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ttb analytics คาดธุรกิจบริการดิจิทัลปี 2566 โตแตะ 5.6 แสนล้าน แรงหนุนจาก

กระแสบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล แนะธุรกิจปรับตัวน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้

ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล 
 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินธุรกิจบริการดิจิทัลในปี 2566 มีมูลค่าถึง 5.6 แสน

ล้านบาทเติบโตกว่า 20% จากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนไปเป็นออนไลน์มากขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 

เร่งให้เกิดการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเร็วมากขึ้นและมีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น แนะธุรกิจปรับตัวน าเทคโนโลยีใหม่ 

เช่น AI มาประยุกต์ใช้ และสร้างพันธมิตรทางธรุกิจการบริการให้ครบวงจร 

 

ปัจจุบันธุรกิจบริการดิจิทัล (Digital Services) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้คนและเป็นขั้นตอน

กระบวนการส าคัญของภาคธุรกิจมากขึ้นอย่างชัดเจน ไม่เพียงเป็นประโยชน์ในด้านการส่ือสาร แต่ยัง

กลายเป็นเครื่องมือท่ีใช้เชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธรุกิจบริการดิจิทัลในประเทศ

มีรายได้เติบโตต่อเน่ือง ผลจากการปรับตัวของผู้ประกอบการเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

ปัจจุบันธุรกิจบริการดิจิทัลของไทยในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล รองรับธุรกรรมออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน

ของผู้บริโภค ตั้งแต่การท าธุรกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันผ่านระบบออนไลน์ โดยในปี 2564 มีธุรกิจท่ี

ส าคัญ ได้แก่ 1.บริการส่ือบันเทิงออนไลน์ (Online Media) มูลค่าตลาด 1.3 แสนล้านบาท หรือสัดส่วน 38% 2.

บริการขนส่ง E-Logistics มูลค่าตลาด 9 หม่ืนล้านบาท สัดส่วน 26% 3.บริการซ้ือขายสินค้าออนไลน์ (E-

Retail หรือท่ีรู้จักคือ E-Commerce) มีมูลค่าตลาด 5.9 หม่ืนล้านบาท สัดส่วนรายได้อยู่ท่ี 17% และ 4. บริการ

อ่ืน ๆ มีมูลค่า 6.5 หม่ืนล้านบาท สัดส่วน 19% เช่น บริการด้านการศึกษาออนไลน์ และบริการด้าน

สาธารณสุข/สุขภาพออนไลน์ (E-Health) 

 

โดยสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงปี 2563-2564 ถือเป็นช่วงท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ช่วย

ผลักดันบริการดิ จิ ทัลในภาพรวมเติบโตกว่า  36% จากการท่ีผู้ประกอบการน ากลยุทธ์  Digital 

Transformation มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจเต็มตัวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีต้อง

พ่ึงพาการท าธุรกรรมต่าง ๆ ทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการปรับตัวและมีความคุ้นเคยกับการ

ใช้บริการธรุกิจบริการดิจิทัลจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2565 คนไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น 3.4% 

ท าให้ปัจจุบันระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ ท่ี 78% ของประชากรท้ังหมด อีกท้ังยังมีอัตราการใช้

อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันถึงกว่า 9 ชั่วโมง สูงเป็นอันดับ 7 ของโลกท่ีมีค่าเฉลี่ยราว 7 ชั่วโมงต่อวัน 

 

ปัจจุบันธุรกิจบริการดิจิทัลท่ีมีรายได้ท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือขายสินค้าเป็นหลัก มีอัตราการเติบโตของรายได้

มากกว่ากลุ่มท่ีท าธุรกิจบนแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลอ่ืน ๆ กว่า 2 เท่า โดยพบว่าธุรกิจบริการดิจิทัลท่ี

เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายมีการเติบโตต่อเน่ือง เช่น ธรุกิจ E-Logistics และ E-Retail ท่ีเติบโตได้ 58% และ 44% 

ในปี 2564 ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในกลุ่มวัยท างานมีการซ้ือสินค้าและการใช้

บริการออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ส่วนธุรกิจบริการดิจิทัลท่ีมีรายได้มาจากแพลตฟอร์มบริการ

ดิจิทัลอ่ืน ๆ พบว่ามีอัตราการเติบโตท่ีแผ่วลง เช่น ธุรกิจ Online Media มีการเติบโตในปี 2564 ราว 28% มี

รายได้หลักมาจากส่ือโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงปัจจุบันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เช่น Facebook และ 

YouTube โดยในปี 2565 สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของไทยได้สูงถึง 92% และ 79% ตามล าดับ ถือ

เป็นอัตราการเข้าถึงท่ีสูง  

 

อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นทิศทางการเติบโตอย่างรวดเร็วในบริการท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ (E-Health) ถึงแม้

ปัจจุบัน E-Health จะยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีน้อย แต่มีการเติบโตของรายได้ในปี 2564 ก้าวกระโดด

กว่า 50% จากการท่ีผู้ให้บริการเริ่มหันมาสนใจให้บริการด้านสุขภาพกันมากขึ้น อาทิ ระบบแพทย์ทางไกล 
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(Telemedicine) กอปรกับ ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี (Super-Aged Society) คือ

การมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปในสัดส่วนมากกว่า 20% ในอีก 8 ปีข้างหน้า 

 

จากมูลค่าตลาดธรุกิจดิจิทัลในภาพรวมราว 4.5 แสนล้านบาทในปี 2565 ttb analytics คาดว่าในปี 2566 น้ี 

ธุรกิจบริการดิจิทัลยังมีแนวโน้มเติบโต 24% มูลค่าอยู่ท่ี 5.6 แสนล้านบาท จากการท่ีเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม

พัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น ซ่ึงเทคโนโลยีด้านดิจิทัลส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาคธุรกิจและ

พฤติกรรมผู้บริ โภค ท าให้ มีการพัฒนาต่อยอดบริการดิจิทัลใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองอุปสงค์ท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจบริการดิจิทัลท่ัวโลกท่ีมีการเติบโตเฉลี่ยกว่า 

34% ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  

 

อย่างไรก็ตาม ธรุกิจ E-Logistics และ E-Retail แม้ว่าจะมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 43% แต่ธรุกิจมีการแข่งขนั

ค่อนข้างสูง และยังมีการทุ่มงบประมาณด้านการตลาดเพ่ือรักษาฐานลูกค้า ในขณะท่ีกลุ่มแพลตฟอร์ม

บริการดิจิทัลอ่ืนๆเป็นกลุ่มท่ียังคงมีการเติบโตในระดับสูง 

 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการธรุกิจบรกิารดิจิทัลควรมีการปรับตัว เพ่ือเตรยีมรองรับการขยายตวัของธรุกิจบริการ

ดิจิทัลและการแข่งขันท่ีเพ่ิมขึ้น ภายใต้แรงกดดันด้านก าไรท่ีลดน้อยลงตามกระแสธรุกิจโลก โดยน าเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น น าระบบ AI มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

ค าถามและพฤติกรรมการใช้งาน ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและแม่นย า

มากขึ้น อีกท้ังเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อผู้ใช้บริการ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เชื่อมการบริการ

ของธรุกิจเกี่ยวเน่ืองให้ครบวงจร เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภค 

 

 
 


