องเกษตรกรมูาใช้ประโยชน์ด้ิวยการข้ายข้้อมููลให้์
แกส่ถุาบนัตา่งๆ	ไมู่วา่จะเปน็	ธ์นาคารทั่�นำาข้้อมููลไปใชใ้น 
การพิจารณาการให์้สินเชื�อแก่เกษตรกร	รวมูถุ้งกลุ่มู
ธ์รุกจิประกนัพชืผลท่ั�นำาข้้อมูลูไปใชใ้นการประเมิูนความู
เส่�ยงในการเพาะปลูกข้องเกษตรกร	

กัลุ่มบรัิกั�รัด้�นักั�รัเกัษตรั
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อย่างไรก็ตามู	กลุ่มูบริการด้ิานเกษตรยัง
ไมู่สามูารถุประเมิูนมููลค่าได้ิ	เนื�องจากผู้ให้์บริการ
รายสำาคัญในกลุมู่ยอ่ย	In-Field	Management	มู่
ปรมิูาณการใชง้านทัั�งบนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนั
ทั่�ไมู่สูงมูาก	ซ้�งส่งผลให้์รายไดิ้ทั่�เกิดิจากการใช้
บรกิารดิจิทิัลัในกลุมู่น่�กไ็มูส่งูมูากเชน่กนั	นอกจาก
น่�	ลกัษณะการห์ารายได้ิข้องแตล่ะผูใ้ห้์บรกิารดิิจทัิัล
ยังค่อนข้้างแตกต่างกันมูาก	อ่กทัั�งผู้ให์้บริการ
ส่วนให์ญ่ยังเป็นธ์ุรกิจสตาร์ทัอัพทั่�ต้องพ้�งพา
เงินสนับสนุนจากนักลงทุันและห์น่วยงานภาครัฐ	
เนื�องจากกำาลังซื�อข้องเกษตรกรยังไมู่เพ่ยงพอ
ต่อการสร้างรายไดิ้ให์้แก่ผู้ให์้บริการไดิ้



06
กั�รัเปลี�ยนัแปลงข้อง 
ตล�ดบรัิกั�รัดิจำิทัลและ 
ผิลกัรัะทบต่อตล�ดดั้งเดิม

การเข้้ามูาข้องบริการดิิจิทััลในประเทัศไทัยส่งผลให้์ผู้ให้์บริการดัิ�งเดิิมู 
ต่างไดิ้รับผลประโยชน์ห์รือผลกระทับทั่�แตกต่างกันไป	เนื�องจากบริการดิิจิทััล 
ดิังกล่าวสามูารถุส่งเสริมูห์รือทัดิแทันการให์้บริการดัิ�งเดิิมูไดิ้	จ้งส่งผลให์้ผู้ใช้
บรกิารห์นัมูาเลอืกใชบ้รกิารดิจิิทัลัทั่�มูค่วามูสะดิวกและตอบโจทัยค์วามูตอ้งการ
ข้องผู้ใช้บริการมูากข้้�น	ทัั�งน่�	จากการศ้กษาในกลุ่มูบริการดิิจิทััลต่างๆ	พบว่า	 
มู่	3	กลุ่มูบริการดิิจิทััลทั่�ส่งผลประโยชน์ห์รือผลกระทับต่อผู้ให์้บริการดิั�งเดิิมู	
ไดิ้แก่	1)	กลุ่มูบริการสื�อสารโทัรคมูนาคมู	2)	กลุ่มูบริการแพร่ภาพ	และ	 
3)	กลุ่มูบริการแพร่เส่ยง	โดิยในโครงการเลือกวิเคราะห์์ผลกระทับใน	 
3	ดิ้าน	ประกอบดิ้วย	ดิ้านความูครอบคลุมูข้องบริการและพฤติกรรมู
การใช้บริการ	ด้ิานผลประกอบการข้องผู้ให์้บริการดิั�งเดิิมู	และ 

ดิา้นการพฒันาบรกิารดิจิิทัลั	ซ้�งการวเิคราะห์ผ์ลกระทับในแต่ละ
กลุ่มูบริการพบประเดิ็นทั่�น่าสนใจ	ดิังน่�
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กั�รัเปลี�ยนัแปลงข้อง 
ตล�ดบรัิกั�รัดิจำิทัลและ 
ผิลกัรัะทบต่อตล�ดดั้งเดิม

สำาห์รับด้ิานความูครอบคลุมูข้องบริการ	พบว่า	รูปแบบการให้์บริการดิิจิทััลมู่
ความูครอบคลมุูกวา่รปูแบบการให้์บรกิารดัิ�งเดิมิู	เนื�องจากบรกิารดัิ�งเดิิมูประกอบด้ิวย	
2	บรกิารห์ลกั	ได้ิแก	่1)	บรกิารโทัรด้ิวยเส่ยง	2)	บรกิารข้้อความูทั่�มูทั่ั�งบรกิารข้้อความู
สั�น	(SMS)	และบริการข้้อความูมูัลติมู่เดิ่ย	(MMS)	ในข้ณะทั่�	บริการดิิจิทััลมู่ห์ลากห์ลาย
รูปแบบการให้์บรกิาร	ไมู่วา่จะเปน็	บรกิารโทัรด้ิวยเส่ยงและภาพ	บรกิารข้้อความู	บรกิาร
แชร์ตำาแห์นง่ท่ั�ตั�ง	ไฟลอ์เิลก็ทัรอนิกส	์รปูภาพและรายชื�อ	บรกิารสรา้งโพลและตารางนัดิ
ห์มูาย	และบริการอื�นๆ	ทั่�บริการดิิจิทััลมู่การออกฟีเจอร์ให์มู่มูาอย่างต่อเนื�อง	ในข้ณะ
เด่ิยวกัน	เมูื�อเปร่ยบเทัย่บในดิา้นคา่ใชจ่้าย	พบวา่	ผูใ้ชบ้รกิารส่วนให์ญมู่ค่่าใชจ้า่ยสำาห์รบั
อินเทัอรเ์นต็ในการเข้า้ถุง้บรกิารดิจิิทัลัทั่�สงูกวา่คา่ใชจ้า่ยสำาห์รบัค่าโทัรศพัทั/์ข้อ้ความู
รายเดิอืน	โดิยมูค่า่อนิเทัอรเ์นต็ประมูาณ	200-399	บาทัตอ่เดิอืน	ในข้ณะทั่�	มูค่่าโทัรศพัทั/์
ข้อ้ความูนอ้ยกวา่	150	บาทัตอ่เดิอืน	จากการวเิคราะห์ข์้อ้มูลูดัิงกลา่ว	สะท้ัอนให์เ้ห์น็วา่	

กัลุ่มบรัิกั�รัสื่�อสื�รัโทรัคมนั�คม

ด้�นัคว�มครัอบคลุมข้องบรัิกั�รัและ
พฤติกัรัรัมกั�รัใช้บรัิกั�รั

6.1
1

บรักิั�รัดจิำทิลัสื�ม�รัถึทดแทนับรักิั�รัดัง้เดมิไดเ้นั่�องจำ�กัมบีรักิั�รัที�
ครัอบคลุมกัว่�และมีกั�รัใช้ง�นักัันัอย่�งแพร่ัหล�ย	สังเกตไดิ้จาก
ผู้ใช้บริการส่วนให์ญ่ทั่�มู่ค่าใช้จ่ายอินเทัอร์เน็ตทั่�สูงกว่าค่าโทัรศัพทั์ใน
การเข้้าถุ้งบริการดิั�งเดิิมู
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นอกจากน่�	ในการสำารวจพฤติกรรมูการใช้บริการ
เก่�ยวกับการใชง้านบรกิารดัิ�งเดิิมู	พบวา่	ผูใ้ชบ้รกิารในกลุมู่
บริการสื�อสารโทัรคมูนาคมูยังมู่การใช้บริการดิั�งเดิิมู	เช่น	
โทัรห์รือส่งข้้อความูอยู่	คิดิเป็นร้อยละ	58	อย่างไรก็ตามู	
ในกลุมู่น่�มู่การใชบ้รกิารดิั�งเดิมิูลดิลง	โดิยมูส่ดัิสว่นสงูถุง้
ร้อยละ	40	ในข้ณะทั่�ร้อยละ	18	ยังมู่การใช้บริการดัิ�งเดิิมู
ตามูปกต	ิและเมูื�อพิจารณาผลสำารวจในกลุมู่ทั่�ยังมู่การใช้
บริการดิั�งเดิิมู	รายช่วงอายุ	จะพบว่า	ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	
Babyboomer+	และกลุ่มู	GenX	มู่สัดิส่วนการใช้บริการ
ดิั�งเดิิมูตามูปกติทั่�สูงกว่าช่วงวัยอื�น	 โดิยคิดิเป็นร้อย
ละ	29	และร้อยละ	22	ตามูลำาดิับ	ในข้ณะทั่�	ผู้ใช้บริการใน
กลุ่มู	GenY	และกลุ่มูบริการ	GenZ	มู่การใช้บริการดิั�งเดิิมู
ตามูปกติในสัดิส่วนทั่�น้อยกว่า	โดิยคิดิเป็นร้อยละ	17	และ 
ร้อยละ	9	ตามูลำาดิับ	
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บริการโทรดวยเสียง 

