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- ระยะเวลาทำวิจัย ตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2564
สรุปโครงการวิจัย
การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าปลีกไปอย่างมาก เทคโนโลยี
เอื้อให้การค้าปลีกในรูปแบบเดิม จากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในร้านค้าที่เป็นพื้นที่เชิงกายภาพไปสู่พื้นที่
เสมือนบนโลกออนไลน์ รวมถึง กิจ กรรมที่เ กี่ ยวเนื่ อ ง เช่น การชำระเงิน การขนส่ง ก็ได้รั บการพัฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยิ่งเป็นตัวเร่ง
ให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีกเกิดการเปลี่ยนผ่านเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดคำถามว่า รัฐ สังคม และประชาชน รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอย่างไร รูปแบบของงานในระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเป็นอย่างไร
งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษา 1. สถานการณ์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
พลิกผัน (disruptive technology) ที่มีต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ศึกษาผลกระทบผลเชิงบวกและเชิง
ลบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภาครัฐทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบ
ในระดับปัจเจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกี่ยวโยงกับรูปแบบของงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน ต่อ
ภาคเอกชนและภาครัฐ จากการเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน 2. เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทาง
ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนบวกหก ในการเตรียมความพร้อมต่อ
ผลกระทบด้านต่างๆ ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน 3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ โดยศึกษาบทความวิชาการ รายงานการศึกษา เอกสารหน่วยงานภาครัฐ การสัมภาษณ์
เชิงลึก และแบบสอบถามเชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และภาคประชาชนสังคมใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา และสิงคโปร์ ผ่านกรอบ
แนวคิดวัฏจักรธุรกิจซึ่งเป็นคลื่นช่วงยาวและการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์
ประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจ ผลการศึกษาประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจ พบว่า การค้าปลีกดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มการแข่งขันทางการค้าปลีกเดิมในทุกประเทศแพลตฟอร์มออนไลน์ในหลายมิติ ทำให้
การเข้าสู่ตลาด (market entry) ของผู้ประกอบรายย่อยสามารถทำได้ง่ายขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจแสดงว่าสินค้าที่
นิยมขายมาก คือ สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหาร แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ เช่น facebook เป็นที่
นิยมในผู้ประกอบการทุกประเทศ ส่วนประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความนิยมใน Instagram และบางประเทศ
เช่น เวียดนามมีความนิยมใช้ Zalo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของประเทศตนเอง ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ค้า
รายย่อยนิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการค้าออนไลน์เนื่องจากผู้ค้ามีบัญชีอยู่แล้ว สามารถเริ่มต้นการค้าได้โดยง่าย
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และติดต่อได้โดยตรงกับผู้สนใจ ทั้งสองฝ่ายสามารถตรวจสอบโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือจากความเคลื่อนไหวใน
สื่อโซเชีย ลมี เดีย ผู้ค้าและผู ้ซ ื้ อ ไม่ จ ำเป็ น ต้ องไปสร้า งบัญชีใ หม่ ในแพลตฟอร์ ม marketplace ที่ต้องมี ก าร
ลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการสั่งสมความน่าเชื่อถือซ้ำซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัล
(digital identity) ผ่านบัญชีผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่องว่าแต่ละคนเป็นใคร มีความน่าเชื่อถือในการซื้อขายสินค้าหรือไม่
ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการค้าปลีกออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย ต่างจาก market place platform ที่ official
flagship store ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าการขายสินค้ าผ่านบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าปลีกมี
ลักษณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยแข่งขันกันเอง โดยแต่ละคนเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่และได้
ประโยชน์จากผลกระทบเชิงเครือข่าย (network effect) เพราะยิ่งมีคนใช้งานแพลตฟอร์มมากก็ยิ่งเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจตนเอง การเข้ามาแข่งขันที่มากขึ้นทำให้ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลขยายตัว และมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโต
สภาพการแข่งขันในธุรกิจนี้เน้นการใช้กลยุทธ์กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหา
(content) การไลฟ์สตรีมมิ่ง ฯลฯ เพื่อทำให้สินค้าของร้านตนเองดู “แตกต่าง” จากคนอื่นที่ขายสินค้าประเภท
เดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมนี้ถือเป็นการแข่งขันแบบผู้ขายจำนวนมากราย
ผู้ประกอบการในห้าประเทศที่ศึกษาฉายภาพให้รูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการค้าปลีกรูป
แบบเดิม คือ มีการจ้างงานแบบ “ชั่วคราว” เพื่อวัตถุประสงค์เป็น “หน่วยออนไลน์” ในการทำกิจกรรมที่ส่งเสริม
การขายออนไลน์ และจัดการระบบร้านต่างๆในแพลตฟอร์มออนไลน์ สัดส่วนการจ้างงานของเกือบทุกประเทศระบุ
ว่าส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว ยกเว้นกรณีพม่าซึ่งผู้ประกอบการแยกไม่ออกระหว่างการจ้างงานแบบ
ประจำและชั่วคราว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
แรงงาน ข้อน่ากังวลของการจ้างงานแบบชั่วคราว คือ แรงงานจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่ดีพอหรือไม่
นอกจากนี้ยังมีประเด็นจากฝั่งผู้ประกอบที่น่าสนใจคือ ผู้ประกอบการหลายรายได้ประกอบอาชีพอื่นนอกเหนื อจาก
ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งพบได้ในทุกๆประเทศ ตรงนี่ก็เชื่อมต่อกับประเด็นด้านบนเพราะธุรกิจนี้สามารถเข้าสู่
ตลาดได้ง่า ย จึงสร้างโอกาสให้ผ ู้ คน “ทดลอง” กลายเป็นผู้ป ระกอบการอาชี พเสริ มหรื อ “ชั่ว คราว” ( gig
entrepreneur) โดยที่พวกเขายังไม่ได้ละทิ้งอาชีพที่ทำอยู่ก่ อนหน้าซึ่งแน่นอนว่า ถึงบอกว่าเป็น gig แต่ส่วนใหญ่ก็
ตั้งใจค้าขายจริงๆ จะเห็นได้ว่า การค้าปลีกดิจิทัลทำให้เส้นแบ่งระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการพล่าเลือนไปจาก
เดิมมากยิ่งขึ้น
ประเด็นการกำกับดูแล ภาครัฐทุกประเทศมีการปรับตัวโครงสร้างและกลไกการกำกับดูแลการค้าปลี ก
ออนไลน์ หลายประเทศมีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในด้านการจดทะเบียนผู้ค้าและ
การทำธุรกรรมออนไลน์ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ค้ารายใหม่และกำลังคนสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแล
เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ix

