
กราฟที่ 1 สัดส่วนเปรียบเทียบกิจกรรมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์
ในปี 2560 และ 2561

2,245,147 
2,560,103 

2,812,592 
3,058,987 

2558 2559 2560 2561P
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ธุรกิจจัดท าเว็บเพจ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

กราฟที่ 3 ร้อยละมูลค่า e-Commerce ปี 2559 รายอุตสาหกรรม 
จ าแนกตามช่องทางการขายทางออนไลน์

ในสังคมยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน
ในทุกกิจกรรม ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการ
เพื่อให้สามารถตอบสนอง lifestyle ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
ซึ่งจะเห็นได้จากการท ากิจกรรมหลายอย่างได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์
มากขึ้น และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกๆปี เช่น การใช้บริการแท็กซี่ออนไลน์ใน
ปี 2560 มีสัดส่วน 57.2% ในขณะที่ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 73.3% 

หลายธุรกิจจึงมีการเพิ่มช่องทางการขายและให้บริการในรูปแบบ
ออนไลน์ (e-Commerce) กันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดมูลค่าการขาย
สินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 
มีมูลค่าอยู่ที่ 2.81 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 
3.06 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.76% ซึ่ งการขยายตัวของธุรกิจ 
e-Commerce ส่งผลดีต่อธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง อย่างธุรกิจจัดท าเว็บเพจ
ที่มีจัดตั้งธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขายและให้บริการในช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ

เมื่อพิจารณาช่องทางการมูลค่า e-Commerce ปี 2559 ช่องทาง
การขายผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคช่ันของตนเอง ถือเป็นช่องทางที่มี
สัดส่วนมากกว่า 50% ในทุกรายอุตสาหกรรม การจัดท าเว็บไซต์จะช่วย
สร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ธุรกิจ ดึงดูดให้
ลูกค้าเข้ามารับบริการและเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น  ธุรกิจจัดท าเว็บเพจจึง
เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ ได้ รับอานิสงค์และมีการ เติบโตตามมูลค่า 
e-Commerce 

กราฟที่ 2 มูลค่า e-Commerce ปี 2558-2560 และคาดการณ์ 2561

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

+8.76%

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

ธุรกิจการจัดท าเว็บเพจ

การออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บเพจ
และ/หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
จ าเป็นในการสร้างและใช้งานเว็บเพจที่จัดท าข้ึน
ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ การออกแบบ พัฒนา
และใช้งานระบบเครือข่าย ระบบความปลอดภัย
เช่น อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต
(Extranet) และเครือข่ายเสมือนส่วนตัว

(ล้านบาท)
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17.19

40.05

36.09

28.52

27.16

27.63

33.95
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28.95
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49.27

3.83
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9.85

4.54

5.91การผลิต

ค้าปลีก-ส่ง

ข้อมูลข่าวสาร และ
การส่ือสาร

ศิลปะ บันเทิง

ธุรกิจบริการอื่นๆ

e-Marketplace เว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น Social Media เว็บไซต์ต่างประเทศ

73.8%
87.0%

71.9%
89.2%

61.7%
76.2%

57.2%
73.3%

52.5%
69.1%

26.2%
13.0%

28.1%
10.8%

38.3%
23.8%

42.8%
26.7%

47.5%
30.9%

Offline

Online

จอง/ซ้ือตั๋วโดยสาร จองโรงแรม บริการรับ/ส่งเอกสาร บริการแท๊กซ่ี บริการสั่งอาหาร

2561 2560 25602560 256025602561 256125612561

 ธุรกิจจัดท าเว็บเพจมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยการจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีจ านวน 
238 ราย เพิ่มขึ้น 46.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) ส่วนมูลค่าทุน
ปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 355.01 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 33.45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 ธุรกิจทีด่ าเนินกิจการอยู่ จ านวน 1,407 ราย มูลค่าทุน 3,316.89 ล้านบาท