การใชบริการดิจิทัลและบริการดั้งเดิมในกลุมบริการโทรคมนาคม

บริการขอความ
  • บริการขอความสั้น (SMS)
  • บริการขอความมัลติมีเดีย (MMS)

บริการโทรดวยเสียงและภาพ 

บริการขอความ

แชรตําแหนงที่ตั้ง ไฟล รูปภาพ รายชื่อ

สรางโพล / ตารางนัดหมาย

บริการดั้งเดิม

สวนใหญมีคาใชจาย
นอยกวา 150 บาท

ตอเดือน

คาโทรศัพท/ขอความ1

บริการดิจิทัล

สวนใหญมีคาใชจาย
ประมาณ 200-399 

บาทตอเดือน

คาอินเทอรเน็ต 
(คาใชจายทางออม)1

บริการดิจิทัลสามารถทดแทนบริการดั้งเดิมไดเนื่องจากมีบริการที่มากกวาและมีการใชงานกันอยางแพรหลาย

แมผูใชบริการสวนใหญจะมีคาใชจายอินเทอรเน็ตในการเขาถึงบริการดิจิทัลที่สูงกวาคาโทรศัพทในการเขาถึงบริการดั้งเดิม

ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชบริการดั้งเดิมในกลุมบริการโทรคมนาคม

• ผูใชบริการสวนใหญในกลุมบริการโทรคมนาคมยังใชบริการดั้งเดิมอยู 

• ผูใชบริการในกลุม GenY และกลุมบริการ GenZ สวนใหญใชบริการดั้งเดิมลดลง

• ผูใชบริการในกลุม Babyboomer+ และกลุม GenX มีสัดสวนการใชบริการดั้งเดิม

  ที่สูงกวากลุมอื่น

42%

41%

40%

40%

46%

40%

30%

38%

43%

45%

18%

29%

22%

17%

9%

Overall

BabyBoomer+

GenX

GenY

GenZ

ใชงานไดตามปกติ ใชงานลดลง ไมใชงาน

1 จากผลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ด้�นัผิลปรัะกัอบกั�รัข้องผิู้ให้บรัิกั�รัดั้งเดิม

เมูื�อพิจารณาในดิ้านผลประกอบการข้องผู้ให์้บริการดิั�งเดิิมู	(รายให์ญ่)	พบว่า	
ในชว่งป	ีพ.ศ.	2553-2563	รายไดิข้้องผู้ให์บ้รกิารดิั�งเดิมิูและจำานวนห์มูายเลข้โทัรศัพทั์
เคลื�อนทั่�ทั่�มูก่ารเพิ�มูข้้�นอย่างต่อเนื�องโดิยมู่อตัราการเติบโตเฉล่�ยสะสมูคดิิเปน็ร้อยละ	3	
และรอ้ยละ	5	ตอ่ป	ีตามูลำาดัิบ	ห์ลงัจากการเข้้ามูาข้องผูใ้ห้์บรกิารดิิจิทัลัรายสำาคัญ	เชน่	
LINE,	Facebook	Messenger	ไดิ้เข้้ามูาให้์บริการอย่างเป็นทัางการในปี	พ.ศ.	2554	 
ในข้ณะเดิ่ยวกัน	เมูื�อวิเคราะห์์ข้้อมููลในฝั่งข้องผู้ให้์บริการดิิจิทััล	พบว่า	มููลค่าโฆษณา
ผา่นบริการดิจิทิัลั	(รายให์ญ่)	ในกลุมู่บริการสื�อสารโทัรคมูนาคมูมูก่ารเติบโตข้้�นในชว่งป	ี
พ.ศ.	2561-2564	อยา่งตอ่เนื�องเชน่กนั	โดิยมู่อตัราการเตบิโตเฉล่�ยสะสมูคิดิเปน็รอ้ยละ	
7	ต่อป	ีและจำานวนผู้ใชง้านบรกิารดิจิทิัลั	(รายให์ญ)่	กม็ูก่ารเตบิโตดิว้ยอตัราการเตบิโต
เฉล่�ยสะสมูคิดิเป็นร้อยละ	5.98	ต่อปี

จากการวิเคราะห์์ข้้อมููลดิ้านผลประกอบการข้องผู้ให์้บริการดิั�งเดิิมู	(รายให์ญ่)	
สะทั้อนให์้เห์็นว่า	ผู้ให์้บริการดิั�งเดิิมูไดิ้รับประโยชน์จากการเข้้ามูาข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััล	
เนื�องจากผู้ให้์บริการดิิจิทัลัรายสำาคัญยงัตอ้งพ้�งพาผูใ้ห้์บรกิารดัิ�งเดิิมูทั่�มูก่ารให้์บรกิาร
โครงข้า่ยอนิเทัอร์เนต็แกผู่ใ้ชบ้รกิารสำาห์รบัการเชื�อมูตอ่เพื�อเข้า้ถุง้บริการดิจิิทัลัในกลุมู่น่�ไดิ้

2
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รายไดของผูใหบริการดั้งเดิม (รายใหญ)1

ผูใหบริการดั้งเดิมไดรับประโยชน เนื่องจากผูใหบริการดิจิทัลยังตองพึ่งพาผูใหบริการดั้งเดิม

•  ผูใหบริการดั้งเดิมมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หลังจากการเขามาของผูใหบริการดิจิทัล

•  มูลคาโฆษณาและจํานวนผูใชบริการบนแอปพลิเคชันหลักของกลุมบริการ Online Communication

มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ในชวงป พ.ศ. 2561-2564

1 ขอมูลรายไดของผูใหบริการเครือขายรายใหญในประเทศไทยจากรายงานประจําป 
2 ขอมูลจากรายงานขอมูลกํากับดูแลโทรคมนาคมไตรมาส (กสทช.)

295.0

307.1

342.2

349.8 362.8

359.3

376.0

415.7

331.4

321.6

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

จํานวนหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่2

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 25632553

77.6 83.9 92.5
97.1 102.9

102.9 121.5 125.0 129.6
129.6

71.6

หนวย: พันลานบาท

หนวย: ลานหมายเลข

ปที่ผูใหบริการดิจิทัล
เริ่มใหบริการ

มูลคาโฆษณาผาน
บริการดิจิทัล (รายใหญ)

7%

1.2 1.2 1.2
1.5

2561 2562 2563 2564

จํานวนผูใชงานผาน
บริการดิจิทัล (รายใหญ)

2561 2562 2563 2564

42.0
44.0

46.0
50.0

5.98%

ที่มา: DAAT ที่มา: เว็บไซตของผูใหบริการ
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การพัฒนาบริการดิจิทัลกลุมโทรคมนาคม

Collaboration Doodling: ผูใชงานสามารถวาดเขียน
รวมกันระหวางการโทร
LINE VOOM: ฟเจอรสําหรับการแชรคลิปวิดีโอสั้นบน LINE Timeline
Business Manager: เชื่อมขอมูล LINE และ LINE Ads 
เพื่อวิเคราะหขอมูล และนําเสนอสินคาที่ตรงใจลูกคา)

เทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการใหบริการดิจิทัลกลุมโทรคมนาคม

• ผูใชบริการสวนใหญในกลุมบริการโทรคมนาคมยังใชบริการดั้งเดิมอยู 

• ผูใชบริการในกลุม GenY และกลุมบริการ GenZ สวนใหญใชบริการดั้งเดิมลดลง

• ผูใชบริการในกลุม Babyboomer+ และกลุม GenX มีสัดสวนการใชบริการดั้งเดิม

  ที่สูงกวากลุมอื่น

End-to-end Encryption: การแชท/โทรแบบเขารหัส 
เพื่อปองกันขอมูลแชทรั่วไหล
Messenger Calls in VR: ผูใชงาน VR Headset สามารถโทรศัพท
หาเพื่อนผานแอปพลิเคชัน Messenger ในขณะที่
อยูในโลก Metaverse ได

กลุม Online Communication

เทคโนโลยี Blockchain
จะถูกนํามาใชในการพัฒนาบริการเพื่อเปนโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับการใช NFT (Non-fungible Token) ในการซื้อ
สติ๊กเกอรของ LINE Official Account

เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยี VR
การใชงานบนโลกเสมือนจริง (Metaverse) ที่ใชเทคโนโลยี 5G
และเทคโนโลยี VR จะมีการผสานการใหบริการกับบริการดิจิทัล
กลุมโทรคมนาคม ซึ่งจะเพิ่มประสบการณการติดตอสื่อสารไดดีมากขึ้น