การค้าปลีกออนไลน์ เช่น ในกรณีของไทยที่มีการตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA และสำนักงาน
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า บางประเทศมีการเพิ่มภารกิจการกำกับ ดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าปลีก
ออนไลน์ให้กับหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เช่น เวียดนามและอินโดนีเซียที่ให้หน่วยงานระดับกระทรวงเพิ่มหน้ าที่
รับผิดชอบใหม่อย่างไรก็ตาม ส่วนสิงคโปร์มีการควบรวมหน่วยงานเติมเป็นหน่วยงานใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
หน่วยงานภาครัฐขาดการสื่อสารเพื่ อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงโครงการที่ภาครัฐผลักดัน ทั้งในด้านการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การเข้าถึงเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ
การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลึกดิจิทัล ถือเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและการค้าปลีกออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า หลายประเทศมีการร่างกฎหมายในหลายมิติ ทั้งกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า หลายประเทศมีกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดตลาดตั้งแต่ก่อนที่การค้าปลีก
ดิจิทัลจะเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน แต่ก็เกิดปัญหาการวางกรอบพิจารณาคดีและการบังคับใช้ตัวกฎหมายเพื่อ
ป้องกันการควบรวมกิจการซึ่งเพิ่มอำนาจเหนือตลาดค้าปลีก ส่งผลให้รายใหญ่มีความได้เปรียบเป็นอย่างมากจนผู้
แข่งขันรายใหม่ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ เมื่อการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าไม่สามารถกำกับดูแล
ตลาดการค้าปลีกได้จริง จึงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาสู่การค้าปลีกดิจิทัลที่ตลาดมีความซับซ้อน มีผู้เล่นจำนวนมหาศาล
ถือเป็นช่องว่างของหน่วยงานที่กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าเป็นอย่างมากที่จะรักษาระดับการแข่งขันและ
อำนาจเหนือตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนกฎหมายการจัดเก็บภาษีออนไลน์ หลายประเทศมีการ
ร่างกฎหมายในลักษณะนี้ในรูปแบบ e-service หรือ e-commerce เนื่องจากบริษัทสำนักงานใหญ่ของผู้ให้บริการ
อยู่นอกประเทศ แต่การค้าและธุรกรรมเกิดขึ้นภายในประเทศ กฎหมายนี้จึงต้องการสร้างความเป็นธรรมในการ
แข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศที่ต้องเสียภาษี บางประเทศออกกฎหมายให้ธนาคารเป็นตัวกลาง
ในการหักภาษีเพื่อนำส่งให้ กับรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคเห็นว่า การจัดเก็บภาษีไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงกับ
ผู้บริโภค แต่คาดว่าอาจมีประโยชน์ต่อภาพรวมในประเทศมากกว่า
ประเด็นผลกระทบต่อสังคม การเติบโตของการค้าปลีกดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนยังส่งผลกระทบทางสังคม
ทั้งซ้ำเติมปัญหาเดิมที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งฝังรากลึกและปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่การค้าปลีกดิจิทัลเติบโต
อย่างมาก ความเหลื่อมล้ำถือเป็นปัญหาที่มีมานานในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดมีความ
แตกต่างทางด้านรายได้และทรัพย์สินหลายสิบเท่า เมื่อการค้าปลีกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายสินค้าใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น คนที่มีฐานะและรู้เท่าทันเทคโนโลยีมักได้เปรียบ สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ซื้อสินค้าใน
ราคาที่ถูกลง ส่วนคนจนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและขาดโอกาสก็ไม่สามารถตักตวงประโยชน์จากการค้าปลีกดิจิทัลได้
ส่งผลให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีอยู่มาแต่เดิมนั้นถ่างออกมากขึ้นจนนำไปสู่ปัญหาใหม่ที่เป็นความเหลื่อม
ล้ำทางด้านเทคโนโลยี (digital divide) และความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ (spatial inequality) ทั้งในเขตพื้นที่เมือง
ใหญ่กับเมืองขนาดย่อม เกาะที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นกับหมู่เกาะที่ห่ างไกลออกไป เช่น กรณีอินโดนีเซียที่การ
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พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชาวอินโดนีเซียแต่ยังคงมีความไม่เท่าเทียม
กันอยู่กล่าวคือโอกาสในพื้นที่เมืองมีมากกว่าในเขตชนบทอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล อีกประเด็นคือผู้บริโภคที่เข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีก็ส่งผลต่อ
การซื้อสินค้าออนไลน์เช่นกัน
การค้าปลีกดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมดิจิทัล (digital culture) ผู้คนต้องการรับรู้
ข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวกับผู้ค้าและสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อขาย เช่น ที่ตั้งของผู้ค้า การอ่านรีวิวสินค้า ความ
ต้องการพูดคุย กับผู้ค้าโดยตรงก่อนการตัดสินใจมากกว่าการเลือกจากข้อมูล ที่แสดงในแพลตฟอร์ม เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่า อาชญากรรมและการหลอกลวงออนไลน์เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้หลายประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์
ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนและหันไปสั่งของทาง
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ในขณะเดียวกันร้านค้าก็ปรับตัวและหันไปขายสินค้าในช่องทางออนไลน์เพิ่มมาก
ขึ้น ส่วนในเมียนมาร์ความไว้วางใจของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำและวางใจในการจ่ายเงินสดเมื่อได้รับสินค้า
มากกว่า แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยค่อนข้างพึงพอใจค้าขายกับลู กค้าด้วยเงินสดเนื่องจากสถานกรณ์
ภายในประเทศที่มีการจำกัดการถอนเงินสดจากธนาคาร การรับเงินสดจึงทำให้สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
ดีกว่า
ประเด็นผลกระทบในระดับปัจเจก ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ถือเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแทบทุกประเทศ ทั้ งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนำข้อมูลที่ลงทะเบียนไปขายต่อหรือนำไปใช้
ในทางที่ผิดจนส่งผลกระทบต่อปัจเจก สะท้อนให้เห็นว่า แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มากเกินความจำเป็น ซึ่งขัดแย้งกับเจตนารมณ์กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มุ่งให้เก็บเท่าที่จำเป็ น แต่เมื่อ
เกิดการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล ผลการสำรวจพบข้อสังเกตว่า ประชาชนมองว่าตนเองใช้เทคโนโลยีได้ดีและการ
รั่วไหลของข้อมูลไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างประสบการณ์การใช้งานกับความรู้ความ
เข้าใจในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลยังอยู่ในระดับต่ำทั้งในกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มผู้บริโภค อีกทั้ง แนวคิดการ
เข้ารหัส (encryption) หรือการกำหนดรหัสผ่าน (password) และแนวคิดการรักษาความปลอดภัยดิจิทัล (digital
security) ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากไม่เข้าใจพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยดิจิทัล
ซึ่งสะท้อนฐานคิดดั้งเดิมของบางประเทศ เช่น ชาวสิงคโปร์ที่มีฐานคิดดั้งเดิมเป็นแบบขงจื๊อและคติรวมหมู่ ซึ่ง
ขัดแย้งกับแนวคิดปัจเจกนิยมซึ่งเป็นฐานคิดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เน้นการปกป้องเสรีภาพของปัจเจก
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แม้จะมีการยกร่างและประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น แต่ตัวบท
กฎหมายต่างมีข้อจำกัดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีก เช่น บางแพลตฟอร์มค้าปลีกยังมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น ปัญหาไม่แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกขอบวัต ถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมไว้ ปัญหาขาด
การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ดี ส่งผลให้ยังพบการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากกระบวนการ
เยียวยาแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งตัวบทกฎหมายไม่ได้ลงรายละเอียด ทำให้การบังคับใช้ในอนาคตน่าจะเกิดช่องว่าง
จนต้องแก้ไขกฎหมายโดยเร็วในอนาคตตอันใกล้ นอกจากนั้นยังพบความเหลื่อมล้ำของระบบการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่สร้างภาระแก่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กมีต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในการ
สร้างระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับภูมิภาค อาเซียนได้มีประกาศความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซี ย น (ASEAN e-Commerce agreement) ซึ ่ ง หลายประเทศได้ ใ ห้ ส ั ต ยาบรรณแล้ ว โดยคณะกรรมการ
ประสานงานด้ า นพาณิ ช ย์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องอาเซี ย น (ASEAN Coordination Committee on Electronic
Commerce) เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังไม่มีข้อบังคับในการกำกับดูแลกิจกรรมบนโลกดิจิทัล ฉะนั้นอาเซียนควรจะเร่งถอดบทเรียน
ความสำเร็จของประเทศหรือองค์การอื่นๆ แล้วเข้ามามีบทบาทนำประสานความร่วมมือเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมกับ
ประเทศสมาชิกและกลุ่มประเทศผู้สังเกตการณ์ ผ่านกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำในระดับนายกรัฐมนตรี การ
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อผลักดันประเด็นการกำกับ
ดูแลร่วมกันในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบั ติที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรมและ
ปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้บ้าง
ส่วนข้อเสนอในระดับประเทศ การกำกับดูแลการค้าปลีกออนไลน์จึงไม่ควรจำกัดอยู่เพียง marketplace
platform ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เข้ามาจนทะเบียนอย่างเป็นทางการและรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้
เท่านั้น แต่หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการซื้อขายสินค้าบนโลกโซเชียลมีเดียหรือ social-commerce
platform มากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่จะสร้างความไม่เป็นธรรมทั้งในแง่การค้าและการจัดเก็บภาษี
อย่างทั่วถึงเท่าเทียม นอกจากนั้น รัฐบาลควรนำเอาการจัดอันดับและดัชนีชี้วัดการเป็นรัฐบาลดิจิทัล มาเป็น
เป้าหมายในการทำแผนและนโยบาย นอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของรัฐแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการไล่
กวดประเทศอื่นๆ ที่มีขีดความสามารถในระดับที่สูงกว่า
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บทคัดย่อ
การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าปลีกไปอย่างมาก เทคโนโลยี
เอื้อให้การค้าปลีกในรูปแบบเดิมจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในร้านค้าที่เป็นพื้นที่เชิงกายภาพไปสู่พื้นที่
เสมือนบนโลกออนไลน์ รวมถึงกิจ กรรมที่เกี ่ยวเนื่ อ ง เช่น การชำระเงิน การขนส่ง ก็ได้รับการพัฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยิ่งเป็นตัวเร่ง
ให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีกเกิดการเปลี่ยนผ่านเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดคำถามว่า รัฐ สังคม และประชาชน รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วอย่างไร รูปแบบของงานในระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเป็นอย่างไร
งานวิจ ัย ชิ้น นี้ต้องศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน
(disruptive technology) ที่มีต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ศึกษาผลกระทบผลเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจ
และเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภาครัฐทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบในระดับ
ปัจเจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกี่ยวโยงกับรูปแบบของงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน ต่อภาคเอกชน
และภาครัฐ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน
ผลการศึ ก ษา พบว่ า การเติ บ โตของการค้ าปลี ก ดิ จิ ท ัล ทั ้ง ห้ า ประเทศส่ งผลให้ รู ปแบบการจ้า งงาน
เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่ การค้าปลีกออนไลน์มากขึ้น แต่ก็แข่งขันกันอย่างรุนแรง
ท่ามกลางแพลตฟอร์มดิจิทัลยักษ์ใหญ่ หลายคนเป็นทั้งแรงงานในเวลาปกติและเป็นผู้ประกอบการหลังเวลางาน
ทำให้เส้นแบ่งการทำงานระหว่างลูกจ้างกับ ผู้ประกอบการพล่าเลือนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันภาครัฐก็มีก ารปรับตัว
เพื่อจะกำกับดูแลการค้าปลีกออนไลน์ แต่ เงื่อนไขความสำเร็จในการกำกับดูแลขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของรัฐ
แต่ละประเทศจึงมีการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน บางประเทศสามารถแก้ไขกฎหมายจนเก็บภาษีการค้าปลีกออนไลน์
เพื่อสร้างความเป็นธรรมได้ นอกจากนั้นการค้าปลีกออนไลน์ยังส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ รูปแบบใหม่ เกิด
วัฒนธรรมดิจิทัลในกลุ่มผู้บริโภคที่เติบโตมาพร้อมกับ คอมพิวเตอร์ ประการสุดท้ายการค้าปลีกออนไลน์ยังคงมี
ช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลายประเทศมีการประกาศใช้กฎหมายแต่ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้ทันที ต้องเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงานและผู้ประกอบการ ส่งผลให้ มี
การเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่เกินความจำเป็นจนสุ่มเสี่ยงต่อการถูกลักลอกโจรกรรมข้อมูล
คำสำคัญ: เศรษฐกิจดิจิทัล, การจ้างงานในอนาคต, อาเซียน
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Abstract
The transition to the digital economy has dramatically transformed the retail landscape.
Technology has enabled traditional retailing, from consumer spending in physical stores to virtual
spaces online, and related activities such as payments and transportation are rapidly being
developed with digital technology. Especially with the outbreak of COVID-19, it is a catalyst for
the digital transformation of retail even faster. However, the rapid transformation of the economy
with technology raises the question of whether the state? How do society and people cope with
rapid changes? What are the forms of jobs in the changing economy? This research is to study the
impact of technological disruption through digital economy and the future of work in five ASEAN
countries including Thailand, Vietnam, Indonesia, Myanmar, and Singapore in four scopes:
business/economy, regulation, social impact, and personal impact.
The study found that the expansion of digital retail in the five countries has shifted
employment patterns. However, more new entrepreneurs are entering online retailing.
Nevertheless, they compete fiercely among the giant digital platforms. Many are both regulartime workers and after-hours entrepreneurs. This phenomenon makes the line between
employees and entrepreneurs blurrier.
At the same time, the government has adapted to regulate online retails. However, the
conditions for success in governance depend on the state's capacity. Each country has different
governance structures. Some countries can amend their laws to tax online retailing to ensure fair
trade. In addition, online retailing has also resulted in a new inequality, and digital culture has
emerged among consumers who grew up with computers. Finally, online retailing still has gaps in
enforcing privacy laws. Many countries have enacted laws, but they cannot be enforced
immediately. Law enforcement was postponed due to the incapability of public agencies and
entrepreneurs. As a result, platforms collect excessive consumer data, leading to the risk of data
stealing.
Keywords: digital economy, future of work, ASEAN
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มี
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแกนกลาง ก่อให้เกิดคำจำกัดความใหม่ คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อัน
หมายถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในฐานะเครื่องมือทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคการผลิตที่ มีการนำปัญญาประดิษฐ์
ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ เข้ามาใช้แทนการใช้แรงงานมนุษย์ ในภาคธุรกิจ เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำมาใช้อำนวย
ความสะดวกในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ตั้งแต่การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน กระทั่งเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนแทนการใช้เงิน กิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายจากเดิมที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่ทาง
กายภาพเช่น ร้านค้า ตลาด ไปสู่สถานที่เสมือนบนอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บน
สมาร์ทโฟน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ในการจับคู่ (Matching) ระหว่างความต้องการของผู้เสนอขาย
สินค้าและบริการกั บผู้ต้องการซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ (Platform)
รูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจับคู่ความต้องการเหล่านี้ถูกเรียกขานด้วยคำจำกัดความที่
หลากหลายตามมุมมองของผู้ที่ทำการศึกษาทั้ง เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) เศรษฐกิจ
แบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig Economy) และอื่นๆ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเรียกด้วยคำ
จำกัดความแบบใดก็ล้วนแต่อยู่บนบริบทดิจิทัล ด้วยเหตุนี้คำว่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จึงเป็นคำ
จำกัดความที่ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้วเข้าไว้ด้วยกัน
สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจดิจิทัล คือ เศรษฐกิจดิจิทัลได้สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้
เล่นใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น เอื้อให้การจ้างงานแบบนอกระบบ โดยเฉพาะงานที่เป็นการจ้างงานชั่วคราวจบ
เป็นครั้งคราว (Gig works) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น แรงงานเข้าสู่ตลาด
งานได้ง่ายขึ้น มีต้นทุนทีลดลง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่
ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เศรษฐกิจดิจิทัลเปลี่ยนแปลงทั้ง
รูปแบบงานและการทำงาน ภูมิทัศน์ของงานและตลาดงาน ทั้งงานรูปแบบใหม่ในอนาคตและงานแบบเดิมที่
ได้รับผลกระทบจากงานรูปแบบใหม่ เกิดความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงในอาชีพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (Technological unemployment) เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ในธุรกิจต่างๆ (Business
landscape) และเกิดพลวัตทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่รวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งยังเป็นพลวัตที่
ก้าวพ้นพรมแดนทางกายภาพ ก้าวข้ามท้องถิ่นและประเทศไปสู่บริบทใหม่ในภูมิภาค (Regional context)
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และระดับโลก (Global context) เกิดพื้นที่ที่การกำกับดูแลเข้าไปไม่ถึง เกิดข้อท้าทายต่อผู้มีหน้าที่กำกับดูแล
ภาคส่วนทางธุรกิจกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ อาทิ
1. ภาคการเงินการธนาคาร (Financial and Banking Sector) เศรษฐกิจดิจิทัลได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในภาคการเงินการธนาคารเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เป็นตั วกลางของกิจกรรม
ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายจากเดิมที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่ทาง
กายภาพ เช่น ร้านค้า ตลาด ไปสู่สถานที่เสมือนบนอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บน
สมาร์ทโฟน การใช้เงินสดเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการถูกพัฒนาให้ง่ายขึ้น มีการอำนวย
ความสะดวกมากขึ้นด้วยการพัฒนาระบบทางการเงินและการชำระบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Financial
Technology – Fin Tech) ซึ่งได้กลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ในการแลกเปลี่ยนแทนการใช้เงิน ส่งผลให้การทำ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกพลิกโฉมจากการทำธุรกรรมแบบเดิมไปเป็นอันมาก กล่าวกันว่า เรากำลังอยู่ในสังคม
ที่มีการใช้เงินสดน้อยลง (Less cash society) และกำลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) ในอนาคต
อันใกล้
2. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและขนส่งสินค้า ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยเฉพาะ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และ เอ็ม-คอมเมิร์ซ (M-Commerce) เนื่องจากความสามารถในการ
ให้ข้อมูลตัวสินค้าและบริการได้รับการพัฒนาไปพร้อมกับความสามารถในการชำระค่าสินค้าและบริการ และ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดส่ง ทำให้การซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนสมาร์ท
โฟนได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก ผู้ประกอบการค้าปลีกจำนวนมากได้พัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเอง ทำให้ความ
จำเป็นที่จะต้องมีสาขาจำนวนมากลดลง จำนวนคนทำงานน้อยลง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลเชิงบวกให้ธุรกิจ
ภาคการขนส่งและการเงินการธนาคารขยายตัวมากขึ้น เกิดการจ้า งงานในภาคขนส่งมากขึ้นแต่การจ้างงานใน
ภาคการเงินการธนาคารลดลงเพราะธุรกิจการเงินการธนาคารหันมาใช้เทคโนโลยีการชำระเงินดิจิทัล และ
ระบบอัตโนมัติทางการเงิน ทำให้ลดจำนวนสาขาและจำนวนพนักงานลง
3. กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่อ งเที่ยวหลายประเภทมี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการจองตั๋วโดยสาร ที่พัก ขนส่งสาธารณะ และบริการนำเที่ยว ธุรกิจเหล่านี้ล้วน
เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะและต้องได้รับใบอนุญาต ต้องทำตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ซึ่ง
ถือเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับ ขณะที่ เศรษฐกิจดิจิทัลในรูปแบบของแพลตฟอร์มในกลุ่มธุรกิจ
ประเภทนี้ เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงข้อกำหนดดังกล่าว เช่น แพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบีสำหรับการ
จองห้องพักซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถนำห้องพักที่ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายมาเสนอให้เช่า
รายวันได้ แพลตฟอร์มแกร็บ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรถยนต์สามารถรับผู้โดยสารแข่งกับแท็กซี่ได้โดยที่ไม่ต้องจด
ทะเบียนรถยนต์โดยสารสาธารณะและไม่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ
4. กลุ่มธุรกิจสื่อสารมวลชน การพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารเอื้อให้ต้นทุนในการผลิตและ
เผยแพร่เนื้อหาลดลงและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยเฉพาะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่รวมเอา
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ความสามารถในการเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบที่เป็นบทความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวไว้ในแพลตฟอร์ม
เดียว ในอดีตธุรกิจสื่อสารมวลชนเป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแล การมาถึงของเทคโนโลยีได้
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ขณะเดียวกันก็เกิดความท้าทายต่อธุรกิจสื่อสารมวลชนแบบเดิมและหน่วยงานที่มีหน้าที่
กำกับดูแล ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้ผู้ที่ปรับตัวไม่ทันได้รับผลกระทบ ดังจะเห็นได้จากการปิด
ตัวลงของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุ รายการโทรทัศน์ รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ผู้ประกอบการที่
ประมูลใบอนุญาตเมื่อปี 2556 จำนวนมากต้องแบกรับภาวะการขาดทุนเนื่องจากการประเมินสถานการณ์ที่
ผิดพลาด ไม่ได้นึกถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคโดยรวมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การศึกษาถึงสถานการณ์
และแนวโน้มของเศรษฐกิจดิจิทัลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน จึงจำเป็นต้องมี
การศึกษาในหลายระนาบ ทั้งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อการกำกับดูแลภาครัฐ ทั้ ง
ระดับประเทศและภูมิภาค ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบในระดับปัจเจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่
เกี่ยวโยงกับรูปแบบของงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน
ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้มีการศึกษาวิจัยประเด็นเหล่านี้กันอย่างกว้างขวาง
เศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานของโลก (global supply chain)
อันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้จำกัดตัวอยู่ภายใต้ขอบเขตทางกายภาพของรัฐ-ชาติ สมัยใหม่ หากแต่เป็น
ปรากฏการณ์ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันข้ามประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาค ระดับทวีป และระดับโลก องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุ โรป (EU) องค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ต่างก็ให้ความสนใจศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และออกข้อแนะนำ ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อประเทศสมาชิก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
ขณะที่การศึกษาประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจและให้ความสำคัญ อย่างกว้างขวาง งาน
ศึกษาเชิงลึกในประเด็นเหล่านี้สำหรับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในอาเซียน ทั้งในระดับรายประเทศและ
ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคยังมีการศึกษาวิจัยอย่างจำกัด ไม่ปรากฎให้เห็นเป็นรูปธรรม
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าปลีกไปอย่างมาก เทคโนโลยีเอื้อ
ให้การค้าปลีกในรูปแบบเดิมเปลี่ยนไปจากรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อขายใน
ร้านค้าที่เป็นพื้นที่เชิงกายภาพไปสู่พื้นที่เสมือนบนโลกออนไลน์ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่น อาทิ การชำระเงิน
การขนส่ง ก็ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย พฤติกรรมผู้โภคเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว การเปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึ ้น อย่า งฉั บ พลันส่ งผลให้ผ ู ้ค้ าทั้งรายเล็ กรายใหญ่ต้ องปรับ ตัว ตามการ
เปลี่ย นแปลงนี้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นผลให้การเดินทางและการ

