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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบรษัิท ศนูยวิ์จยักสิกรไทย จ  ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป โดยอาศยัแหลง่ขอ้มลูสาธารณะหรือขอ้มลูท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบรูณ ์หรือความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูดงักลา่ว และไมไ่ดม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชีช้วน เสนอแนะ ใหค้  าแนะน า 
หรือจงูใจในการตดัสินใจเพ่ือด  าเนินการใดๆ แตอ่ย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศกึษาขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจใดๆ KResearch จะไมร่บัผิดในความเสยีหายใดท่ีเกิดขึน้จาก
การใชข้อ้มลูดงักลา่ว  
ขอ้มลูใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยันีถื้อเป็นทรพัยส์ินของ KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) การน าขอ้มลูดงักลา่ว (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ไปใชต้อ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก ่
KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่  าซ  า้ ปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ข สง่ตอ่ เผยแพร ่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการคา้ โดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) 
 

   

 

 

 

 

 
    

 

 

 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสองและสามตัง้แตช่่วงตน้ปีท่ีผ่านมา สง่ผลใหห้ลายๆ ธุรกิจไดร้บั

ผลกระทบอย่างรุนแรง แตใ่นอีกดา้นหนึ่ง การท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking และ e-Wallet กลบัไดร้บัอานิสงสใ์ห้
เติบโตเร่งขึน้ เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนหนึ่งท่ีหลีกเลี่ยงการสมัผสัธนบตัรและเหรียญ รวมถึงมี
ความคุน้ชินกบัการช าระเงินผ่านช่องทางออนไลนด์งักลา่วมากขึน้  

 

CURRENT ISSUE 
 ปีที่ 27 ฉบบัท่ี 3219 

  วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

โควิดระลอก 3 ดันยอดการใช ้Mobile Banking 

และ e-Wallet เติบโต 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 

 

 การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นแรงหนุนส าคัญที่ท าให้การท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking และ e-
Wallet มีการเร่งการเติบโตสูงขึน้ สะท้อนจากผลส ารวจของศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ท่ีพบว่า ผูบ้ริโภคไทยโดย
ภาพรวมมีการโอนเงินและช าระคา่สินคา้และบริการผ่าน Mobile banking และ e-Wallet อยู่ท่ี 19 ครัง้ตอ่สปัดาห ์
ซึ่งเพ่ิมมากกว่าการใชง้านในช่วงการระบาดระลอกแรกท่ีมีอัตราการใชง้านอยู่ท่ี 17 ครัง้ต่อสัปดาห ์ขณะท่ีมี
ผูบ้ริโภคกวา่รอ้ยละ 53.9 มีการใชง้านท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

 ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2564 คาดว่า ในปี 2564 ปริมาณการท าธุรกรรมโอนเงินและช าระเงิน
ผ่าน Mobile Banking จะขยายตัวราวร้อยละ 80.2 – 83.5 YoY ซึ่งเร่งขึ้นจากปี 2563 ที่ร้อยละ 79.7 
เช่นเดยีวกับประมาณธุรกรรมผ่าน e-Money ทีค่าดว่าจะเตบิโตราวร้อยละ 15.8 – 18.0 ซึ่งสูงกว่าปี 2563 
ทีร้่อยละ 8.7 ด้านมูลค่าการท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking คาดว่าจะขยายตัวราวร้อยละ 36.5 – 38.0 
YoY ใกล้เคยีงกับปี 2563 ขณะที ่มูลค่าการท าธรกรรมผ่าน e-Money คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 
15.5-17.7 ซึ่งสะท้อนการเติบโตเร่งขึน้จากร้อยละ 9.9 ในปี 2563 โดยน่าจะมีแรงผลกัดนัหลกัมาจากการใช ้
G-Wallet (เป๋าตัง) จากโครงการช่วยเหลือของภาครัฐท่ีน่าจะมีอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 อีกทั้ง ยังมีกลุ่ม
ผูป้ระกอบการรายใหมท่ี่มีความน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพท่ีเขา้มาท าการตลาดมากขึน้ดว้ย 

             ประเดน็ส าคัญ 
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2 CURRENT ISSUE 

 
 จากผลส ารวจของศูนยว์ิจัยกสิกรไทย1 พบว่า ปริมาณการใช้งานผ่าน Mobile Banking และ e-