ผลกระทบตอผูใหบริการดั้งเดิม

ความครอบคลุมของฟเจอรใหม ของ
บริการดิจิทัลชวยสงเสริมการใช
อนิเทอรเนต็สงูขึน้ เนือ่งจากผูใชงานมี
ความจาํเปนในการใชฟเจอรใหมมากขึน้ 
ตัง้แตการสือ่สารเพือ่การทํางาน ความ
บันเทิง รวมถึงดานธุรกิจ

ผูใหบริการดั้งเดิมตองมีการลงทุนอยาง
มหาศาลในการเปล่ียนอุปกรณโครงขาย สําหรับ
การเชื่อมตอเทคโนโลยี 5G  เพื่อรองรับการใช
งานบนโลก Metaverse ท่ีจะเชือ่มกบับรกิารดจิทิลั
ในกลุม Online Communication

ดานการพัฒนาบริการดิจิทัลและเทคโนโลยีที่สนับสนุน3
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การพัฒนาบริการดิจิทัลกลุมโทรคมนาคม

Collaboration Doodling: ผูใชงานสามารถวาดเขียน
รวมกันระหวางการโทร
LINE VOOM: ฟเจอรสําหรับการแชรคลิปวิดีโอสั้นบน LINE Timeline
Business Manager: เชื่อมขอมูล LINE และ LINE Ads 
เพื่อวิเคราะหขอมูล และนําเสนอสินคาที่ตรงใจลูกคา)

เทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการใหบริการดิจิทัลกลุมโทรคมนาคม

• ผูใชบริการสวนใหญในกลุมบริการโทรคมนาคมยังใชบริการดั้งเดิมอยู 

• ผูใชบริการในกลุม GenY และกลุมบริการ GenZ สวนใหญใชบริการดั้งเดิมลดลง

• ผูใชบริการในกลุม Babyboomer+ และกลุม GenX มีสัดสวนการใชบริการดั้งเดิม

  ที่สูงกวากลุมอื่น

End-to-end Encryption: การแชท/โทรแบบเขารหัส 
เพื่อปองกันขอมูลแชทรั่วไหล
Messenger Calls in VR: ผูใชงาน VR Headset สามารถโทรศัพท
หาเพื่อนผานแอปพลิเคชัน Messenger ในขณะที่
อยูในโลก Metaverse ได

กลุม Online Communication

เทคโนโลยี Blockchain
จะถูกนํามาใชในการพัฒนาบริการเพื่อเปนโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับการใช NFT (Non-fungible Token) ในการซื้อ
สติ๊กเกอรของ LINE Official Account

เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยี VR
การใชงานบนโลกเสมือนจริง (Metaverse) ที่ใชเทคโนโลยี 5G
และเทคโนโลยี VR จะมีการผสานการใหบริการกับบริการดิจิทัล
กลุมโทรคมนาคม ซึ่งจะเพิ่มประสบการณการติดตอสื่อสารไดดีมากขึ้น

ผลกระทบตอผูใหบริการดั้งเดิม

ความครอบคลุมของฟเจอรใหม ของ
บริการดิ จิทัลชวยสงเสริมการใช
อนิเทอรเนต็สงูขึน้ เนือ่งจากผูใชงานมี
ความจาํเปนในการใชฟเจอรใหมมากขึน้ 
ตัง้แตการสือ่สารเพือ่การทํางาน ความ
บันเทิง รวมถึงดานธุรกิจ

ผูใหบริการดั้งเดิมตองมีการลงทุนอยาง
มหาศาลในการเปลีย่นอุปกรณโครงขาย สําหรบั
การเชื่อมตอเทคโนโลยี 5G  เพื่อรองรับการใช
งานบนโลก Metaverse ท่ีจะเชือ่มกบับรกิารดจิทิลั
ในกลุม Online Communication

ดานการพัฒนาบริการดิจิทัลและเทคโนโลยีที่สนับสนุน

สำาห์รับดิ้านความูครอบคลุมูข้องบริการ	พบว่า	รูปแบบการเผยแพร่คอนเทันต์
ข้องบริการดิิจิทััลไมู่ไดิ้มู่ความูครอบคลุมูรูปแบบการเผยแพร่คอนเทันต์ข้องบริการ
ดิั�งเดิมิูทัั�งห์มูดิ	เนื�องจากรปูแบบการเผยแพร่คอนเทันตข์้องบรกิารดิั�งเดิมิู	ในผูใ้ห์บ้รกิาร
บางรายไมู่มูก่ารเผยแพรค่อนเทันตบ์นบรกิารดิิจทิัลั	และผูใ้ชบ้รกิารสามูารถุเลอืกรบัชมู
คอนเทันต์ได้ิตามูรายการทั่�จัดิไว้	โดิยมู่การจัดิแบง่สดัิสว่นประเภทัข้องคอนเทันตช์ดัิเจน	
เช่น	ข้่าว	ละคร	รายการ	ในส่วนข้องรูปแบบการเผยแพร่คอนเทันต์ข้องบริการดิิจิทััล	 
ผูใ้ชบ้รกิารสามูรถุเลอืกชมูคอนเทันตไ์ด้ิทักุทั่�ทุักเวลา	โดิยมูก่ารจดัิห์มูวดิห์มูู่คอนเทันตใ์น
แตล่ะประเภทัรายการทั่�เนน้ความูบนัเทิัง	และผูใ้ห้์บรกิารบางรายเปดิิให้์	Content	Creator	
สามูารถุอัปโห์ลดิคอนเทันต์ไดิ้	และเมูื�อเปร่ยบเทั่ยบในดิ้านค่าใช้จ่าย	พบว่า	ผู้ใช้บริการ
ส่วนให์ญ่มู่ค่าใช้จ่ายสำาห์รับการเข้้าถุ้งบริการดิิจิทััลมูากกว่าการเข้้าถุ้งบริการดิั�งเดิิมู	
โดิยมู่ค่าใช้จ่ายสำาห์รับการเป็นสมูาชิกประมูาณ	110	บาทัต่อเดืิอนต่อผู้ใช้บริการ	และ
สามูารถุรับชมูแบบไมู่เส่ยค่าใช้จ่ายในกรณ่รับชมูแบบมู่โฆษณาคั�น	ในข้ณะทั่�	การรับชมู
ข้องบริการดิั�งเดิิมูไมู่เส่ยค่าใช้จ่ายแต่ต้องรับชมูในรูปแบบมู่โฆษณาคั�น	และสามูารถุใช้
ห์รอืไมูใ่ชอ่นิเทัอรเ์นต็ในการรบัชมูได้ิ	สะท้ัอนให์เ้ห็์นวา่บรักิั�รัดจิำทิลัไมส่ื�ม�รัถึทดแทนั
บรัิกั�รัดั้งเดิมได้อย่�งสืมบูรัณ์	เนื�องจากคอนเทันต์ข้องผู้ให้์บริการดิั�งเดิิมูส่วนให์ญ่
ไมู่ไดิ้มู่การเผยแพร่บนบริการดิิจิทััล	เว้นแต่ในกรณ่ทั่�ผู้ให้์บริการดิั�งเดิิมูเปิดิให้์บริการ
ดิิจิทััลข้องธ์ุรกิจเอง

กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่ภ�พ

ด้�นัคว�มครัอบคลุมข้อง
บรัิกั�รัและพฤติกัรัรัมกั�รัใช้ง�นั

6.2
1
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สำาห์รับดิ้านพฤติกรรมูการใช้งานการใช้
บริการเก่�ยวกับการใช้งานบริการดัิ�งเดิิมู	พบว่า	 
ผู้ใชบ้รกิารสว่นให์ญใ่นกลุมู่บริการแพร่ภาพยงัมูก่าร
ใช้บริการดิั�งเดิิมู	คิดิเป็นร้อยละ	83	อย่างไรก็ตามู
ในบริการกลุ่มูน่�มู่การใช้บริการดัิ�งเดิิมูลดิลง	โดิยมู่
สัดิส่วนสูงถุ้งร้อยละ	58	ในข้ณะทั่�ร้อยละ	25	ยังมู่
การใช้บริการดิั�งเดิิมูตามูปกติ	และเมูื�อพิจารณาผล
สำารวจในกลุ่มูทั่�ยังมู่การใช้บริการดัิ�งเดิิมู	รายช่วง
อายุ	จะพบว่า	ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	Babyboomer+	
และกลุ่มู	GenX	มู่สัดิส่วนการใช้บริการดัิ�งเดิิมูตามู
ปกติทั่�สูงกว่าช่วงวัยอื�น	โดิยคิดิเป็นร้อยละ	58	และ 
ร้อยละ	33	ตามูลำาดัิบ	ในข้ณะทั่�	 ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	
GenY	และ	GenZ	ส่วนให์ญ่	มู่การใช้บริการดิั�งเดิิมู
ตามูปกตใินสดัิสว่นทั่�น้อยกว่า	โดิยคดิิเปน็รอ้ยละ	18	
และร้อยละ	12	ตามูลำาดิับ
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• ฟรี พรอมรับชมโฆษณาทางโทรทัศน
• สามารถใช/ไมใชอินเทอรเน็ตในการรับชม