18

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมีความเปลี่ยนแปลง ยิ่งเป็นตัวเร่งให้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีกเกิดการ
เปลี่ยนผ่านเร็วยิ่งขึ้น
รายงานของ Hootsuit และ We are social ในเดือนมกราคม 2562 เปิดเผยข้อมูลว่าการเติบโต
ของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซนั้นเติบโตในทุกกลุ่มประเภทธุรกิจ และยังเป็นสัดส่วนที่เพิ่ม
ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบออนไลน์มีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 2.8 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้กูเกิ้ลและเทมาเส็กคาดการณ์ว่าสัดส่วนจะเพิ่มเป็นร้อยละ
8 ในปี พ.ศ. 2568
เป็น ที่น ่าสนใจว่าหากพิจารณาภาพรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเติบโตของอี
คอมเมิร์ซในทุกประเภทธุรกิจมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก เช่น กลุ่มธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ยการเติบโตของโลกอยูที่ร้อยละ 15 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในกลุ่มธุรกิจนี้เติบโตถึงร้อยละ 35 สถิติของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์การทำอีคอมเมิร์ซของประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกมาก เช่น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 90 ในประเทศอินโดนีเซีย
ร้อยละ 85 ในประเทศไทย และ ร้อยละ 78 ในเวียดนาม ใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมซื้อขายออนไลน์ ขณะที่
ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ร้อยละ 75
เมื่อแยกย่อยลงไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการซื้อขาย อาทิ การใช้สมาร์ทโฟนเป็น
เครื่องมือทางการค้า (Mobile Commerce หรือ M-Commerce) จะเห็นได้ชัดเจนว่าอัตราการใช้สมาร์ทโฟน
เป็นเครื่องมือในการทำการค้าของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่าภูมิภาคอื่นในโลกมาก โดยที่
ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ร้อยละ 52 ขณะที่สถิติของอินโดนีเซียประเทศไทย และประเทศเวียดนาม คือร้อยละ 79
74 และ 58 ตามลำดับ มีเพียงประเทศสิงคโปร์ที่มีสถิติที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก อยู่ที่ร้อยละ 51
แม้ตามความเข้าใจของคนทั่วไปจะคาดการณ์ว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความเร็วในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประชาชนน่าจะสัมพันธ์กับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและเอ็มคอมเมิร์ซ สถิติของ
สิงคโปร์บ่งทำให้สมมติฐานดังกล่าวตกไป เพราะแม้สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
สูงสุดคือร้อยละ 95 ของประชากรทั้งหมดและความเร็วในการเชื่ อมต่อโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทว่าการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและเอ็มคอมเมิร์ซกลับมีน้อยกว่าประเทศที่อัต ราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ของประชากรต่ำที่สุดอย่างประเทศเมียนมา คือ เพียงร้อยละ 39 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่า องค์ความรู้
ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้ ต้องมีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของการค้ าปลีกในภูมิภาคนี้ เนื่องจากมีปัจจัยจำนวนมากที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจและเศรษฐกิจประเภทนี้ซึ่งส่งผลกระทบหลายประการต่อห่วงโซ่การค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้
ขอบเขตการศึกษาด้านประเด็นของโครงการ ตั้งแต่รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไปซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบ บของงาน
และการจ้างงาน การกำกับดูแลของรัฐและการจัดเก็บภาษี ผลกระทบทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ความเหลื่อม
ล้ำและการเข้าถึงโอกาส ตลอดจนข้อมูลและความเป็นส่วนตัว การแสวงประโยชน์และการหลอกลวง
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1.2 วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่า งพลิ ก ผั น
(disruptive technology) ที่มีต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ศึกษาผลกระทบผลเชิงบวกและเชิงลบต่อ
ธุรกิจและเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภาครัฐทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบใน
ระดับปัจเจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกี่ยวโยงกับรูปแบบของงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน ต่อ
ภาคเอกชนและภาครัฐ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน (disruptive technology)
1.2 เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียนบวกหก ในการเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบด้านต่างๆ ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างพลิกผัน
1.3 เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในประเด็นดังกล่าว
1.3 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 คลื่นยาวทางเศรษฐกิจ (Long cycle) และ วงจรธุรกิจ (Business Circle)
ในการศึกษาทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจ มีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านที่ได้เสนอ
แนวคิดที่ว่า ระบบทุนนิยมโลกมีพัฒนาการที่ไม่ราบเรียบและมีความผันผวน ความผันผวนนี้มีลักษณะขึ้นๆ
ลงๆ ตามปัจจัยต่าง ๆ มีกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อว่าความผันผวนของเศรษฐกิจในระบอบทุนนิยมมีรูปแบบที่
คล้ายคลึงกันคือมีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือวงจรที่เปรียบได้กับคลื่น (cycle) และพยายามอธิบายแบบแผนของ
วงจรนี้ นิโคไล คอนดราเทียฟ (Nikolai Kondratieff) นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ในปี ค.ศ. 1925 เขาได้เสนอ
แนวคิดเรื่อง “คลื่นยาวทางเศรษฐกิจ ” ซึ่งในครั้งแรกเป็นการเสนอแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยไม่ได้เสนอ
ทฤษฎีเพื่ออธิบาย ภายหลังจึงได้เสนอทฤษฎีโดยยกการวิเคราะห์ด้วยสถิติอย่างเป็นระบบและตีพิมพ์ ในอีก 10
ปีต่อมา ข้อเสนอของคอนดราเทียฟ คือ วงจรของเศรษฐกิจมหภาคที่เขาเรียกว่า “คลื่นยาวทางเศรษฐกิจ” มี
ความยาวระหว่าง 50-60 ปี ต่อหนึ่งวงรอบ เขาศึกษาประเทศที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมสำเร็จสี่ประเทศ คือ อังกฤษ
ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ในเชิงสถิติย้อนหลังของราคาสินค้า อัตราดอกเบี้ย ค่าแรง การค้า
ต่างประเทศ การผลิตและการบริโภคถ่านหินและเหล็กซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ตั้งแต่
คริสต์ศักราช 1780 ถึง ไล่เรียงมาจนถึงคริสต์ศักราช 1920 ข้อค้นพบคือ ในห้วงเวลา 140 ปีที่เขาทำการศึกษา
เขาพบว่ามีคลื่นยาวทางเศรฐกิจสองวงจรครึ่ง และสรุปลักษณะของคลื่นยาวไว้ว่า
1) มีลักษณะซับซ้อน ช่วงขาขึ้นมีเวลาหลายปีเช่นเดียวกับขาลงที่มีเวลาหลายปี
2) ช่วงขาลงเกษตรกรได้รับผลกระทบที่สุด
3) ในช่วงขาลงจะมีการประดิษฐ์คิดค้น (Invention) จำนวนมากเพื่อนำมาใช้อย่างกว้างขวางและ
จะทำให้นำไปสู่ขาขึ้นของเศรษฐกิจ
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4) ในช่วงเริ่มต้นของเศรษฐกิจขาขึ้นจะมีการผลิตทองมากขึ้นเนื่องจากการขยายดินแดนและยึด
เอาดินแดนอื่นเป็นอาณานิคม
5) สงครามและการปฏิวัติมักเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น
ข้อเสนอของคอนดราเทียฟให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกอย่างสิ่งประดิษฐ์ซึ่งนำไปสู่อุปสงค์และ
อุปทานของเงินทุนว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจหลุดพ้นจากภาวะซบเซาและนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อี ก ครั ้ ง ไม่ ไ ด้ ร ั บ ความสนใจเท่ า ใดนั ก จนกระทั ่ ง นั ก เศรษฐศาสตร์ ช ื ่ อ ดั ง โจเซฟ ชุ ม ปี เ ตอร์ ( Joseph