Wallet ยังคงเติบโต ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยผูบ้ริโภคไทยโดยภาพรวมมีการ
โอนเงินและช าระคา่สินคา้และบริการผ่าน Mobile banking และ e-Wallet อยู่ท่ี 19 ครัง้ต่อสปัดาห ์ซึ่งเพ่ิมมากกว่า
ผลส ารวจการใชง้านภายหลงัจากการระบาดระลอกแรกในเดือนสิงหาคม 2563 ท่ีมีอตัราการใชง้านอยู่ท่ี 17 ครัง้ต่อ
สปัดาห ์ขณะท่ีมีผูบ้ริโภคกว่ารอ้ยละ 53.9 มีการใชง้านท่ีเพ่ิมมากขึน้ ซึง่มาจากกล่มผูบ้ริโภคท่ีไดร้บัผลกระทบดา้น
รายไดท่ี้จ ากัด อาทิ พนักงานบริษัทขนาดใหญ่ ขา้ราชการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ ท่ียังเห็นการใชง้านท่ี เพ่ิมขึน้ 
โดยเฉพาะในจังหวะของการ Work from Home และการลดการเดินทางเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้หรือการ
แพรร่ะบาดของโควิด ขณะท่ี ผูบ้ริโภคท่ีซือ้เพ่ิมขึน้นีม้ียอดการซือ้ต่อครัง้เพ่ิมขึน้จากผลส ารวจครัง้ก่อน 350 บาท โดย
ยงัคงเนน้การใชจ้่ายไปท่ีกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินคา้อปุโภคท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั และสินคา้แฟชั่น เหมือนดงั
การส ารวจรอบก่อนหนา้ 

ประเ ทแอปพลิเคชัน สินค้าทีไ่ด้รับความนิยม   อันดับแรก

พ ตกิรรมการใช้ Mobile Banking และ e-Wallet ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด   

จ านวนคร้ังทีใ่ช้ต่อสัปดาห์

  การแพร่ระบาดระลอกแรก 
       กมุภาพนัธ ์เมษายน       =    ครัง้ตอ่สปัดาห์

 การแพร่ระบาดระลอกสาม
       เมษายน       =    ครัง้ตอ่สปัดาห์

จ านวนเงนิทีใ่ช้ต่อคร้ัง

Mobile Banking
71.3%

e-Wallet
28.6%

อ ่น 
0.1%

24.0%

37.0%

57.1%

แ ช่ัน  เช่น เส อ้ผ้า กระเป า รองเทา้ 

สินค้าอุปโ ค  เช่น น า้ยาซักผ้า น า้ยา
ล้างจาน ของใช้ ายในบ้านต่าง  

อาหารและเคร ่องด ม่

เพิม่ขึน้
     

เท่าเดมิ
     

ลดลง
    

ลดลงประมาณ 
    บาทต่อคร้ัง

เพิม่ขึน้ประมาณ 
    บาทต่อคร้ัง

หมายเหต:ุ สามารถเลือกค าตอบไดม้ากกว่า  

หมายเหต:ุ ส ารวจระหว่างวนัที่    –    เมษายน     
ท่ีมา: ส ารวจโดยศนูยว์ิจยักสกิรไทย

 
                                                                                 
1 ส ารวจระหว่างวนัท่ี 26 – 30 เมษายน 2564  

ผลส ารวจ KResearch ชีว่้า โควิดรอบใหม่ดันยอด Mobile Banking และ e-Wallet เตบิโต  
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3 CURRENT ISSUE 

 อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบกับผู้บริโ คบางส่วน ท าใหร้ายได้
ลดลงอนัเน่ืองมาจากถกูลดเงินเดือนหรือยอดขายสินคา้ลดลง หรือขาดรายไดอ้นัเน่ืองมาจากตกงาน สะทอ้นจากผล
ส ารวจของศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ท่ีพบว่า มีผูบ้ริโภคราวรอ้ยละ 8.3 ท่ีมีการใชจ้่ายผ่าน Mobile Banking และ e-
Wallet ลดลง โดยมียอดซือ้ตอ่ครัง้ลดลง 600 บาท 