การใชบริการดิจิทัลและบริการดั้งเดิมในกลุมบริการแพรภาพ

• รับชมคอนเทนตตามรายการที่จัดไว
• มีการจัดแบงสัดสวนประเภทของคอนเทนตชัดเจน เชน ขาว ละคร รายการ
• ผูใหบริการบางรายไมมีการเผยแพรคอนเทนตบนบริการดิจิทัล

บริการดั้งเดิม

บริการดิจิทัล

บริการดิจิทัลไมสามารถทดแทนบริการดั้งเดิมไดอยางสมบูรณ เนื่องจากคอนเทนตของผูใหบริการดั้งเดิมสวนใหญ

ไมไดมีการเผยแพรบนบริการดิจิทัล เวนแตในกรณีที่ผูใหบริการดั้งเดิมเปดใหบริการดิจิทัลของธุรกิจเอง

ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชบริการดั้งเดิมในกลุมบริการแพรภาพ

• ผูใชบริการสวนใหญในกลุมบริการแพรภาพกวารอยละ 83 ยังใชบริการดั้งเดิมอยู 

• ผูใชบริการในกลุม Babyboomer+ และกลุม GenX ใชบริการดั้งเดิมมากที่สุด 

  และมีสัดสวนการใชบริการดั้งเดิมตามปกติมากที่สุดเชนกัน 

• ผูใชบริการในกลุม GenY และกลุมบริการ GenZ สวนใหญใชบริการดั้งเดิมลดลง

18%

5%

13%

18%

28%

56%

48%

44%

64%

61%

26%

48%

44%

18%

12%

Overall

BabyBoomer+

GenX

GenY

GenZ

ใชงานไดตามปกติ ใชงานลดลง ไมใชงาน

คาบริการรับชมโทรทัศน

รูปแบบการเผยแพรคอนเทนต

• คาสมาชิก: 110 บาท/เดือน/ผูใชบริการ
• ฟรี ในกรณีที่รับชมแบบมีโฆษณา

คาบริการดิจิทัลกลุมแพรภาพ

รูปแบบการเผยแพรคอนเทนต
• เลือกชมคอนเทนตไดทุกที่ทุกเวลา
• มีการจัดหมวดหมูคอนเทนตในแตละประเภทรายการ (เนนความบันเทิง)
•  ผูใหบริการบางรายเปดให Content Creator สามารถอัพโหลดคอนเทนตได
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เมูื�อพิจารณาในดิ้านผลประกอบการข้องผู้ให์้บริการดิั�งเดิิมู	(รายให์ญ่)	พบว่า 
ในชว่งป	ีพ.ศ.	2557-2563	รายได้ิข้องผูใ้ห้์บรกิารดัิ�งเดิิมูและมููลค่าโฆษณาผา่นโทัรทััศน	์
มู่แนวโน้มูลดิลง	ในอัตราการเติบโตเฉล่�ยสะสมูคิดิเป็นร้อยละ	-12	และร้อยละ	-3	ต่อปี	
ตามูลำาดิบั	ห์ลงัจากการเข้า้มูาข้องผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลัรายสำาคัญ	เชน่	YouTube	ทั่�เข้า้มูา
ให์บ้รกิารอยา่งเปน็ทัางการในป	ีพ.ศ.	2557	และ	Netflix,	Viu	ทั่�เข้้ามูาให้์บรกิารอยา่งเปน็
ทัางการในป	ีพ.ศ.	2560	ในข้ณะเดิย่วกนัเมืู�อวเิคราะห์์ข้อ้มูลูในฝัง่ข้องผูใ้ห้์บรกิารดิิจทิัลั	
พบว่า	มููลค่าโฆษณาผ่านบริการดิิจิทััล	(รายให์ญ่)	ในกลุ่มูบริการแพร่ภาพมู่การเติบโต
ข้้�นในชว่งป	ีพ.ศ.	2561-2564	อย่างตอ่เนื�องเชน่กนั	โดิยมูอ่ตัราการเตบิโตเฉล่�ยสะสมู
คดิิเปน็รอ้ยละ	14	ตอ่ป	ีและระยะเวลาในการใชบ้รกิารกับผู้ให์บ้รกิารดิจิทิัลั	(รายให์ญ)่	ก็
มู่การเติบโตดิ้วยอัตราการเติบโตเฉล่�ยสะสมูคิดิเป็นร้อยละ	28	ต่อปี

ด้�นัผิลปรัะกัอบกั�รัข้องผิู้ให้บรัิกั�รัดั้งเดิม2

จากการวเิคราะห์ข์้อ้มููลดิา้นผลประกอบการข้องผูใ้ห์บ้รกิารดิั�งเดิมิู	(รายให์ญ)่	
สะทัอ้นให์เ้ห์น็วา่	ผูใ้ห์บ้รกิารดิั�งเดิมิูไดิร้บัผลกระทับจากการเข้า้มูาข้องผูใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลั	
เนื�องจากบริการดิจิทิัลัมู่ตัวเลอืกข้องคอนเทันต์นา่สนใจและห์ลากห์ลาย	ทัำาให์ส้ามูารถุ
ดิ้งดิูดิให์้ผู้ใช้บริการให์้เลือกใช้บริการดิิจิทััลมูากข้้�น
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รายไดของผูใหบริการดั้งเดิม (รายใหญ)1

ผูใหบริการดั้งเดิมไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูใชบริการเลือกใชบริการดิจิทัลมากขึ้น

•  รายไดและมูลคาการโฆษณาผานโทรทัศนของผูใหบริการดั้งเดิมมีแนวโนมลดลง  หลังจากการเขามาของผูใหบริการดิจิทัล

•  มูลคาโฆษณาและระยะเวลาในการใชบริการบนแอปพลิเคชันหลักของกลุมบริการ แพรภาพมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ในชวงป พ.ศ. 2561-2564

1 ขอมูลรายไดของผูใหบริการโทรทัศนรายใหญในประเทศไทยจากรายงานประจําป 
3 ขอมูลจาก ขอมูลจากผูใหบริการดิจิทัลกลุมแพรภาพรายใหญ

 28,346.0
25,558.1

21,600.1 21,827.0

20,876.9
17,325.6

13,139.3 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

มูลคาโฆษณาผานโทรทัศน2

 84,392.0

 70,995.0  65,786.0  70,382.0  70,310.0
 63,177.0

 79,590.0

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท

ปที่ผูใหบริการดิจิทัล
เริ่มใหบริการ

มูลคาโฆษณาผาน
บริการดิจิทัล (รายใหญ)3

13.89%

ระยะเวลาในการใชบริการผาน
บริการดิจิทัล (รายใหญ)3

2561 2562 2563 2564

8.2 8.5
11.4

17.2

28.19%

ที่มา: DAAT ที่มา: We Are Social

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ปที่ผูใหบริการดิจิทัล
เริ่มใหบริการ

หนวย: พันลานบาท

4.0
4.8 5.3

5.9

2561 2562 2563 2564
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การพัฒนาบริการดิจิทัลกลุมแพรภาพ

• 4 แพลตฟอรม1 เพิ่มฟเจอรการดูหนังรวมกันและแชทกันไดบนเว็บไซต (Teleparty)
• Amazon และ Apple TV เปดชองทางการถายทอดสดการแขงขันกีฬา
• ผูใหบริการกลุมแพรภาพมีแนวโนมลดคาสมาชิกและเพิ่มโฆษณา

เทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการใหบริการดิจิทัลกลุมโทรคมนาคม

• ผูใชบริการสวนใหญในกลุมบริการโทรคมนาคมยังใชบริการดั้งเดิมอยู 

• ผูใชบริการในกลุม GenY และกลุมบริการ GenZ สวนใหญใชบริการดั้งเดิมลดลง

• ผูใชบริการในกลุม Babyboomer+ และกลุม GenX มีสัดสวนการใชบริการดั้งเดิม

  ที่สูงกวากลุมอื่น

• การพัฒนา YouTube Shorts ใหผูใชบริการสามารถสรางคลิปสั้นไดงายขึ้น 
• การแบงปนขอมูลเชิงลึก (Insights) เกี่ยวกับความตองการของผูชมจาก Google 
  เพื่อให Content Creator ผลิตคอนเทนตไดตรงใจผูรับชม
• การเพิ่มฟเจอรใหผูจัด LIVE สามารถเชิญเพื่อนเขามาไลฟรวมกันได

กลุม Video OnDemand

เทคโนโลยี 5G 
จะชวยเพิ่มคุณภาพของวิดีโอ โดยเฉพาะการถายทอดสด
ที่จะชวยลดความลาชาของวิดีโอ รวมถึงชวยลดตนทุนผูผลิต
คอนเทนตในการซื้ออุปกรณถายทําราคาสูงเพื่อความคมชัด