Schumpeter) นำแนวคิดของคอนดราเทียฟมาประยุกต์ใช้อธิบายวงจรของธุรกิจ (Business Circle)
ชุมปีเตอร์เสนอว่า ในวงจรธุรกิจ นวัตกรรมเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนให้ทุนนิยมเติบโต เขาแยกแยะให้เห็น
ถึงความแตกต่างของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สิ่งที่ถูกคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (invention) จะยังไม่ใช่
นวัตกรรม (Innovation) สิ่งนั้น จะเป็น นวัตกรรมต่อเมื่อสามารถนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจ นวัตกรรมใหม่จะเข้ามาแย่งตลาดและโอกาสทางเศรษฐกิจจากธุรกิจเดิม ทำให้ธุรกิจเดิมต้องออก
จากตลาดหรือต้องพัฒนานวัตกรรมที่ใหม่กว่าเพื่อแย่งชิงโอกาสทางธุรกิจ ในระยะยาวชุมปีเตอร์เชื่อว่าการ
แข่งขันลักษณะนี้เศรษฐกิจโดยรวมจะรวยขึ้น ชุมปีเตอร์เรียกการทำลายธุรกิ จเก่าโดยนวัตกรรมใหม่ว่า “การ
ทำลายอย่างสร้างสรรค์ (creative destruction)”
นวัตกรรมใหม่นี้หมายรวมถึง เทคโนโลยีใหม่ ตลาดใหม่ การผลิตแบบใหม่ เศรษฐกิจแบบใหม่ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและแรงงานจากการจ้างงานแบบเก่าไปสู่การจ้างงานแบบใหม่และมี
ประสิทธิภาพที่สูงกว่า นวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นแบบไม่ต่อเนื่องและมักจะกระจุกตัวอยู่ในห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่ง
ชุมปีเตอร์เสนอว่า ความไม่ต่อเนื่องของนวัตกรรมก่อให้เกิดขาลงของเศรษฐกิจและนวัตกรรมก็นำไปสู่ขาขึ้น
ทางเศรษฐกิจซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอคลื่นยาวทางเศรษฐกิจตามที่คอนดราเทียฟเสนอ ชุมปีเตอร์นำวงจรคลื่น
ยาวของคอนดราเทียฟมาอธิบายขยายความให้เห็นว่า นวัตกรรมส่งผลต่อการการผันผวนของเศรษฐกิจและ
นวัตกรรมที่ถือเป็นปัจจัยภายในของระบบเศรษฐกิจเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม
อย่างไร ชุมปีเตอร์น ำนวัตกรรมในแต่ละช่วงเวลา เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์ การ
สังเคราะห์ทางเคมี มาช่วยอธิบายว่าคลื่นยาวทางเศรษฐกิจของคอนดราเทียฟมีอยู่จริง
กล่าวโดยสรุป ชุมปีเตอร์ เชื่อว่า การพัฒนานวัตกรรมเป็นไปแบบไม่ต่อเนื่อง แต่ความไม่ต่อเนื่องกลับ
เป็นประโยชน์ เพราะทำให้มีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่เพื่อทำลายนวัตกรรมเก่า ถือเป็นการทำลายอย่าง
สร้างสรรค์ เพราะนวัตกรรมใหม่ส่งผลให้เศรษฐกิจที่ซบเซาอยู่ในขาลงกลับมาเติบโต เกิดการเคลื่อนย้า ย
ทรัพยากรทั้งเงินทุนและแรงงานจากนวัตกรรมเก่าไปสู่นวัตกรรมใหม่ เกิดตลาดใหม่ และโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหม่ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมเก่าต้องพ่ายแพ้ ซึ่งเป็นการลดการผูกขาดไปในตัว และสะสมทุนได้
เร็วกว่าเดิม ในภาพรวมของเศรษฐกิจจะดีขึ้น ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมจึงเป็นหัวใจของการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจทุนนิยมที่แท้จริงไม่ใช่รัฐบาล
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เมื่อพิจารณากรอบความคิดคลื่นยาวทางเศรษฐกิจของคอนดราเทียฟและวงจรธุรกิจของชุมปีเตอร์ใน
บริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ในยุคปัจจุบันการมาถึงของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเอื้อให้ธุรกิจ
จำนวนมากย้ายไปอยู่บทแพลตฟอร์ม ทำให้เกิดเป็นเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เกิดตลาดใหม่ การจ้างงานแบบใหม่
มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและแรงงานไปจากธุรกิจเดิมซึ่งเคยเป็นนวัตกรรมใหม่ในสมัยหนึ่ง ไปสู่นวัตกรรมที่
ใหม่กว่าความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้เล่นเดิมในตลาดต้องปรับตัว สร้างนวัตกรรมที่ใหม่กว่าเข้ามาแข่งหรือก็
ต้องยอมรับความพ่ายแพ้และเดินออกจากตลาดไป
1.3.2 กรอบแนวคิดของรูปแบบการทำงานในอนาคต
โดยพิจารณาบริบทปัจจุบันและพลวัตการของงาน พบว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่ภาพรวมของงาน
ในอนาคต จะมี 3 รูปแบบ คือ
1. งานรูปแบบเก่า ในอนาคตจะยังคงมีงานรูปแบบเดิมที่ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากการ
เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก และสภาพการจ้างจะยังคงมีสองรูปแบบ คือทั้งการจ้างงานในระบบและนอกระบบ งาน
ในรูปแบบเก่าส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเลย โดยมากเป็นที่ใช้แรงงานเข้มข้นใช้
ทักษะต่ำ ค่าตอบแทนต่ำ (Low-skilled / Low-paid) อาทิ งานในภาคบริการ (พนักงานบริการในโรงแรม
ร้านอาหาร คนขับรถ ฯลฯ) งานในภาคเกษตร (เกษตรกร ชาวนา คนงานในฟาร์ม ฯลฯ) งานในภาคการผลิตที่
เป็นงานที่ใช้แรงงานเข้มข้น (คนงานก่อสร้าง แรงงานประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง) เป็นต้น เนื่องจาก
งานรูปแบบนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะของมนุษย์ เช่น การตัดสินใจ ประกอบกับค่าแรงที่ถูกอยู่แล้ว ของ
แรงงานไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อทดแทนแรงงาน แต่อาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการผลิตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะมีงานรูปแบบเก่าส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก
งานในอนาคตรูปแบบอื่น เช่น ในอนาคตงานขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบเก่าจะยังคงอยู่แต่ได้รับผลกระ ทบ
จากคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางในการหาลูกค้า
2. งานรูปแบบเก่าบนความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่ งานรูปแบบนี้เป็นงานที่มีรูปแบบการ
ทำงานและทักษะในการทำงานที่ไม่ต่างจากเดิมหรือต่างจากเดิมไม่มาก งานประเภทนี้ส่วนมากมีสภาพการจ้าง
งานแบบนอกระบบ มีรูปแบบร่วมคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเป็นตัวกลางในการจับคู่ (Matching) ระหว่างผู้
เสนอขายสินค้าและบริการและผู้ที่มีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการ งานประเภทนี้ส่วนมากถูกเรียก
ในปัจจุบันว่างานบนแพลตฟอร์ม (Platform works) ตามรูปแบบความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่ที่ต่างจาก
เดิม คือการมีบุคคลที่สามนอกเหนือจากผู้จ้างและผู้รับจ้างในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการจับคู่ งานใน
อนาคตรูปแบบนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คืองานบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวพันกับพื้นที่เชิงกายภาพ อาทิ
คนขับรถแท็กซี่ที่ใช้แพลตฟอร์มในการจับคู่ลูก ค้า (คนขับ Grab car ไลน์แมน ลาลามูฟ ผู้ให้บริการที่พักผ่าน
แพลตฟอร์ม Airbnb ฯลฯ) และงานบนแพลตฟอร์มอีกประเภทคืองานแบบทำที่ใดก็ได้ไม่เกี่ยวพันกับสถานที่
เชิงกายภาพ ซึ่งยังแบ่งเป็นอีกสองกลุ่มย่อย คือประเภทที่ต้องใช้ทักษะสูง (Digital nomads, Programmer,
Content creator ฯลฯ) เรียกว่า Cloud work และประเภทที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก มีลักษณะเป็นงานขนาด
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เล็ก (Microwork) ที่ถูกแยกย่อยให้มีขนาดเล็กจนไม่ต้องใช้ทักษะมาก (งานตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนผ่าน
เอกสารที่อัพโหลดเข้าระบบ งานลูกค้าสัมพันธ์ตอบคำถามผู้ใช้งานสินค้าและบริการที่มีรูปแบบซ้ำๆ)
3. งานรูปแบบใหม่ เป็นงานที่แบบใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นงานที่
ต้องการทักษะการทำงานแบบใหม่ที่ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เช่น งานที่เกี่ยวเนื่องกับงานควบคุมสั่งการ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งหากพิจารณาสภาพการจ้างงานก็เป็น ไปได้ที่จะมีทั้งสองรูปแบบคือการจ้างงาน
ในระบบและการจ้างงานนอกระบบโดยมีตัวกลางจับคู่เป็นแพลตฟอร์ม