 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีผลประกอบการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตอย่างก้าว
กระโดด เฉลี่ย 22.32% ต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 4.68 พันล้านบาทและมีก าไรเฉลี่ย 2.62 
ร้อยล้านบาทต่อปี ส าหรับอัตราก าไรสุทธิและผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในภาพรวมของธุรกิจ
แล้วมีค่าเฉลี่ยเป็นค่าบวก โดยมีอัตราก าไรสุทธิอยู่ในช่วง 3.75 - 4.50% ต่อปี 

 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายที่รัฐบาลผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ตาม
แผน เช่น นโยบายเน็ตประชารัฐ ที่จะพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านจากระบบ Offline 
สู่ Online ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจจัดท า      
เว็บเพจ มีโอกาสเติบโตและขยายกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งข้ึน



82.86

215.07

359.16
298.71 286.65
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211.43
164.61

235.23
266.03

355.01
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(ม.ค. – พ.ย.)

กราฟที่ 5 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

2560          2561

+33.45%

(ม.ค. – พ.ย.)

2560           2561
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ธุรกิจจัดท าเว็บเพจ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

กราฟที่ 4 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

กราฟที่ 6 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.1,300 ราย 107 ราย

จ านวน 1,407 ราย

3,203.15 ลบ. 113.75 ลบ.

มูลค่าทุน 3,316.89 ลบ.

(ม.ค. – พ.ย.)

2560          2561

+46.01%

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2561

ธุรกิจจัดท ำเว็บเพจที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ จ ำนวน 1,407 รำย         
คิดเป็น 0.20% ของธุรกิจที่ด ำเนินกำรอยู่ทั้งสิ้น มูลค่ำทุน 3,316.89 
ล้ำนบำท คิดเป็น 0.02% ของธุรกิจที่ด ำเนินกำรอยู่ท้ังสิ้น 

ธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 1,300 ราย    
คิดเป็น 92.40% มีมูลค่าทุน 3,203.15 ล้านบาท คิดเป็น 96.57%
โดยธุรกิจนี้มีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สูงถึง 95.02%

ในส่วนของการ เพิ่มทุนของธุ รกิจในช่วงปี  2558 - 2560 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีการเพิ่ม
ทุน จ านวน 286.65 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับการเพิ่มทุนในช่วงเดียวกัน
ของปี 2560

กำรจัดต้ังใหม่ของธุรกิจกำรจัดท ำเว็บเพจมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น 
โดยการจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีจ านวน 238 ราย เพิ่มขึ้น 
46.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.)

ในส่วนของมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 (ม.ค.-
พ.ย.) มูลค่า 355.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.45% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2560 (ม.ค.-พ.ย.) 

ธุรกิจการจัดท าเว็บเพจมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2559 เป็นต้นมาทั้งจ านวนรายและมูลค่าทุน  โดยการจัดตั้งธุรกิจใน
ปี 2561 มีการจัดตั้งเฉลี่ย 22 รายต่อเดือน สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการ
จัดตั้งเฉลี่ยเพียง เดือนละ 14 รายเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัว
ของการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีเพิ่มมากขึ้นในปี 2561

การกระจายตัวของธุรกิจ

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 838 59.55 2,318.79 69.91

กลาง 225 15.99 270.66 8.16

ตะวันออก 73 5.19 234.16 7.06

ตะวันออกเฉียงเหนือ 50 3.55 63.55 1.92

เหนือ 95 6.75 147.60 4.45

ใต้ 112 7.96 263.42 7.94

ตะวันตก 14 1.00 18.71 0.56

รวม 1,407 3,316.89

ตารางที่ 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจนี้มีกำรจัดต้ังในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครมำกที่สุด คิดเป็น 
59.55% มีมูลค่ำทุน สูงถึง 69.91% รองลงมำคือภำคกลำงและ
ภำคใต้