0.7%

6.7%

12.6%

12.6%

16.2%

16.9%

34.4%

อ่ืนๆ

มีความเช่ือมั่นในระบบความปลอดภยัหรือระบบปอ้งกนัขอ้มลูส่วนบุคคล

มีแพลตฟอรม์ออนไลนข์นาดใหญ่รว่มรบัช าระคา่สินคา้และบรกิาร

ความสะดวกสบายในการเตมิเงิน

มีรา้นคา้ท่ีรว่มบรกิารรบัช าระคา่สินคา้และบรกิารท่ีหลากหลายเป็นจ านวนมาก

มีโปรโมชนัท่ีจงูใจตอ่การใชบ้รกิาร เช่น ส่วนลดคา่สินคา้และบรกิาร

ความสะดวกสบายในการโอนเงินหรือช าระคา่สินคา้และบรกิาร

เหตุผลทีม่ยีอดใช้จ่ายผ่าน Mobile Banking และ e-Wallet ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดโควิด   

พ ตกิรรมการใช้แอปพลิเคชันในช่วงการแพร่ระบาดโควดิ   ปัจจัยในการใช้ e-Wallet

14.3%

10.7%

14.3%

28.6%

32.1%

อ ่น 

ใช้จ่ายผ่านช่องทางอ ่น  เช่น บัตรเครดติ  บัตรเดบิต ATM เป็นต้น

ไม่มีโปรโมชันทีน่่าจูงใจส าหรับการใช้

ขาดรายได้ เน ่องจากตกงาน

รายได้ลดลง เน ่องจากโดนลดเงนิเด อน

หมายเหต:ุ สามารถเลือกค าตอบไดม้ากกว่า  

ใช้ Mobile Banking 
มากกว่า e-Wallet

75.2%

ใช้พอ  กัน
     

ใช้ e-Wallet 
มากกว่า 
Mobile 
Banking
6.3%

หมายเหต:ุ ส ารวจระหว่างวนัที่    –    เมษายน     
ท่ีมา: ส ารวจโดยศนูยว์ิจยักสกิรไทย

 

 Mobile Banking ของสถาบันการเงินต่าง  ยังคงเป็นทีนิ่ยมในหมู่ผู้บริโ คไทย ซึ่งส่วนหนึ่งคงมี
สาเหตจุากการที่สถาบนัการเงินมีความรว่มมือกบัผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ออนไลนข์นาดใหญ่มากขึน้ ขณะท่ี ฟังกช์ั่น
การใชง้านส าหรบัการช าระค่าสินคา้และบริการผ่าน Mobile Banking ก็เป็นท่ีเขา้ใจง่าย ท าใหผู้บ้ริโภคปรบัตวัใน
การใชง้านไดเ้ร็ว นอกจากนี ้ผูบ้ริโภคไทยยังคงนิยมซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านแพลตฟอรม์โซเชียลเน็ตเวิรค์ (Social 
Commerce) อาทิ Facebook, Instagram หรือ LINE ซึ่งรา้นคา้หรือผูข้ายมกัมีการรบัช าระค่าสินคา้ผ่านบัญชีของ
ธนาคารพาณิชย ์สง่ผลใหป้ริมาณการใช ้Mobile Banking ยงัคงขยายตวัตอ่เน่ือง 



 

Disclaimers 
 

รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบรษัิท ศนูยวิ์จยักสิกรไทย จ  ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป โดยอาศยัแหลง่ขอ้มลูสาธารณะหรือขอ้มลูท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบรูณ ์หรือความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูดงักลา่ว และไมไ่ดม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชีช้วน เสนอแนะ ใหค้  าแนะน า 
หรือจงูใจในการตดัสินใจเพ่ือด  าเนินการใดๆ แตอ่ย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศกึษาขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไมร่บัผิดในความเสยีหายใดท่ีเกิดขึน้จาก
การใชข้อ้มลูดงักลา่ว  
ขอ้มลูใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยันีถื้อเป็นทรพัยส์ินของ KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) การน าขอ้มลูดงักลา่ว (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ไปใชต้อ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก ่
KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่  าซ  า้ ปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ข สง่ตอ่ เผยแพร ่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการคา้ โดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) 

 

4 CURRENT ISSUE 

 
 
 

นอกเหนือจากผลส ารวจขา้งตน้แลว้ ขอ้มลูปริมาณธุรกรรมโอนเงินและช าระเงินผ่าน Mobile Banking และ 
e-Money ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2564 ท่ีผ่านมา มีอตัราการขยายตวัราวรอ้ยละ 90.2 และ 28.9 ซึ่งเร่งตวัขึน้
จากช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีมีอตัราการขยายตวัอยู่ท่ีรอ้ยละ 65.6 และรอ้ยละ 2.3 ตามล าดบั ซึ่งศูนยว์ิจัยกสิกร
ไทย มองว่า การขยายตวัท่ีเร่งขึน้นั้น น่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใชเ้งินสดลดลง อัน
เน่ืองมาจากความกงัวลตอ่การเชือ้ไวรสัที่อาจมาจากธนบตัร และผูบ้ริโภคทั่วไปก็เริ่มมีความคุน้ชินกบัการใช ้Mobile 
Banking และ e-Wallet มากขึน้ โดยเฉพาะจากการใขแ้อปพลิเคชนั G-Wallet (เป๋าตงั) จากเงินช่วยเหลือภาครฐัใน
ตลอดช่วงปี 2563 ตอ่เน่ืองจนถงึปัจจบุนั  