แผนภาพแสดงรูปแบบงานในอนาคตรูปแบบต่างๆ

แต่หากพิจารณาจากมุมมองที่มีแรงงานเป็นหลัก ธานี ชัยวัฒน์ (2563) เสนอว่าโครงสร้างแรงงานของ
งานแบบ Gig ในอนาคตจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
- Digital natives หรือกลุ่มที่มีความพร้อมในการทำงานแบบ digital บนแพลตฟอร์มออนไลน์
สามารถใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเอง
- Physical natives หรือกลุ่มที่เน้นใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารหรือรับคำสั่งจากตัวกลาง
หรือแพลตฟอร์มจับคู่ หรือผู้ว่าจ้างเพื่อทำงานซึ่งเป็นงานในรูปแบบเดิมเท่านั้น เช่น การส่งของ การโดยสาร
หรือการทำความสะอาด
- Migrants เป็นกลุ่มที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ระหว่างสองกลุ่มแรกขึ้นอยู่กับทักษะของ
บุคคลและอาจต้องการการพัฒนาทักษะ (Re-Skill/Up-Skill) เพื่อย้ายกลุ่ม
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รูปแบบงานและความสัมพันธ์การจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการมาถึงของเทคโนโลยี ทำให้การ
นิยามแรงงานที่จำกัดแค่ในและนอกระบบไม่ครอบคลุมความสัมพันธ์การจ้างงานแบบใหม่ การนิยามที่ไม่
ครอบคลุมนี้ส่งผลให้เกิดความท้าทายในแง่ของการกำกับดูแล และการคุ้มครองทางสังคม สวัสดิภาพและ
สวัสดิการของแรงงาน
1.3.3 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิ กผัน เป็นประเด็นที่ถูกให้ความสำคัญ ดังปรากฎงาน
ศึกษาวิจัยทั้งจากภาคเอกชนและภาควิชาการจำนวนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม
ร า ย ง า น The Changing Landscape of Disruptive Technologies: Tech hubs forging new
paths to outpace the competition ที่จัดทำขึ้นโดย KPMG International Cooperative เป็นรายงาน
การศึกษาที่สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความพร้อมของศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีจากการพัฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย และจีน เป็นต้น ในทางเดียวกัน รายงาน
Technology Disruption and Digital Transformation: An alternative viewpoint ข อ ง Odgers
Berndtson ที่สะท้อนให้เห็นภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันที่มี
ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางด้านกำลังแรงงานและประชากร รวมถึงความต้องการทางด้านแรงงานในอนาคต
นอกจากนี ้ The impact of disruptive technologies on infrastructure networks ของ Organization
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ก็ได้ให้ภาพรวมแนวโน้มของผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันที่เน้นผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง ทั้ง
ทางด้านการจัดการ การลงทุน และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการสร้างประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนการขนส่ง ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันจะส่งผลกระทบต่อ ภาคอุตสาหกรรม
และบริการเท่านั้น ในรายงาน Creative Disruption: The impact of emerging technologies on the
creative economy ที่จัดทำขึ้นโดย World Economic Forum และ McKinsey & Company ได้เผยให้เห็น
ภาพรวมและแนวโน้ ม ของการเปลี ่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งพลิ ก ผั น โดย เฉพาะการพั ฒ นาด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสร้างสรรค์และธุรกิจสื่อ จากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่ทางคุณค่า
(value chain) ของธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ อิทธิผลของธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่จะเข้ามามี
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บทบาทมากยิ่งขึ้นในธุรกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการเปลี่ยนในความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างสรรค์ ผู้ถ่ายทอด และ
บริษัทเทคโนโลยี รวมถึงสร้างความท้าทายให้กับการกำกับดูแลของภาครัฐ
นอกจากการเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันจะเป็นปรากฎการณ์ที่ปรากฎขึ้นและส่ง
ผลกระทบในระดั บ โลกแล้ ว งานศึ ก ษาจำนวนหนึ ่ง ก็ ไ ด้ ชี้ ใ ห้ เห็น ถึง รายละเอีย ดของผลกระทบจากการ
เปลี่ย นแปลงดังกล่าวที่มีต่อภูมิภ าคเอเชียและภูมิภ าคอาเซียน รายงาน Disruption Ahead: Financial
Services In Asia: Leadership Strategies in an Era of Market Transformation โดย INNOSIGHT ได้ให้
ภาพรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินของเอเซีย
รายงานฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าภูมิทัศน์ของภาคการเงินในเอเซียได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคและคู่แข่งในภาคการเงิน
รูปแบบใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าภาคการเงินการธนาคารมีความ
จำเป็นที่จะต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อความอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
พลิกผัน
เช่นเดียวกับงานศึกษาของ Ching-Fu Lin และ Han-Wei Liu เรื่อง Disruptive Technologies and
Sustainable Development: Implications for Southeast Asia ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างพลิกผันที่ในด้านต่างๆ กล่าวคือ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบแบบไม่มีศูนย์กลาง (DLTs) และอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ ง (IoT) เป็น สิ่งที่ ส ามารถสร้ างได้ ทั ้ง ผลตอบแทนและความเสี่ย งในหลายปัจจัย Disruptive
Technology มีความสำคัญและแนวโน้มที่จะช่วยในการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมและภาคการเงินขนาดเล็ก
รว มถึ ง SMEs ในอนาคต ในทางเดี ย ว กั น หนั ง สื อ Economic Transformation and Business
Opportunities in Asia ที่เขีย นขึ้น โดย Pongsak Hoontrakul มีส ่ว นหนึ่งที่ได้กล่ าวถึงเทคโนโลยีดิ จ ิ ทั ล
เศรษฐกิจดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่
อุปทานการผลิตของภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ จะ
นำไปสู่การปรับรูปของธุรกิจและพื้นที่ทางธุรกิจแบบเดิม
นอกจากนี้ ยังปรากฎงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน ในระดับ
เฉพาะประเทศของภูมิภาคภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ CHUA FANG EN ที่ชื่อ
THE IMPACT OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ที่ให้ภาพรวมของประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ในรูปแบบต่างๆ ของสิงคโปร์ ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการทำงานและการจ้าง
งาน รวมถึงการเกิดขึ้นของอาชีพและธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะเป็นโอกาสให้กับสิงคโปร์ในอนาคต รายงานฉบับ นี้
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ยังให้คำแนะนำต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างหรือปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งทางด้าน
การคุ้มครองด้านแรงงาน กฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมอันจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคต
ในส่วนของประเทศไทย แม้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน จะได้รับ การ
กล่าวถึงอย่างมากตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หากแต่กลับปรากฎงานศึกษาในประเด็นดังกล่าวนี้ไม่มากนัก
ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารจากการบรรยายถึงแนวโน้มและผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อ
อุ ต สาหกรรมและภาคการผลิ ต ต่ า งๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น เอกสารการประกอบการบรรยาย Disruptive
Innovation: New Chapter of Economies and Capital Market ของ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กล่าวถึงสังเขปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการเงินและการลงทุนที่เกิด
จาก Fintech ที่น ่าจะส่งผลกระทบต่ อผู ้ป ระกอบการไทยในอนาคต เช่นเดียวกับ เอกสารการบรรยาย
DISRUPTIVE TECHNOLOGY ส่งผลกระทบกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างไร ของ สมพงษ์ ปรีเปรม การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ที่กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความพร้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใต้บริบทของ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
SUMMARY OF TDRI ANNUAL PUBLIC CONFERENCE 2018: On Reorienting the Thai
Economy to Prepare for the Age of Technological Disruptions โดยสถาบั น วิ จ ั ย เพื ่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (TDRI) เอกสารที่สรุ ปการสัมมนาวิชาการของสถาบันฯ ประจำปี 2018 ที่ถือว่าเป็นเอกสารชิ้น
แรกๆ ที่ได้ให้ภาพรวมของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ
ของประเทศไทยในภาพกว้าง ตั้งแต่ประเด็นทางด้านกำลังแรงงาน ทักษะทางด้านแรงงาน การจัดสวัสดิการ
ทางสังคม และแบบแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความจำเป็นของภาครัฐที่จะต้องพัฒนา
ระบบการกำกับดูแลให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
งานศึกษาของ กิริยา กุลกลการ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีต่อแรงงานใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่ อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมในประเทศไทย ได้
ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสภาวะโลกร้อน (Climate change) ทำให้เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยทั้งในแง่ที่ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปทำให้มีการเปลี่ยนแปลงใน
สายการผลิตและยังมีการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ความต้องการจำนวน
แรงงานน้อยลงขณะที่ทักษะที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตก็เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อแรงงานโดยเฉพาะ
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แรงงานที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ที่เผชิญผลกระทบจากการต้องเปลี่ยนทักษะ ขณะเดียวกันการปรับตัวของ
รัฐในการที่จะพัฒนาแรงงานที่มีทักษะตรงตามที่ตลาดงานต้องการก็ถือเป็นความท้าทายแบบใหม่ และที่ผ่าน
มายังไม่มีงานศึกษาที่เป็นรูปธรรมว่าทักษะที่จำเป็นต่อตลาดงานในอนาคตคือทักษะประเภทใดบ้าง
สำหรับงานในภาคบริการ งานศึกษา แพลตฟอร์มอีโคโนมีและผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการ:
กรณีศึกษาในประเทศไทย ของ อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร ที่ศึกษาผลกระทบ
แรงงานในภาคบริการจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กล่าวคือแม้เศรษฐกิจแพลตฟอร์มจะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางบวกในภาคบริการและสร้างงานในภาคบริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก หากแต่ในมุมหนึ่งก็ได้ส่งผล
ทางลบต่อแรงงานกลุ่มดังกล่าวทั้งในด้านการขูดรีดทางด้านแรงงานและการขาดหลักประกันทางสังคม
จากการทบทวนเอกสารการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันดังที่กล่าวมา
ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า แม้จะปรากฎงานศึกษาทางด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้ต่อมิติ
ต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในระดับโลกและระดับภูมิภาค หากแต่ในประเทศไทย
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวนี้ในเชิงลึกและครอบคลุมผลกระทบในทุกมิติยังปรากฎอยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะ
เป็นเอกสารประกอบการบรรยายหรือการสัมมนาที่ให้ภาพความเปลี่ยนแปลงโดยรวมในเชิงแนวคิดและให้
รายละเอียดไม่มากนัก ส่วนงานศึกษาในเชิงรายละเอียดเชิงลึกจะเน้นหนักไปในผลกระทบด้านแรงงานเฉพาะ
การเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากงานรูปแบบใหม่ (Technological unemployment) ไม่ครอบคลุมงานใน
อนาคตรูปแบบอื่น และยังไม่ปรากฎงานศึกษาที่กล่าวถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม อุตสาหกรรม และภาค
ส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านความเสี่ยง การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่การผลิต
และโอกาสของผู้ประกอบการไทยในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางการปรับตัวของ
ภาครัฐไทยในการพัฒนากลไกที่สร้างตลาดการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันที่มี
ความเหมาะสมและสมดุล
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลิตชุดองค์ความรู้ที่สามารถให้ภาพสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน
ในประเทศไทยและภูมิภาคภูมิภาคอาเซียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนและภาครัฐของไทย
สามารถยกระดับภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการแสวงหาโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผันในระดับภูมิภาคภูมิภาคอาเซียนภาคพื้นทวีป รวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ที่
มีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
นวัตกรรม และกฎระเบียบของประเทศให้สอดคล้องและสนับสนุนการสร้างโอกาสของผู้ ประกอบการไทย
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่พลิกผัน
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ทั้งนี้ ผู้ที่คาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ (users)/ใช้อย่างไร/เกิดผลเช่นใด
1. ภาครัฐ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงานพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถใช้องค์ความรู้ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลที่เหมาะสม และ
เป็นรูปธรรม
2. ภาคเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ สามารถใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยในการทำ
ความเข้าใจสภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนเอง
3. กลุ่มคน/กลุ่มอาชีพ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจดิจิทัลเข้าใจรูปแบบการจ้างงาน
แบบใหม่ และเห็นถึงโอกาสและอุปสรรคในการประกอบอาชีพภายใต้การจ้างงานแบบใหม่นี้
เอกสารอ้างอิง
เอกสารภาษาอังกฤษ
Zanni, Tim. (2018). The Changing Landscape of Disruptive Technologies: Tech hubs
forging new paths to outpace the competition. KPMG International Cooperative.
Lin, C. F., and Liu H. W. (2018). Disruptive Technologies and Sustainable Development:
Implications for Southeast Asia. International Centre for Trade and Sustainable
Development. Geneva.
EN, C. F. (2017). THE IMPACT OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES. Hwa Chong Institution.
Singapore.
Scott D. A., Annabel T., and Chung J. (2015). Disruption Ahead: Financial Services In Asia.
Innosight. MA.
Kondratieff, N., & Stolper, W. (1935). The Long Waves in Economic Life. The Review of
Economics and Statistics, 17(6), 105-115. doi:10.2307/1928486
Paul Rush. (2018). Technology Disruption and Digital Transformation: An alternative
viewpoint. Odgers Berndtson. Brussel.
Paolo Costa et.al., (2018). The impact of disruptive technologies on infrastructure
networks.
Pongsak Hoontrakul. (2018). Economic Transformation and Business Opportunities in
Asia. Palgrave Macmillan. Cham.
Schumpeter, Joseph A. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy. University of Illinois
at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research