โดยเมื่อพิจารณาในรายจังหวัด นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่ประกอบธุรกิจจัดท าเว็บเพจรองลงมา คือ นนทบุรี  เชียงใหม่ 
ปทุมธานี และชลบุรี ตามล าดับ ซึ่งเป็นที่สังเกตได้ว่าธุรกิจดังกล่าวมี
ความหนาแน่นอยู่ในพ้ืนท่ีที่เป็นแหล่งธุรกิจในเขตเมือง ที่เป็นศูนย์กลาง
ที่ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทางธุรกิจ

กราฟที่ 7 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

2

7.60%

92.40%
96.57%

3.43%



768.13
522.29 540.16 539.86 578.60

2558 2559 2560

กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจกำร
จัดท ำเว็บเพจ ณ 30 พ.ย. 61 มีมูลค่ำกำรลงทุน 578.60 ล้ำนบำท 
คิดเป็น 17.44% ของกำรลงทุนในธุรกิจนี้

โดยต่างชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก
มูลค่า 84.97 ล้านบาท คิดเป็น 2.56% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น มูลค่า 80.91 
ล้านบาท คิดเป็น 2.44% และสิงคโปร์ มูลค่า 68.54 ล้านบาท  คิดเป็น
2.07%

เนื่องจากประเทศไทยมีการขยายตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องและอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการท าธุรกิจในรูปแบบ offline
สู่ online ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะจาก
ประเทศที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีทั้งในยุโรปและเอเชีย ให้เข้ามาร่วม
ลงทุนในไทย

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 2,738.29 82.56

ลักเซมเบิร์ก 84.97 2.56

ญ่ีปุ่น 80.91 2.44

สิงคโปร์ 68.54 2.07

สัญชาติอ่ืนๆ 344.18 10.37

รวม 3,316.89 100

กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

30 พ.ย.60

+7.18%

30 พ.ย.61

ธุรกิจจัดท าเว็บเพจ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

3

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2558-2560)

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                                       หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 797 879 929

ขนาดกลาง (M) 1 2 1

ขนาดใหญ่ (L) 1 1 1

รวมทุกขนาด 799 882 931

รายได้รวม                                                    หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 3,666.30 4,720.45 5,031.71 

ขนาดกลาง (M) 12.44 352.97 216.31 

ขนาดใหญ่ (L) 0   22.36 18.66 

รวมทุกขนาด 3,678.74 5,095.79 5,266.68 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 159.95 212.31 188.65 

ขนาดกลาง (M) 1.13 137.51 165.20 

ขนาดใหญ่ (L) -0.06 -23.97 -55.04 

รวมทุกขนาด 161.02 325.85 298.81 

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2558-2560)

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

หน่วย:ล้านบาท

จำกผลประกอบกำรของปี 2558-2560 ธุรกิจจัดท ำเว็บเพจ
มีรำยได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงก้ำว
กระโดด เฉลี่ย 22.32% ต่อปี โดยเฉพาะในปี 2559 ที่มีอัตราการ
เติบโตขยายตัวสูงถึง 38.58% รายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 4.68 พันล้านบาท
และมีก าไรเฉลี่ย 2.62 ร้อยล้านบาทต่อปี 

เมื่อพิจำรณำแยกตำมขนำดธุรกิจ กลับพบว่ำ รำยได้ส่วนใหญ่
มำจำกธุรกิจขนำดเล็ก โดยรายได้ในปี 2559 เพิ่มขึ้นในทุกขนาดธุรกิจ 
ซึ่งพบข้อสังเกตว่า รายได้ของธุรกิจขนาดเล็กยังขยายตัวต่อเนื่องในปี 
2560 คิดเป็น 6.59% และเมื่อพิจารณาลงในรายละเอียด พบว่า 
ส่วนใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท มีจ านวน 824 
ราย (88.70%) รองลงมาได้แก่ รายได้มากกว่า 10 - 50 ล้านบาท
จ านวน 92 ราย (9.90%) และรายได้มากกว่า 50 ล้านบาท จ านวน 13 
ราย (1.40%)