เทคโนโลยีการรับชมวิดีโอเสมือนจริง (Immersive Streaming)
ความเร็วอินเทอรเน็ตจากเทคโนโลยี 5G จะชวยใหเทคโนโลยีการรับชม
วิดีโอเสมือนจริง เชน VR เปนไปไดงายมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งเพิ่มประสบการณ
การรับชมวิดีโอไดในอีกระดับ 

ผลกระทบตอผูใหบริการดั้งเดิม

ผูใหบริการดั้งเดิมมีแนวโนมสูญเสียจํานวนผู
ใชบริการและเวลาในการรับชม เนื่องจากผูให
บริการดจิทิลัรายใหญเพิม่ฟเจอรและกจิกรรมที่
หลากหลายเพือ่ดึงดดูใหผูใชบรกิารรบัชมวดิโีอ
และทํากิจกรรมบนแพลตฟอรมใหนานขึ้น

ผูใหบริการดัง้เดมิทีไ่มมกีารใหบรกิารดจิิทลัจะสญู
เสียโอกาสจากประโยชนของเทคโนโลยี 5G 
เนื่องจากเทคโนโลยีนี้จะเปนสวนสําคัญที่ทําใหผู
ใชบรกิารไดรบัประสบการณการรบัชมทีด่มีากขึน้

กลุม Video Sharing

ดานการพัฒนาบริการดิจิทัลและเทคโนโลยีที่สนับสนุน3
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สำาห์รับดิ้านความูครอบคลุมูข้องบริการ	พบว่า	รูปแบบการเผยแพร่คอนเทันต์
บนบริการดิิจิทััลมู่ความูครอบคลุมูกว่ารูปแบบเผยแพร่คอนเทันต์บนบริการดิั�งเดิิมู	
เนื�องจากรูปแบบการเผยแพร่คอนเทันต์ข้องบริการดิั�งเดิิมู	ผู้ใช้บริการสามูารถุเลือก
รับฟังคอนเทันต์ได้ิตามูรายการทั่�จัดิไว้	 โดิยมู่การจัดิแบ่งสัดิส่วนประเภทัข้องคอน
เทันต์ไว้ชัดิเจน	เช่น	ข้่าว	รายการ	ซ้�งผู้ฟังสามูารถุมู่ส่วนร่วมูบนรายการไดิ้	แต่ไมู่มู่
การเผยแพร่คอนเทันต์บนบริการดิิจิทััล	ในข้ณะทั่�	บริการดิิจิทััลมู่รูปแบบการเผยแพร่
คอนเทันต์ทั่�เลือกชมูคอนเทันต์ได้ิทัุกทั่�ทัุกเวลา	และผู้ใช้บริการสามูารถุจัดิห์มูวดิห์มูู่
ข้องคอนเทันตท์ัั�ง	เพลง	พอดิแคสตไ์ดิเ้อง	อ่กทัั�งผู้ให์บ้รกิารบางรายเปดิิให์ผู้ใ้ชบ้รกิาร
สามูารถุสร้างเพลย์ลิสต์แบบสาธ์ารณะได้ิ	แต่ผู้ฟังไมู่สามูารถุมู่ส่วนร่วมูบนรายการได้ิ	
เมูื�อเปร่ยบเทั่ยบในดิ้านค่าใช้จ่าย	พบว่า	ผู้ใช้บริการส่วนให์ญ่มู่ค่าใช้จ่ายในการเข้้าถุ้ง
บริการดิิจิทััลมูากกว่าการเข้้าถุ้งบริการดัิ�งเดิิมู	โดิยมู่ค่าใช้จ่ายสำาห์รับการเป็นสมูาชิก
ประมูาณ	77	บาทัตอ่เดืิอนตอ่ผูใ้ช้บริการ	และสามูารถุรบัฟงัแบบไมู่เสย่คา่ใชจ้า่ยในกรณ่
รับฟังแบบมู่โฆษณาคั�น	ในข้ณะทั่�	การรับฟังบนบริการดัิ�งเดิิมูไมู่เส่ยค่าใช้จ่าย	แต่ต้อง
รับฟังในรูปแบบมู่โฆษณาคั�นเช่นเดิ่ยวกับการบริการดิิจิทััล	และผู้ใช้บริการสามูารถุใช้
ห์รือไมู่ใช้อินเทัอร์เน็ตในการรับฟังได้ิ	สะทั้อนให้์เห์็นว่า	บรัิกั�รัดิจำิทัลสื�ม�รัถึทดแทนั
บรักิั�รัดัง้เดมิไดค้อ่นัข้้�งม�กั	เนื�องจากบรกิารดิิจทัิัลมูต่วัเลอืกเพลงทั่�ห์ลากห์ลายและ 
พอดิแคสต์ท่ั�เปร่ยบเสมูือนรายการวิทัยุแบบไมู่มู่โฆษณาคั�น	แต่บริการดัิ�งเดิิมูยังมู่จุดิ
แข้็งในดิ้านดิ่เจทั่�มู่ฐานแฟนคลับจากการจัดิรายการ

กัลุ่มบรัิกั�รัแพรั่เสืียง

ด้�นัคว�มครัอบคลุมข้องบรัิกั�รั 
และพฤติกัรัรัมกั�รัใช้ง�นั1

6.3
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นอกจากน่�	 ในการสำารวจพฤติกรรมูการ
ใช้บริการเก่�ยวกับการใช้งานบริการดัิ�งเดิิมู	พบว่า	 
ผู้ใช้บริการส่วนให์ญ่ในกลุ่มูบริการแพร่เส่ยงไมู่ไดิ้
ใช้บริการดัิ�งเดิิมูแล้ว	โดิยมู่สัดิส่วนผู้ใช้บริการทั่�ไมู่
ใช้บริการดิั�งเดิิมูสูงถุ้งร้อยละ	60	ในส่วนข้องการ
ใช้บริการดัิ�งเดิิมูตามูปกติและการใช้บริการดิั�งเดิิมู
ลดิลง	คิดิเป็นเพ่ยงร้อยละ	10	และร้อยละ	30	ตามู
ลำาดิับ	และเมูื�อพิจาณาผลสำารวจในกลุ่มูทั่�ยังมู่การ
ใช้บริการดิั�งเดิิมู	รายช่วงอายุ	จะพบว่า	ผู้ใช้บริการ
ในกลุ่มู	Babyboomer+	และกลุ่มูบริการ	Gen	X	มู่
การใช้บริการดิั�งเดิิมูตามูปกติมูากทั่�สุดิ	 เมูื�อเทั่ยบ
กับช่วงวัยอื�น	โดิยคิดิเป็นร้อยละ	19	และร้อยละ	14	
ตามูลำาดิับ	ในข้ณะทั่�ผู้ใช้บริการในกลุ่มู	Gen	Y	มู่การ
ใช้บริการดิั�งเดิิมูลดิลงมูากทั่�สุดิ	คิดิเป็นร้อยละ	39	
และกลุ่มูบริการ	Gen	Z	ไมู่ใช้บริการดัิ�งเดิิมูมูากทั่�สุดิ 
คิดิเป็นร้อยละ	72
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• ฟรี พรอมรับฟงโฆษณาทางวิทยุ
• สามารถใช/ไมใชอินเทอรเน็ตในการรับฟง

การใชบริการดิจิทัลและบริการดั้งเดิมในกลุมบริการแพรเสียง

• รับฟงคอนเทนตตามรายการที่จัดไว
• มีการจัดแบงสัดสวนประเภทของ�คอนเทนตชัดเจน เชน ขาว รายการ
• รายการวิทยุไมมีการเผยแพรคอนเทนตบนบริการดิจิทัล Music Streaming

บริการดั้งเดิม

บริการดิจิทัล

บริการดิจิทัลสามารถทดแทนบริการดั้งเดิมไดคอนขางมาก  เนื่องจากบริการดิจิทัลมีตัวเลือกเพลงที่หลากหลายและพอดแคสตที่เปรียบเสมือน

รายการวิทยุแบบไมมีโฆษณาคั่น แตบริการดั้งเดิมยังมีจุดแข็งในดานความนาสนใจของผูจัดรายการวิทยุ