นอกจากนี ้ทางฝ่ังธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้หบ้ริการ e-Wallet ไดร้่วมมือกบัแพลตฟอรม์ออนไลนข์นาดใหญ่
ท่ีมีฐานผู้ใช้เป็นจ านวนมาก อาทิ e-Market Place หรือ Food Delivery ท าให้สามารถช าระเงินผ่าน Mobile 
Banking และ e-Wallet ไดง้่ายและสะดวกขึน้ และผูป้ระกอบการเองก็ไดม้ีการออกโปรโมชั่นลดราคาค่าสินคา้และ
บริการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะส าหรบัผูใ้ชร้ายใหม่ ท าใหม้ีจ  านวนผูใ้ชร้ายใหม่และปริมาณการท าธุรกรรมเพ่ิมขึน้ 
ขณะท่ีกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ก็เขา้มาในตลาด e-Wallet มากขึน้ อย่างเช่น ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ออนไลน์
ขนาดใหญ่ ผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นทนุเดิม ท าใหผู้บ้ริโภคกลา้ท่ีจะทดลองใช ้e-Wallet 
ของผูป้ระกอบการรายใหมเ่หลา่นัน้ 

117.0%

73.5% 79.7%
65.6%

90.2%
83.5%

39.5% 37.1%
28.2%

55.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

2018 2019 2020 Jan-Feb 2020 Jan-Feb 2021

อัตราการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าธุรกรรม Mobile Banking

อตัราการขยายตวัปรมิาณธุรกรรม    อตัราการขยายตวัมลูคา่ธุรกรรม    

18.8%
30.1%

8.7%
9.5% 13.7%

61.4%

37.6%

9.9%

2.3%

28.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2018 2019 2020 Jan-Feb 2020 Jan-Feb 2021

อัตราการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าธุรกรรม e-Money

อตัราการขยายตวัปรมิาณธุรกรรม    อตัราการขยายตวัมลูคา่ธุรกรรม    

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมโดยศนูยวิ์จยักสิกรไทย
 

 ทั้งนี้ ทิศทางดังกล่าว ผนวกกับอานิสงสข์องกิจกรรมการใช้จ่ายออนไลน์ที่เพิ่มขึน้ในช่วงโควิด
ระลอกสาม คงท าให้ปี 2564 ยังคงเป็นอีกปีหน่ึงที่การท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking และ e-Wallet มี

ธุรกรรมช าระเงนิออนไลนส์องเด อนแรกของปี 2564 พุ่ง... 
ขณะทีค่าดท้ังปี 64  ปริมาณธุรกรรมผ่าน Mobile Banking ขยายตัวกว่า 80% 



 

Disclaimers 
 

รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบรษัิท ศนูยวิ์จยักสิกรไทย จ  ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป โดยอาศยัแหลง่ขอ้มลูสาธารณะหรือขอ้มลูท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบรูณ ์หรือความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูดงักลา่ว และไมไ่ดม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชีช้วน เสนอแนะ ใหค้  าแนะน า 
หรือจงูใจในการตดัสินใจเพ่ือด  าเนินการใดๆ แตอ่ย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศกึษาขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไมร่บัผิดในความเสยีหายใดท่ีเกิดขึน้จาก
การใชข้อ้มลูดงักลา่ว  
ขอ้มลูใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยันีถื้อเป็นทรพัยส์ินของ KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) การน าขอ้มลูดงักลา่ว (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ไปใชต้อ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก ่
KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่  าซ  า้ ปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ข สง่ตอ่ เผยแพร ่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการคา้ โดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) 

 

5 CURRENT ISSUE 

การขยายตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเน ่อง โดยศูนยวิ์จัยกสิกรไทยประมาณว่า ปริมาณการท าธุรกรรมโอนเงินและ
ช าระเงนิผ่าน Mobile Banking ในปี 2564 จะขยายตัวราวร้อยละ 80.2 – 83.5 YoY ซึ่งเร่งขึน้จากปี 2563 ที่