ในส่วนของผลก ำไร/ขำดทุนสุทธิรวม ในปี 2559 ธุรกิจมีก ำไร
รวมเพ่ิมขึ้น ถึง 1.02 เท่ำ มาจากก าไรที่เพ่ิมขึ้นของธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง แม้ในปี 2560 ผลก าไรรวมลงลงเล็กน้อย คิดเป็น 8.30% 
แต่ธุ รกิจขนาดกลางยั งมีผลก า ไรสู งขึ้น  20.14% และเมื่ อดูผล
ประกอบการรายบริษัท พบว่า บริษัทที่มีผลประกอบการเป็นบวกมี
จ านวน 523 ราย คิดเป็นสัดส่วนถึง 56.18% ของธุรกิจที่ส่งงบการเงิน
ในปี 2560 จ านวน 931 ราย



88.66%

อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)

ขนาดเล็ก (S) 4.51 4.36 3.43

ขนาดกลาง (M) 0.27 62.64 43.94

ขนาดใหญ่ (L) -292.74 -5.18 -14.67

รวมทุกขนาด 4.06 5.87 4.78

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio) (%)

ขนาดเล็ก (S) 4.36 4.50 3.75

ขนาดกลาง (M) 9.09 38.96 76.37

ขนาดใหญ่ (L) - -107.17 -295.00

รวมทุกขนาด 4.38 6.39 5.67

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover) (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 1.03 0.97 0.92

ขนาดกลาง (M) 0.03 1.61 0.58

ขนาดใหญ่ (L) 0.00 0.05 0.05

รวมทุกขนาด 0.93 0.92 0.84

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 1.75 1.51 1.38

ขนาดกลาง (M) 0.00 0.93 0.07

ขนาดใหญ่ (L) -2.59 -21.32 -5.82

รวมทุกขนาด 1.32 1.73 1.42

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจจัดท าเว็บเพจ
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อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของธุรกิจกำรจัดท ำเว็บ เพจ
ในช่วงปี 2558-2560 อยู่ระหว่ำง 4 - 5% ต่อปี ลดลงจากช่วงก่อน
หน้า (ปี 2557) ที่ 10% เนื่องจากธุรกิจมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ 
ท าให้ส่วนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าผลก าไร อย่างไรก็
ตามอัตราส่วนโดยรวมยังคงมีค่าเป็นบวก แสดงถึงความสามารถในการ
บริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างผลก าไรในธุรกิจ

ทั้งนี้ อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ค่อนข้างต่ า อาจเป็นผลมาจาก
ธุรกิจมีการลงทุนในสินทรัพย์สูง แต่เมื่อพิจารณาอัตราก าไรสุทธิ ธุรกิจ
จัดท าเว็บเพจ ยังมีอัตราก าไรสุทธิเป็นบวกอยู่ในช่วง 3.75 - 4.50%
ต่อปี โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางที่มีอัตราก าไรของปี 2560 เพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจน เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายลดลงท าให้เกิดก าไรที่มากขึ้น 
แต่ธุรกิจขนาดใหญ่มีอัตราก าไรสุทธิติดลบ เพราะมีบริษัทเพิ่งจัดตั้งใหม่
และรายได้ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของธุรกิจนี้ มีค่ำสูงกว่ำ 1 แสดง
ให้เห็นว่ำเงินทุนในกำรด ำเนินธุรกิจมำจำกเงินกู้ยืมมำกกว่ำเงินทุน
ของกิจกำร แต่ในปี 2560 มีอัตราส่วนท่ีลดลงจาก 1.73 เท่าเป็น  1.42 
เท่า ท าให้ความเสี่ยงด้านต้นทุนทางการเงินลดลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจ
ขนาดเล็ก มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมี
เงินทุนจากการกิจการเพิ่มมากขึ้นกว่าเงินกู้ยืม ในขณะที่ธุรกิจขนาด
กลาง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนน้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจการพึ่งเงินทุน
มากกว่าเงินกู้ยืม