ผลกระทบตอพฤติกรรมการใชบริการดั้งเดิมในกลุมบริการแพรเสียง

• ผูใชบริการสวนใหญในกลุมบริการแพรเสียงไมใชใชบริการดั้งเดิมแลว

• ผูใชบริการในกลุม Babyboomer+ และกลุมบริการ GenX มีการใชบริการดั้งเดิม

  ตามปกติมากที่สุด

• ผูใชบริการในกลุม GenY ลดการใชบริการดั้งเดิมสูงสุด และกลุม GenZ 

  ไมใชบริการดั้งเดิมมากที่สุด

60%

52%

52%

52%

72%

30%

29%

34%

39%

22%

10%

19%

14%

10%

6%

Overall

BabyBoomer+

GenX

GenY

GenZ

ใชงานไดตามปกติ ใชงานลดลง ไมใชงาน

คาบริการรับฟงวิทยุ

รูปแบบการเผยแพรคอนเทนต

• คาสมาชิก: 77 บาท/เดือน/ผูใชบริการ
• ฟรี ในกรณีที่รับฟงแบบมีโฆษณา

คาบริการดิจิทัลกลุมแพรเสียง

รูปแบบการเผยแพรคอนเทนต
• เลือกชมคอนเทนตไดทุกที่ทุกเวลา
• มีการจัดหมวดหมูของคอนเทนตทั้ง เพลง พอดแคสต 
• ผูใหบริการบางรายเปดใหผูใชบริการสามารถสรางเพลยลิสตแบบสาธารณะได
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ด้�นัผิลปรัะกัอบกั�รัข้องผิู้ให้บรัิกั�รัดั้งเดิม

จากการวิเคราะห์์ข้้อมููลดิ้านผลประกอบการข้องผู้ให้์บริการดิั�งเดิิมู	(รายให์ญ่)	
สะท้ัอนให้์เห็์นวา่	ผู้ให้์บรกิารดัิ�งเดิิมูได้ิรบัผลกระทับจากการเข้้ามูาข้องผูใ้ห้์บรกิารดิิจทัิัล	
เนื�องจากบริการดิิจิทััลมู่ความูห์ลากห์ลายและน่าสนใจในตัวคอนเทันต์	อย่างเพลงและ
พอดิแคสต์	ทัำาให์้สามูารถุดิ้งดิูดิให์้ผู้ใช้บริการให์้เลือกใช้บริการดิิจิทััลมูากข้้�น

2

เมูื�อพิจารณาในด้ิานผลประกอบการข้องผู้ให้์บริการดัิ�งเดิิมู	(รายให์ญ่)	พบ
ว่า	ในช่วงปี	พ.ศ.	2558-2563	รายไดิ้ข้องผู้ให์้บริการดิั�งเดิิมูและและมููลค่าโฆษณา
ผ่านวิทัยุ	มู่แนวโน้มูลดิลงในอัตราการเติบโตเฉล่�ยสะสมูคิดิเป็นร้อยละ	 -11	และ
ร้อยละ	-8	ต่อปี	ตามูลำาดิับ	ห์ลังจากการเข้้ามูาข้องผู้ให์้บริการดิิจิทััลรายสำาคัญ	
เช่น	Joox	ทั่�เข้้ามูาให้์บริการอย่างเป็นทัางการในปี	พ.ศ.	2559	และ	Spotify	ทั่�
เข้้ามูาให์้บริการอย่างเป็นทัางการในปี	พ.ศ.	2560	ในข้ณะเดิ่ยวกันเมืู�อวิเคราะห์์
ข้้อมููลในฝั่งข้องผู้ให้์บริการดิิจิทััล	พบว่า	จำานวนการดิาวน์โห์ลดิแอปพลิเคชัน	 
(รายให์ญ่)	ในกลุ่มูบริการแพรเ่สย่งมู่การเตบิโตข้้�นในชว่งป	ีพ.ศ.	2559-2562	อยา่งต่อ
เนื�องเช่นกัน	โดิยมู่อัตราการเติบโตเฉล่�ยสะสมูคิดิเป็นร้อยละ	41	ต่อปี	และจำานวนการ 
สตรมู่เพลงผ่านบรกิารดิจิทิัลั	(รายให์ญ)่	กม็ูก่ารเตบิโตดิว้ยอตัราการเตบิโตเฉล่�ยสะสมู
คิดิเป็นร้อยละ	59	ต่อปี
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รายไดของผูใหบริการดั้งเดิม (รายใหญ)1

ผูใหบริการดั้งเดิมไดรับผลกระทบ เนื่องจากผูใชบริการเลือกใชบริการดิจิทัลมากขึ้น

•  รายไดและมูลคาการโฆษณาผานวิทยุของผูใหบริการดั้งเดิมมีแนวโนมลดลง  หลังจากการเขามาของผูใหบริการดิจิทัล

•  จํานวนการดาวนโหลดแอปฯ และจํานวนการสตรีมเพลงบนแอปพลิเคชันหลักของกลุมบริการแพรเสียงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง

   ในชวงป พ.ศ. 2559-2562

1 ขอมูลรายไดของผูใหบริการวิทยุรายใหญในประเทศไทยจากรายงานประจําป 
2 ขอมูลจาก Nielsen, DAAT
3 ขอมูลจากผูใหบริการดิจิทัลกลุมแพรเสียงรายใหญ

 2,326.3  1,890.8 

 1,778.1  1,406.8 
 1,146.2  1,221.2 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

มูลคาโฆษณาผานวิทย2ุ

 5,263.0 

 4,476.0  4,802.0  4,741.0 

 3,602.0 

 5,675.0 

หนวย: ลานบาท

หนวย: ลานบาท

จํานวนการดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน  (รายใหญ)3

40.95%

จํานวนการสตรีมเพลงผาน
บริการดิจิทัล (รายใหญ)3

1.5
2.0

3.0

6.0
58.74%

ที่มา: เว็บไซตของผูใหบริการ ที่มา: เว็บไซตของผูใหบริการ

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ปที่ผูใหบริการดิจิทัล
เริ่มใหบริการ

หนวย: พันลานบาท

25.0

50.0

68.0 70.0

2561 25622559 2560 2561 25622559 2560

หนวย: พันลานครั้ง
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การปรับตัวของผูใหบริการดิจิทัลกลุมแพรเสียง

• Spotify LIVE: การจัดรายการสดของพอดแคสต โดยผูจัดรายการ
  สามารถเชิญผูฟงเขามารวมพูดคุยกันได
• Hey Spotify: การใชเสียงของผูใชบริการในการคนหาและสั่งเลนเพลง
• Mini Player: สั่งเลนเพลงจาก Spotify ที่แชรบน Facebook

เทคโนโลยีที่ชวยสนับสนุนการใหบริการดิจิทัลกลุมแพรเสียง

• ผูใชบริการสวนใหญในกลุมบริการโทรคมนาคมยังใชบริการดั้งเดิมอยู 

• ผูใชบริการในกลุม GenY และกลุมบริการ GenZ สวนใหญใชบริการดั้งเดิมลดลง

• ผูใชบริการในกลุม Babyboomer+ และกลุม GenX มีสัดสวนการใชบริการดั้งเดิม

  ที่สูงกวากลุมอื่น

JOOX Rooms: เปดชองทางใหผูฟงสามารถทํากิจกรรมกับผูใชงานรายอื่น
• เปดหอง (สาธารณะ/สวนตัว) สําหรับไลฟสด/พูดคุย/คอมเมนต
• เปดเพลงจาก JOOX ในหองนั้นๆ
• เปดกลองคุยแบบเห็นหนากัน
• โหวตเพลงที่ตองการฟง

กลุม Music Streaming

เทคโนโลยี 5G 
จะชวยใหการสตรีมเสียงเพลงที่มีความละเอียดสูง (Lossless Audio)
ไดโดยไมติดขัด อีกทั้งยังชวยใหผูฟงสามารถดาวนโหลดหรือ
สตรีมเพลงไดในเวลาอันรวดเร็ว

เทคโนโลยี Blockchain 
“Audius” บริการ Music Streaming รายใหมที่สรางจากเทคโนโลยี Blockchain 
ซึ่งศิลปนสามารถอัพโหลดเพลงไดเองและเลือกเก็บ/ไมเก็บเงินจากผูฟงได 
อีกทั้งยังถูกนําไปใชในแพลตฟอรม Metaverse
 

ผลกระทบตอผูใหบริการดั้งเดิม

ฟเจอรใหมของ Music Streaming สามารถ
ทดแทนบริการดั้งเดิมไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะ
เปน การจดัไลฟของรายการพอดแคสตหรอืของ
ผูใชงานเองมลีกัษณะการใชงานท่ีใกลเคยีงกับการ
พูดคุยกับดีเจบนรายการวิทยุ

เทคโนโลย ี5G จะยกระดบัคณุภาพการฟงเพลง
สตรมีมิง่และอาจเปลีย่นพฤตกิรรมผูฟงใหมีความ
ตองการฟงเสยีงเพลงทีม่คีวามละเอียดสูงมาก
ขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหผูฟงบางกลุมเลิกฟงเพลง
ผานวิทยุ

ดานการพัฒนาบริการดิจิทัลและเทคโนโลยีที่สนับสนุน3
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องค์ปรัะกัอบข้อง Metaverse และบทบ�ท
ข้อง Metaverse ในัปัจำจำุบันั