ร้อยละ 79.7 โดยส่วนหนึ่งจะเป็นอานิสงสท์างออ้มจากโครงการช่วยเหลือของภาครฐั เช่น อาทิ โครงการคนละครึ่ง
เฟสสามท่ีจะด าเนินการในปี 2564 จะสง่ผลใหเ้กิดการใชง้าน Mobile Banking เพ่ือโอนเงินเขา้สู่ G-Wallet (เป๋าตงั) 
เพ่ิมขึน้ เช่นเดยีวกับประมาณธุรกรรมผ่าน e-Money ทีค่าดว่าจะเตบิโตราวร้อยละ 15.8 – 18.0 ซึ่งสูงกว่าปี 

2563 ที่ร้อยละ 8.7 (แมอ้ตัราการเติบโตของทัง้ปี 2564 ดงักล่าว มีโอกาสจะชะลอลงจากตัวเลขท่ีปรากฏในช่วง
สองเดือนแรกของปี 2564 รวมถึงในช่วงไตรมาส 2 ของปี หากภาครฐัสามารถควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัและ
เรง่อตัราการฉีดวคัซีนใหค้รอบคลมุไดม้ากขึน้ จนมีผลใหพ้นกังานกลบัไปท างานในท่ีท างานมากขึน้) 
 ด้านมูลค่าการท าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking คาดว่าจะขยายตัวราวร้อยละ 36.5 – 38.0 YoY 
ใกล้เคียงกับปี 2563 สะทอ้นมูลค่าธุรกรรมต่อครัง้ท่ีลดลง เน่ืองจากสามารถรองรบัการใชง้านท่ีหลากหลายขึน้ 
โดยเฉพาะจากรา้นคา้ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีการเปิดรบัการช าระเงินผ่าน Mobile Banking ผ่านการสแกน 
QR Code กนัมากขึน้ ขณะที่ มูลค่าการท าธรกรรมผ่าน e-Money คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 15.5-

17.7 ซึ่งสะท้อนการเติบโตเร่งขึน้จากร้อยละ 9.9 ในปี 2563 โดยทัง้ปริมาณและมลูค่าการท าธุรกรรมผ่าน e-
Money ท่ีเรง่ตวัขึน้นัน้ น่าจะมีแรงผลกัดนัหลกัมาจากการใช ้G-Wallet (เป๋าตงั) จากโครงการช่วยเหลือของภาครฐัท่ี
น่าจะมีอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 อาทิ โครงการเราชนะ โครงการม.33 เรารกักนั โครงการคนละครึง่เฟสสาม โครงการ
ย่ิงใชย่ิ้งดี อีกทัง้ ยงัไดร้บัแรงผลกัดนัจากกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพท่ีเขา้มาท า
การตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะการออกโปรโมชั่นลดราคาสินคา้และบริการ ท าให้เกิดการใชง้าน e-Wallet ในหมู่
ผูบ้ริโภคไทยโดยภาพรวมเรง่ตวัสงูขึน้ 

คาดธุรกรรมโอนเงนิและช าระเงนิออนไลนผ่์าน Mobile Banking และ e-Money เตบิโตเร่งขึน้ปี 2564 
โอนเงนิและช าระเงนิ 2562 2563 ม ค  ก พ    ม ค  ก พ        f

Mobile Banking
     ปรมิาณธุรกรรม  พนัรายการ 4,925,109 8,850,754 1,044,258 1,985,951 15,950,900 – 16,241,100

                (YoY) 73.5% 79.7% 65.6% 90.2% 80.2% - 83.5%
     มลูคา่ธุรกรรม  พนัลา้นบาท 24,408 33,459 4,544 7,068 45,660 – 46,170

                (YoY) 39.5% 37.1% 28.2% 55.5% 36.5% - 38.0%
e-Money
     ปรมิาณธุรกรรม  พนัรายการ 1,965,753 2,136,148 335,487 381,398 2,473,000 – 2,520,650

                (YoY) 30.1% 8.7% 9.5% 13.7% 15.8% - 18.0%
     มลูคา่ธุรกรรม  พนัลา้นบาท 282 310 45 58 358 – 365

                (YoY) 37.6% 9.9% 2.3% 28.9% 15.5% - 17.7%

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณการโดยศนูยว์ิจยักสิกรไทย
 



 