ธุรกิจจัดท าเว็บเพจ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561



บทสรุปและแนวโนม้ธุรกิจ
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ธุรกิจจัดท าเว็บเพจ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

ปัจจุบันประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและประชำชนสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตได้เพ่ิมมำกขึ้น 
โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากปี 2557 ที่มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียง 34.9% (21.8 ล้านคน) เพิ่มขึ้นเป็น 56.8%
(36 ล้านคน) ในปี 2561 ซึ่งคาดว่าจ านวนการเข้าถึงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะภาครัฐเร่งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลของประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมท่ัว
ประเทศของนโยบายเน็ตประชารัฐ และการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
สนับสนุนให้เทคโนโลยีถูกน ามาใช้ในภาคธุรกิจมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี
และการให้บริการออนไลน์ ท าให้มีการขยายตัวอย่างน่าสนใจ โดยหนึ่งในนั้น คือ กลุ่มธุรกิจจัดท ำเว็บเพจที่มีขยำยตัวมำ
อย่ำงต่อเนื่อง และในปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) ได้มีธุรกิจเกิดใหม่เพ่ิมขึ้นเป็นเท่ำตัว (1.5 เท่ำ) จำกปี 2560 

นอกจากน้ีคนไทยเริ่มเปิดรับกับการท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ท าให้พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยน
จากการใช้ค้นหาข้อมูล หรือเล่น Social Media สู่การใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อท าการซื้อขาย ให้บริการ หรือการท าธุรกรรม
ทางการเงินมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ ให้รองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการ
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ดังนั้นการมีเว็บเพจจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยส าคัญ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ 
เพราะนอกจากการขายและให้บริการออนไลน์จะท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลายหลายและกว้างกว่าการธุรกิจแบบดั้งเดิม 
ยังสามารถใช้เว็บเพจท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกและสามารถก าหนดการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ จึงเป็น
โอกาสของธุรกิจจัดท าเว็บเพจที่จะขยายตลาด โดยเฉพาะกับกลุ่มลูกค้า SMEs ทีไ่ม่มีบุคคลกรเพียงพอที่จะพัฒนาและดูแลเว็บ
ได้เองภายในองค์กร สอดคล้องกับรำยได้ของกลุ่มธุรกิจนี้ ซ่ึงเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยกว่ำ 20% ต่อปี และมีแนวโน้มขยำยตัว
ต่อในอนำคต

อย่างไรก็ตามธุรกิจจัดท าเว็บเพจอาจต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการปรับเปลี่ยนของ Social Media อย่าง
Facebook และ Instagram ที่เริ่มหันมาจับกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจ โดยการเพิ่มบริการใหม่ๆ เช่น การท าหน้าร้านแบบครบวงจร
ผ่าน app และการลงโฆษณาโปรโมตเพจ เป็นต้น ซึ่งอาจได้รับความนิยมและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
ต้นทุนน้อยและเข้าถึงง่าย แต่ด้วยข้อจ ากัดในการใช้ของ Social Media ที่เจ้าของธุรกิจไม่สามารถพัฒนาหน้าเว็บตามความ
ต้องการได้ หรือการต้องการความเป็นส่วนตัว รวมท้ังการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า บางธุรกิจจึงท าเว็บเพจของตัวเอง
ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นธุรกิจจัดท าเว็บเพจควรสร้างจุดแข็งในด้านความน่าเช่ือถือ เน้นการออกแบบพัฒนาที่ตอบโจทย์
ความต้องการเฉพาะของลูกค้า และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง AI มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเว็บเพจ เพื่อสร้างความแตกต่าง
และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ไว้

อ่านบทวิเคราะห์ธุรกิจอื่นๆ

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ  โทร. 0 2547 4513
e-mail : statistic.dbd@hotmail.com