กั�รัศึกัษ�ผิลกัรัะทบข้อง Metaverse

องค์ปรัะกัอบข้อง Metaverse
Metaverse	 เป็นคำาศัพทั์ทั่�ถุูกพูดิถุ้งกันอย่างต่อเนื�องในปีทั่�ผ่าน
มูา	และเป็นสิ�งท่ั�ผู้ให้์บริการดิิจิทััลรายให์ญ่ข้องโลกให้์ความูสนใจเพื�อ
พัฒนาเทัคโนโลย่ท่ั�ช่วยให์้ผู้ใช้บริการสามูารถุทัำากิจกรรมูต่างๆ	ร่วมู
กันบนโลกเสมูือนไดิ้	อย่างไรก็ตามู	นิยามูข้องคำาว่า	Metaverse	
ยังค่อนข้้างกว้างและยังไมู่มู่นิยามูกลางสากล	 แต่สามูารถุสรุป
องค์ประกอบข้อง	Metaverse	ในภาพรวมูไดิ้ออกเป็น	7	ระดิับ	ดิังน่� 

Experience	คอื	ประสบการณ์ทั่�ไดิร้บัจากการใช้บริการดิิจิทัลั	เช่น	การ
เล่นเกมู	การแข่้งอ่สปอร์ต	การใช้โซเช่ยล	การดูิห์นัง	การช็อปปิง	การ
ร่วมูงานอ่เวนต์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันข้องผู้ให์้บริการ

1

6.4

1
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1. Discovery	ระดิบัทั่�ชว่ยให์ผู้ใ้ชบ้รกิารดิจิทิัลัสามูารถุใชเ้วลาสมัูผสัประสบการณ์
บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันมูากข้้�น	อันเนื�องมูาจากการแนะนำาสิ�งทั่�น่าสนใจให์้แก่ 
ผูใ้ชบ้ริการรายบคุคล	เชน่	โฆษณา	โซเชย่ล	คะแนนความูนิยมู	รา้นคา้ตา่งๆ	เปน็ตน้

2. Creator Economy	คอื	ระดิบัทั่�ทัำาให์ผู้ใ้ห์บ้รกิารดิจิทิัลัมูก่ารเตบิโตจากการพฒันา
ระบบท่ั�ผลกัดัินให์ผู้้ผลติคอนเทันตส์ามูารถุสรา้งเนื�อห์าทั่�มูค่วามูสรา้งสรรค์บน
เว็บไซต์/แอปพลิเคชันข้องผู้ให์้บริการไดิ้อย่างไมู่สิ�นสุดิ	โดิยในปัจจุบัน	มู่ผู้ผลิต
คอนเทันตเ์พิ�มูข้้�นอย่างตอ่เนื�อง	จง้นำาไปสูก่ารพฒันาบริการดิจิทิัลัในการเผยแพร่
คอนเทันต์ต่างๆ	ไดิ้ในกลุ่มูบริการต่างๆ	เช่น	กลุ่มูบริการ	Social	Networking	
ท่ั�มูท่ัั�งคอนเทันตบ์ทัความู	รปูภาพและวดิิโ่อ	กลุมู่บรกิาร	Video	Sharing	ทั่�เนน้
การเผยแพร่สื�อวิดิ่โอ

3. Spatial Computing คอื	ระดัิบทั่�ใช้เทัคโนโลย่ในการผสานโลกจรงิกบัโลกเสมืูอน	
เช่น	เทัคโนโลย่	VR/AR/XR	เพื�อแสดิงลักษณะทัางกายภาพร่วมูกับแอนิเมูชัน	
การสร้างแผนทั่�แบบจ่โอสปาเช่ยล	(Geospatial	Mapping)	เทัคโนโลย่ท่ั�ใช้ใน
การระบุตัวตนข้องผู้คน

4. Decentralization	คคือ	ระดัิบทั่�ใช้เทัคโนโลย่ในการการกระจายอำานาจห์รือ
ข้อ้มููลแบบไร้ตัวกลางเพื�อตอ่ยอดิการใชง้านในกลุมู่บรกิารตา่งๆ	เชน่	เทัคโนโลย่	
Blockchain	ทั่�ทัำาให้์เงินดิิจิทัลัมู่การทัำางานแบบกระจายอำานาจ	ไรต้วักลางคอย
ควบคุมู	อาทัิ	การซื�อข้ายผลงานดิิจิทััล	NFTs	ซ้�งสามูารถุนำาไปต่อยอดิในเกมู	
อ่สปอร์ต	ไลฟ์สตร่มูไดิ้	รวมูถุ้งการใช้	DeFi	(Decentralized	Finance)	ในการ
ทัำาธ์ุรกรรมูทัางการเงินในปัจจุบันไดิ้โดิยปราศจากตัวกลาง

5. 

2

3

4

5
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6. Human Interface	คอื	ระดัิบทั่�ทัำาให้์อปุกรณค์อมูพวิเตอร์เชื�อมูโยงกับรา่งกาย
ข้องเรามูากข้้�น	เชน่	แวน่ตาอจัฉรยิะทั่�สามูารถุใชง้านไดิค้ลา้ยสมูารท์ัโฟน	ถุงุมูอื
อัจฉริยะสำาห์รับการห์ยิบวัตถุุในโลกเสมูือน	ไบโอเซ็นเซอร์เล็กๆ	ทั่�อาจพิมูพ์บน
ผิวห์นัง	ตลอดิจนตัวรับสัมูผัสห์รือสื�อสารกับระบบประสาทัข้องเรา	เป็นต้น

7. Infrastructure	คอื	ระดิบัทั่�เก่�ยวข้อ้งกบัโครงสรา้งพื�นฐานทั่�ทัำาให์อ้ปุกรณต์า่งๆ	
เชื�อมูต่อผ่านเครือข่้ายอินเทัอร์เน็ตความูเร็วสูง	และช่วยให้์การนำาเสนอคอน
เทันต์ใน	Metaverse	รวดิเร็ว	ไห์ลลื�น	เช่น	เทัคโนโลย่	5G/6G/Wi-Fi	คลาวด์ิทั่� 
ประมูวล	ผลไดิ้อย่างรวดิเร็ว	ชิปประมูวลผลกราฟิกประสิทัธิ์ภาพสูง	(GPUs)	
เป็นต้น

6

7
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ในปัจจุบัน	Layer	1	-	3	ข้อง	Metaverse	มู่บทับาทัมูากแล้ว	 ได้ิแก่	บริการ	 
E-marketplace	บริการ	Social	Network	บริการ	Video	On	Demand	ตัวอย่าง
เช่น	MS	teams	ข้อง	Microsoft	และ	Facebook	ข้อง	Meta	ในส่วนข้อง	Layer	
4	-	7	ข้อง	Metaverse	เป็นการผสมูผสานเทัคโลย่ลำ�าสมูัยให์มู่ๆ	ในการพัฒนา
บริการเดิิมูใน	Layer	1	-	3	เช่น	การนำา	AR/VR	มูาเพิ�มูประสบการณ์ในการบริโภค
คอนเทันต์วิดิ่โอ	ตัวอย่างแพลตฟอร์มูทั่น่าสนใจไดิ้แก่	Mesh	ข้อง	Microsoft	และ	
Horizon	Worlds	ข้อง	Meta

Infrastructure

Human Interface

Decentralization

Spatial Computing

Creator Economy

Discovery

Experience Layer 1 : Games, Social, Esports, 
Theater , Shopping

Layer 2 : Ad Networks, Social, 
Curation, Rating, Stores, Agents
Layer 3 : Digital Tools, Asset 
Markets, Workflow, Commerce
Layer 4 : 3D Engines, VR/AR/XR, 
Multitasking UI, Geospatial Mapping
Layer 5 : Edge Computing, AI 
Agents, Microservices, Blockchain
Layer 6 : Mobile, Smart glasses, 
Wearables, Haptic, Gestures, Voice, 
Neural

Layer 7 : 5G WiFi 6 6 G, Cloud, 7nm 
to 1.4 nm, MEMS, GPUs, Materials

การแบง Layer ของ Metaverse โดย Jon Radoff

ของ Metaverse มีบทบาทมากแลว เชนบริการ 
E-marketplace บริการ Social Network 
บริการ Vide on Demand เปนตน

ของ Metaverse เปนการผสมผสานเทคโนโลยี
ลํ้าสมัยใหมๆ ในการพัฒนาบริการเดิมใน Layer
1 - 3 เชน การนํา AR/VR มาเพิ่มประสบการณ
ในการบริโภคคอนเทนตวีดีโอ เปนตน