Disclaimers 
 

รายงานวิจยันีจ้ดัท าโดยบรษัิท ศนูยวิ์จยักสิกรไทย จ  ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป โดยอาศยัแหลง่ขอ้มลูสาธารณะหรือขอ้มลูท่ีเช่ือวา่มีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่
ละขณะเวลา ทัง้นี ้KResearch มิอาจรบัรองความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบรูณ ์หรือความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูดงักลา่ว และไมไ่ดม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือชีช้วน เสนอแนะ ใหค้  าแนะน า 
หรือจงูใจในการตดัสินใจเพ่ือด  าเนินการใดๆ แตอ่ย่างใด ดงันัน้ ท่านควรศกึษาขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจใดๆ KResearch จะไมร่บัผิดในความเสยีหายใดท่ีเกิดขึน้จาก
การใชข้อ้มลูดงักลา่ว  
ขอ้มลูใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยันีถื้อเป็นทรพัยส์ินของ KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) การน าขอ้มลูดงักลา่ว (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น) ไปใชต้อ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก ่
KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) หรือแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูนัน้ๆ ทัง้นี ้ ท่านจะไมท่  าซ  า้ ปรบัปรุง ดดัแปลง แกไ้ข สง่ตอ่ เผยแพร ่ หรือกระท าในลกัษณะใดๆ เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นทางการคา้ โดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก KResearch และ/หรือบคุคลท่ีสาม (แลว้แตก่รณี) 

 

6 CURRENT ISSUE 

 อย่างไรก็ตาม ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ยังมองว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะยังส่งผลกระทบต่อ

บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโดย าพรวม เพียงแต่อาจเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปริมาณและมูลค่าธุรกรรมผ่าน 
Mobile Banking และ e-Wallet ท่ีเพ่ิมขึน้นัน้ น่าจะมีสาเหตหุลกัมาจากการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมี
การใชจ้่ายดว้ยเงินสดลดลง มากกว่าจะเป็นการใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจท่ียังอยู่บนความไม่
แน่นอนท่ามกลางการระบาดของโควิด-19  
 นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ e-Wallet หร อแม้แต่ Mobile Banking อาจต้องเผชิญกับความท้าทายอีก
มากในระยะข้างหน้า จากการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ในตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทิศทางเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรวดเร็ว 
และน่าจะมีความอ่อนไหวต่อกลยุทธท์างการตลาด โดยพรอ้มท่ีจะเปลี่ยนแอปพลิเคชนัท่ีใชง้านเดิม หากมีแรงจงูใจ
จากการใชง้านท่ีสะดวกสบายขึน้ มีโปรโมชั่นลดราคาค่าสินคา้และบริการ หรือมีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ สอดคลอ้งกับ
ผลส ารวจของศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ท่ีพบว่า ปัจจยั 3 อนัดบัแรกท่ีท าใหม้ีการใช ้e-wallet คือ ความสะดวกสบายใน
การโอนเงินหรือช าระค่าบริการ (รอ้ยละ 34.4) มีโปรโมชั่นท่ีจูงใจต่อการใชบ้ริการ อาทิ ส่วนลดค่าสินคา้และบริการ 
(รอ้ยละ 16.9) มีรา้นคา้ท่ีรว่มบริการรบัช าระคา่สินคา้และบริการที่หลากหลาย (รอ้ยละ 16.2) ขณะเดียวกนั ผูบ้ริโภค
สว่นใหญ่ราวรอ้ยละ 32.3 มี Mobile Banking และ e-Wallet มากกวา่ 5 แอปพลิเคชนั ดงันัน้ ผูใ้หบ้ริการจงึอาจตอ้ง
เผชิญกบัความทา้ทายในการรกัษาฐานลกูคา้ของตนเอง และความพยายามในการจูงใจใหล้กูคา้มีการใชง้านอย่าง
ต่อเน่ือง ขณะเดียวกัน หากในอนาคต ทางการไทยสามารถเขา้มาดแูลกิจกรรมบนแพลตฟอรม์ออนไลน ์อาทิ ดแูล
รา้นคา้ในแพลตฟอรม์เพ่ือบรรเทาตน้ทนุคา่ธรรมเนียมในการใชบ้ริการ ก็อาจมีผลตอ่ทิศทางหรือรูปแบบการช าระเงิน
ในอนาคตดว้ยเช่นกนั 
 
 
 
 