Layer 1 - 3 

Layer 4 - 7

บทบ�ทข้อง Metaverse ปัจำจำบุนัั
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1. ปัจำจำัยในัด้�นัคว�มง่�ยข้องกั�รัใช้ง�นั (Ease of use)  
เป็นปัจจัยทั่�ทัำาให์้เกิดิการปรับใช้เทัคโนโลย่	AR/VR	ในปัจจุบัน	
อุปกรณ์	VR	ประกอบดิ้วย	2	ประเภทั	ไดิ้แก่	1)	อุปกรณ์	VR	
Headset	ทั่�มู่	2	รูปแบบย่อย	คือ	Tethered	VR	Headsets	ซ้�ง
เป็นอุปกรณ์	VR	ทั่�เชื�อมูต่อกับคอมูพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล	และ	
Standalone	VR	Headsets	ซ้�งเปน็อปุกรณท์ั่�มู่ห์นว่ยการประมูวล
ผล	เซ็นเซอร์	ห์น่วยความูจำา	และจอแสดิงผล	(Display)	ในตัว
อปุกรณ	์และ	2)	อปุกรณ	์Mobile	base	เปน็อปุกรณ	์VR	ทั่�ตอ้ง
ใช้สมูาร์ทัโฟนมูาเป็นจอแสดิงผล	

แนัวโนั้มกั�รัปรัับใช้เทคโนัโลยี AR/VR 
และผิลกัรัะทบจำ�กักั�รัใช้ง�นั

แนัวโนั้มกั�รัปรัับใช้เทคโนัโลยี AR/VR
แนวโน้มูการปรับใช้เทัคโนโลย่	AR/VR	อย่างแพร่ฟลายในอนาคตจะข้้�น
อยู่กับ	2	ปัจจัยห์ลัก	ดิังน่�	

2

1



รายงานสรุปผลการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูล                         
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย

245

ดิังนั�นการปรับใช้เทัคโนโลย่	AR/VR	
ยงัไมู่เกิดิข้้�นมูากในระยะสั�นเนื�องจาก	
ความูง่ายในการใช้งานข้องอุปกรณ์	
AR/VR	ยังไมู่เทั่ยบเทั่าแว่นตาทัั�วไป	
และผู้บริโภคมู่การรับรู้ราคา	(Price	
Perception)	 ในระดิับทั่�แพง	ทัำาให์้ 
แนวโน้มูการใชง้านเทัคโนโลย	่AR/VR	
ยังคงต้องใช้เวลาอ่กนาน	โดิยจาก
งานวจิยัแนวโนมู้การปรบัใชเ้ทัคโนโลย่	
AR/VR	ข้องโลก	โดิย	Ark	Invest	พบ
ว่า	ราคาอุปกรณ์	AR/VR	มู่แนวโน้มู
ลดิลงทัุกปี	และคาดิว่าการปรับใช้
อุปกรณ์AR/VR	จะเกิดิข้้�นอย่างแพร่
ห์ลายเทั่ยบเท่ัากับอุปกรณ์	Smart-
phone	ในปี	2030

2. ปัจำจัำยในัด้�นัรัะดับรั�ค�	ระดิับ
ราคาข้องอุปกรณ์	VR	Headset	 
ยั งคงอยู่ ใ น ร ะ ดัิบทั่� สู ง 	 แ ล ะ 
ผู้บริโภคไมู่เห์็นประโยชน์ข้องการ
ใชง้าน	ทัำาให์ก้ารรบัรูร้าคา	(Price	
Perception)	ในปจัจุบันอยู่ในระดัิบ
ทั่�แพง

2

ระดับราคาของอุปกรณ VR Headset ยังอยูในระดับที่สูง และผูบริโภคไมเห็นประโยชน
ของการใชงาน ทําใหการรับรูราคา (Price Perception) ปจจุบันอยูในระดับที่แพง

ราคาอุปกรณ VR ในประเทศไทย
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ประเภทของอุปกรณ VR 

VR Headset Mobile Base

Tethered VR
Headsets

Standalone VR
Headsets

Mobile-Based
VR

ความงายของการใชงาน (Ease of Use) เปนปจจัยที่จะทําใหเกิดการปรับใชเทคโนโลยี
AR/VR ไดมากขึ้น แตปจจุบันความงายของการใชงานยังไมเทียบเทากับแวนทั่วไป

Premium VR headset
that physically

connects to computer
by cable.

A Built-in VR headset
with processors,
sensors, memory

and displlay.

A VR device that
requires user’s

samrtphone as a
display

พัฒนาการของอุปกรณ AR/VR

Cardboard
(2014)

HTC/Oculus Rift
(2016)

Hololen 2
(2019)
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ระดับราคาของอุปกรณ VR Headset ยังอยูในระดับที่สูง และผูบริโภคไมเห็นประโยชน
ของการใชงาน ทําใหการรับรูราคา (Price Perception) ปจจุบันอยูในระดับที่แพง

ราคาอุปกรณ VR ในประเทศไทย
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ประเภทของอุปกรณ VR 

VR Headset Mobile Base

Tethered VR
Headsets

Standalone VR
Headsets

Mobile-Based
VR

ความงายของการใชงาน (Ease of Use) เปนปจจัยที่จะทําใหเกิดการปรับใชเทคโนโลยี
AR/VR ไดมากขึ้น แตปจจุบันความงายของการใชงานยังไมเทียบเทากับแวนทั่วไป

Premium VR headset
that physically

connects to computer
by cable.

A Built-in VR headset
with processors,
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and displlay.

A VR device that
requires user’s

samrtphone as a
display
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Cardboard
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Hololen 2
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ผิลกัรัะทบจำ�กักั�รัใช้ง�นัเทคโนัโลยี AR/VR
ผลกระทับข้องการทัดิแทันบริการดิ้วยเทัคโนโลย่	AR/VR	ประกอบดิ้วย	 
3	ประการ	ดิังน่�

1.  ผิลกัรัะทบเชิงพฤติกัรัรัมข้องผิู้บรัิโภค

บริการเดิิมูมู่แนวโน้มูทั่�จะค่อยๆ	ถูุกทัดิแทันด้ิวยบริการ	AR/VR	ทั่�สร้างความู
บันเทิัง	ห์รือความูสะดิวกสบายได้ิมูากกว่า	โดิยทั่�ผู้บริโภคยังคงใช้บริการเดิิมูอยู่แต่มู่
ปริมูาณการใช้งานทั่�ลดิลง	เห์มูือนทั่�บริการดิั�งเดิิมูถุูกทัดิแทันดิ้วยบริการดิิจิทััล

2. ผิลกัรัะทบต่อรั�ยได้อุตสื�หกัรัรัมที�เกัี�ยวข้้อง 

การเคลื�อนย้ายข้องเมู็ดิเงินโฆษณา	ปริมูาณข้้อมููล	และช่องทัางการห์าราย
ไดิ้เปล่�ยนไปตามู	ปริมูาณทัราฟฟิก/ปริมูาณการใช้งานข้องผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มู
บริการให์มู่

3. ผิลกัรัะทบต่อคว�มต้องกั�รัโครังสืรั้�งพ่้นัฐ�นัโทรัคมนั�คม

AR/VR	มูค่วามูต้องการคณุภาพการเชื�อมูตอ่	(Network	Requirement)	ในระดัิบ
ทั่�แตกต่างกัน	โดิยการใช้งานในระดิับสูง	(Advanced/Ultimate	VR	Stage)	สามูารถุ
ต้องการ	Bandwidth	ไดิ้สูงถุ้ง	1.4	–	3.36	Gbps

1

2

3
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Unit of Visual Immersion (UVI)
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2020 :
$20,000
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$41m
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ยอดผลติอปุกรณ UVI สะสม

อุปกรณ AR/VR จะมีแนวโนมการปรับใชเหมือนกับแนวโนมการปรับ
ใชของ Smartphone ซึ่งคาดวาจะเกิดขึ้นอยางแพรหลายในป 2030 

เนื่องจากระดับราคาลดลงจนผูบริโภคสามารถเขาถึงได

ราคาอุปกรณ AR/VR มีแนวโนมลดลงทุกป โดย ARK Invest คาดวาการปรับใชอุปกรณ AR/VR 
จะเกิดขึ้นอยางแพรหลายเทียบเทากับอุปกรณ Smartphone ในป 2030

บริการเดิมคอยๆ ถูกทดแทนดวยบริการ AR/VR ที่สราง

ความบันเทิง หรือความสะดวกสบายไดมากกวา โดยที่

ผูบรโิภคจะยงัคงใชบรกิารเดมิอยูแตมีปริมาณการใชงานที่

ลดลง เหมือนท่ีบรกิารด้ังเดิมถกูทดแทนดวยบรกิารดิจทัิล

การเคลื่อนยายของเม็ดเงินโฆษณา ปริมาณขอมูล และ

ชองทางการหารายไดเปลี่ยนไปตาม ปริมาณทราฟฟก

/ปริมาณการใชงานของผูบริโภคบนแพลตฟอรมบริการ

ใหม

AR/VR มีความตองการคุณภาพการเชื่อมตอ (Network Requirement) ใน

ระดับที่แตกตางกัน โดยการใชงานในระดับสูง (Advanced/Ultimate VR Stage) 

สามารถตองการ Bandwidth ไดสูงถึง 1.4 – 3.36 Gbps

1 2

3

ผลกระทบของการทดแทนบริการดวยเทคโนโลยี AR/VR

$
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