28

Reference in Entrepreneurship. Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=1496200
World Economic Forum. (2018). Creative Disruption: The impact of emerging technologies
on the creative economy. Geneva.
เอกสารภาษาไทย
กฤษฎา เสกตระกูล, Disruptive Innovation: New Chapter of Economies and Capital Market.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (๒๕๖๑). SUMMARY OF TDRI ANNUAL PUBLIC
CONFERENCE 2018: On Reorienting the Thai Economy to Prepare for the Age of
Technological Disruptions. กรุงเทพฯ.
กิริยา กุลกลการ, ผลกระทบจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีต่อแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมในประเทศไทย. มูลนิธิฟรีดริค เอ
แบร์ท (FES). กรุงเทพฯ
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ และ เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทย์ขจร. (๒๕๖๑). แพลตฟอร์มอีโคโนมีและผลกระทบต่อ
แรงงานภาคบริการในประเทศไทย: กรณีศึกษาในประเทศไทย. มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES).
กรุงเทพฯ.

29

บทที่ 2
ระเบียบวิธีวิจัย
ทีมวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากมหาวิทยาลัยภายในเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยทั้ง
8 แห่ง ได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ของการวิจัยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีก โดยเลือก
ประเทศที่มีความน่าสนใจที่สุด 5 ประเทศภายในขอบเขตเชิงพื้นที่ที่เป็นกรอบใหญ่ของโครงการดังนี้
1. ประเทศไทย
2. ประเทศอินโดนีเซีย
3. ประเทศเวียดนาม
4. ประเทศสิงคโปร์
5. ประเทศเมียนมา
เหตุผลในการเลือกประเทศเป้าหมายในการศึกษามาจากข้อเท็จจริงที่ทีมวิจัยค้นพบระหว่างการ
สำรวจวรรณกรรมเบื้องต้นที่ว่า ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้อีคอมเมิร์ซต่อการเข้าถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก ทั้งยังเติบโตไวที่สุด เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรมากที่สุดใน
ภูมิภาคนี้ และการกำกับดูแลภาครัฐมีความก้าวหน้า ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อีคอมเมิร์ซมีสัดส่วนต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศสูงที่สุดในภูมิภาคคือร้อยละ 4 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอยู่ที่ร้อยละ 2.8
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาค แต่มอี ัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรมีมาก
ที่สุด ประชาชนมีการศึกษา มีความรู้เท่าทันและความคุ้นเคยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) สูง
ที่สุดในภูมิภาค ขณะที่ประเทศเมียนมาร์ เป็นประเทศที่อัตราการเข้าถึงและการใช้งานที่น้อย เพราะข้อจำกัด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูง
การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีกในประเทศเป้าหมายจะทำให้มีความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่แต่ละประเทศมี บทเรียนจากการปฏิบัติที่ดี (Best practice)
ในด้านต่างๆ ที่อาจใช้เป็นแนวทางในการกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายที่ครอบคลุม เพื่ อเสริมสร้างโอกาสที่มา
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการรับมือข้อท้าทายและผลกระทบทางสังคมด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
2.1 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการศึกษาวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ภาพรวมของ
สถานการณ์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันใน 5 ประเทศ โดยจะใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 3 วิธี ดังต่อไปนี้
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1. การทบทวนเอกสาร กฎระเบียบ และนโยบาย
เพื่อสร้างภาพความเข้าใจในภาพรวมสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนภาคพื้นทวีปที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดรายละเอียดของคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึ ก
และการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก
มีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันใน 5 ประเทศ โดย
จำแนกกลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละประเทศ 4 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานภาครัฐ 2) ตัวแทน
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 3) ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ 4) ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์ โดยแต่ละกลุ่มจะ
สัมภาษณ์เชิงลึกไม่น้อยกว่า 3 คน รวมทุกกลุ่มไม่น้อยกว่า 15 คน รวมทั้งห้าประเทศไม่น้อยกว่า 75 คน
3. การสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก
ทำการสำรวจกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ แ บบสอบถามเชิ ง ลึ ก เก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน โดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก 2 ชุด ชุดที่หนึ่งเก็บข้อมูลผู้บริโภคค้าปลีก
ออนไลน์ประเทศละ 100 คน และ ชุดที่สองเก็บข้อมูลผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ 100 คน รวมประเทศละ
200 ชุด เมื่อรวมทั้งหมด 5 ประเทศ จะได้ข้อมูล 1,000 ชุด
2.2 ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย และเกณฑ์พิจารณาให้ผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัยออกจากโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวนกลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่ างมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างราย
ประเทศ (คน)

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างรวม (คน)

วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง

1. หน่วยงานภาครัฐ

ไม่น้อยกว่า 3

มากกว่า 15

Purposive Sampling

2. ตัวแทนองค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภค
3. ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์

ไม่น้อยกว่า 3

มากกว่า 15

Purposive Sampling

ไม่น้อยกว่า 3

มากกว่า 15

Purposive Sampling

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
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ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

4. ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างราย
ประเทศ (คน)

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างรวม (คน)

วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง

ไม่น้อยกว่า 3

มากกว่า 15

Purposive Sampling

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะสัมภาษณ์เชิงลึกไม่น้อยกว่า 3 คน รวมทุกกลุ่มไม่น้อยกว่า 15 คน รวมทั้ง
ห้าประเทศไม่น้อยกว่า 75 คน
2.3 เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ เกณฑ์การพิจารณาคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นตัวแทนของ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศกลุ่มเป้าหมายการศึกษาธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ โดยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ใน
การกำกับดูแล การสนับสนุน หรือการส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกออนไลน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ คือ
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขัน ทางการค้า กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรืออื่นๆ ตามบริบทประเทศกลุ่มเป้าหมาย และมีความยินดีที่จะเข้าร่วมการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ตัวแทนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เกณฑ์การคัดเข้าคือ โดยเป็นตัวแทนขององค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคในประเทศกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งเป็นองค์กรทำงาน
ขับเคลื่อนในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นเศรษฐกิจดิจิทัลและงานในอนาคต และมี ความยินดีที่จะเข้าร่วม
การศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ เกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็นผู้ประกอบการในประเทศ
กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา โดยเป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปลีกสินค้าออนไลน์
และมี ค วามยิ น ดี ท ี ่ จ ะเข้ า ร่ ว มการศึ ก ษา โดยจะมี ก ารแบ่ ง ผู ้ ป ระกอบการออกเป็ น 3 กลุ ่ ม ตั ว แทน คื อ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งวัดจากทุนจดทะเบียนบริษัท โดย
แต่ละประเทศจะใช้เกณฑ์การวัดที่แตกต่างกันตามการแบ่งของประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศไทยใช้เกณฑ์ของ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท ถือว่า
เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 5 ล้านบาท ถือว่าเป็นบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ส่วนประเทศกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ จะใช้เกณฑ์คัดเข้ากลุ่มตัวอย่างตามบริบททางเศรษฐกิจ
กลุ่มตัวอย่างที่ 4 ผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์ เกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็นผู้ให้บริการค้าปลีกออนไลน์ใน
ประเทศกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา โดยเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ เช่น
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Lazada Shopee หรืออื่นๆ รวมถึงผู้ให้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ เช่น Flash Kerry Express หรืออื่นๆ ตาม
บริบทประเทศกลุ่มเป้าหมาย และมีความยินดีที่จะเข้าร่วมการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก
จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
(รายประเทศ)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง(รวม)

วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง

1. ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ

100

500

Purposive Sampling

2. ผู้ประกอบการค้าปลีก
ออนไลน์

100

500

Purposive Sampling

2.4 เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึก
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ เกณฑ์การพิจารณาคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่างคือ เป็น ผู้ใช้บริการ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยจะเก็บข้อมูลผู้บริโภคทั้งในเมืองและชนบท หรือ เมืองและชานเมือง ตามบริบท
ประเทศกลุ่มเป้าหมาย โดยได้มีการกำหนดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายตามคุณลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้วิจัยในการวิเคราะห์เปรียบเทีย บ คือ ความแตกต่างในถิ่นที่พักอาศัย อันได้แก่ 1.
ผู้บริโภคที่อยู่ในย่านเมือง จำนวน 50 คน และ 2.ผู้บริโภคที่อยู่ในย่านชนบทหรือชานเมือง และมีความยินดีที่
จะเข้าร่วมการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ เกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็นผู้ประกอบการค้าปลี ก
ออนไลน์ในประเทศกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การแบ่งผู้ประกอบการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ผู้ประกอบการรายย่อย ในสัดส่วนเท่าๆ กัน ซึ่งขนาดของ
ธุรกิจจะวัดจากทุนจดทะเบียนบริษัท โดยแต่ละประเทศจะใช้เกณฑ์การวัดที่แตกต่างกั นตามการแบ่งของ
ประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศไทยใช้เกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้บริษัทที่มี
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท ถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 5
ล้านบาท ถือว่าเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนประเทศกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ จะใช้เกณฑ์คัดเข้ากลุ่ม
ตัวอย่างตามบริบททางเศรษฐกิจ
2.5 เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
หากกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก/ตอบแบบสอบสำรวจเชิงลึกแล้ว แต่ไม่สามารถตอบ
คำถามได้ครบทุกข้อ ผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เหล่านี้มาวิเคราะห์ และจะหากลุ่มตัวอย่างมาทดแทน
โดยใช้เกณฑ์การคัดเข้าเดิมกับกลุ่มตัวอย่างใหม่ที่มาแทนที่
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บทที่ 3
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันในภูมิภาคอาเซียน
การค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีประชากรมากกว่า 670 ล้านคน ในประเทศ
สมาชิกอาเซียนถือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล จากเดิมที่ร้านค้าปลีกดั้งเดิมได้ปรับ ตัวมาสู่ค้าปลีก
ท้องถิ่นสมัยใหม่ การร่วมทุนของบรรษัทค้าปลีกข้ามชาติ (transnational retailers) กับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ใน
ประเทศช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015
ซึ่งลดอุปสรรคการค้าข้ามพรมแดนได้พลิกการค้าปลีกไปสู่ ดิจิทัลในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี ด้วยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล มาตรฐานทางเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ (START-UP) และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รูป 1 โครงข่ายสายเคเบิลใต้น้ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มา: https://www.submarinecablemap.com/

โครงข่ายสายเคเบิ้ลใต้น้ำถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่ อระบบข้อมูลข้ามทวีป แต่เดิม
เป็นการเชื่อมระหว่างอเมริกาเหนือกับยุโรปตะวันตกและเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่สามในการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำจากเอเชียตะวันออกมายังสิงคโปร์ ต่อมาได้มีการลงทุนวางสาย
เคเบิ้ลใต้น้ำจำนวนมากเพื่อรองรับการถ่ ายโอนข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคและภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางสายเคเบิ้ลระยะไกลจากฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกามายัง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรง ส่งผลให้สิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลจำนวนมากกลายเป็นศูนย์กลาง
ระบบข้อมูลในภูมิภาค มีบริษัทระบบข้อมูลตั้งอยู่ในสิงคโปร์มากถึง 49 แห่ง การวางโครงสร้างพื้นฐานที่รวดเร็ว
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กว่าภูมิภาคอื่นนี้ทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเติบโตอย่างรวดเร็ว รัฐและผู้ให้บริการได้ขยายโครงข่ายการ
สื่อสารจนครอบคลุมการใช้งานเกือบทั้งหมด ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความพร้อมรับมือกับมาตรฐาน
ทางเทคโนโลยีในอนาคตเป็นอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางเทคโนโลยีจากรุ่นที่สามหรือ 3G ที่เปิดใช้เชิงพาณิชย์ในปี 2001
สามารถรับส่งข้อมูลผ่านมือถือระหว่าง 20kbps-42.2Mbps ไปสู่มาตรฐานทางเทคโนโลยีรุ่นที่สี่หรือ 4G ซึ่ง
เปิดใช้ระบบครั้งแรกในปี 2009 มีการกำหนดอัตราความเร็วรับส่งข้อมูลอย่างน้อย 100 Mbps จนนักพัฒนา
สามารถออกแบบแอปพลิเคชันที่สามารถซื้อสินค้าและทำธุรกรรมออนไลน์ได้ ใช้ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยีเพียงไม่กี่ปี ปัจจุบันหลายประเทศได้วางแผนระบบโทรคมนาคมเพื่อทดสอบมาตรฐานทางเทคโนโลยี
รุ่นที่ห้าหรือระบบ 5G เพื่อรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำในการรับส่งข้อมูลใน
ระดับเสี้ยววินาที เช่น การแพทย์ทางไกล (telemedicine) ยานยนต์อัตโนมัติ (autonomous vehicle) การ
เปลี่ย นแปลงมาตรฐานทางเทคโนโลยีจ าก 3G ไปสู่ 5G เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึง 20 ปี และมาตรฐาน
เทคโนโลยี 5G ทำให้ในอนาคตแต่ละประเทศต้องตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ว่าจะเลือกมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่
พัฒนาโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง

รูป 2 แผนภาพแสดงรายได้และการคาดการณ์ตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกช่วงปี 2015-2021 (OECD, 2019)

แม้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นผู้พัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีตั้งแต่ยุค 3G และ
อาเซียนไม่ได้มีบทบาทนำในการสร้างการกำกับดูแลเฉกเช่นสหภาพยุโรป แต่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ซึ่งผลิต
ชิ้นส่วนมือถือและคอมพิวเตอร์ได้วางแผนปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานทางเทคโนโลยีใหม่ในหลายมิติ ทั้งในมิติการ
รับเทคโนโลยีมาใช้ภายในประเทศโดยการพัฒนาโครงข่ายและอุปกรณ์ สิ งคโปร์ถือเป็นประเทศแรกที่เปิดใช้
4G ตั้งแต่ปี 2012 ส่วนไทยได้มีการประมูลและเปิดใช้ 4G อย่างเป็นทางการในปี 2015 ซึ่งภาครัฐเปิดโอกาสให้
มีการทดลองให้ใช้คลื่นความถี่ก่อนที่จะเปิดประมูลจริง ในมิติการกฎหมายนำมาซึ่งการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่
ปรับหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกให้เข้ากับบริบทในแต่ละประเทศ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
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สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ระบบการชำระเงินออนไลน์
(e-payment) เป็นต้น (Kim, 2019) การปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานทางเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้เอื้อให้การค้าปลีก
ออนไลน์ในอาเซียนมีอัตราการเติบโตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
ข้อมูลจาก Statista แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของรายได้จากตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งการค้าภายใน
และภายนอกกลุ่มตั้งแต่ปี 2015-2017 ทั่วโลก โดยกลุ่มประเทศอาเซียนมีรายได้สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
อิน เดีย จีน กลุ่มประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย และประเทศอื่นที่อยู่ในอเมริกา ยุโ รป แอฟริกา โดย Statista
คาดการณ์ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซจะเติบโตมากขึ้นในอนาคตและกลุ่มประเทศอาเซียนจะยังคงเป็นภูมิภาคที่มี
รายได้จากอีคอมเมิร์ซสูงที่สุดไปจนถึงปี 2021 จนบริษัทแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะช่อง
ทางการซื้อขายสินค้า ช่องทางการชำระเงิน การขนส่งสินค้า กลายเป็นสตาร์ทอัพ (start-up) ที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีและมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือที่เรียกว่า ยูนิคอร์น
(unicorn) จำนวนหลายบริษัท เช่น Lazada, Sea, Tokopedia, Bukalapak, Grab, Go-Jek, Razer บริษัท
เหล่านี้มีสำนักงานใหญ่และให้บริการแพลตฟอร์มในฐานะตัวกลางของอีคอมเมิร์ซรูปแบบเดิมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก การศึกษาอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ OECD ชี้ให้เห็นว่า
การเชื่อมต่อ (connectivity) ระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่การค้าออนไลน์ถือเป็น
หัวใจที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำต่างๆ การเชื่อมต่อสามารถทำได้โดยการฝึกทักษะดิ จทิ ัล
การส่งเสริมสตาร์ทอัพ (OECD, 2019)
ขณะเดียวกัน รายงานคณะกรรมาธิการการค้าและการลงทุนของออสเตรเลีย (the Australian
Trade and Investment Commission: Austrade) ซึ ่ ง ใช้ ข ้ อ มู ล จาก Euromonitor Passport ปี 2018
ชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคอาเซียนมียอดขายการค้าปลีกออนไลน์และการเติบโตในระดับสูง อินโดนีเซียเป็นประเทศที่
มียอดขายสินค้าออนไลน์สูงที่สุดกว่า 4.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือไทย 2.3 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และ เวียดนาม 2.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เวียดนามมี
อัตราการเติบโตของยอดขายสิน ค้าออนไลน์สูงที่สุด 379% รองลงมาคือ มาเลเซี ยเติบโต 308.4% และ
อินโดนีเซียเติบโต 196.7% เมื่อมองในภาพรวมแล้วพบว่าเกือบทุกประเทศในอาเซียนมีอัตราการเติบโต
มากกว่า 100% สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดทั้งในฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าในภูมิภาคนี้ได้เป็น
อย่างดี
ตลาด

ยอดการค้าปลีกออนไลน์ 2561

การเติบโตในช่วงปี 2556-2561

อินโดนีเซีย

4,304.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

196.7%

ไทย

2,323.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

97.6%
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ตลาด

ยอดการค้าปลีกออนไลน์ 2561

การเติบโตในช่วงปี 2556-2561

เวียดนาม

2,186.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

379.0%

มาเลเซีย

2,036.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

308%

สิงคโปร์

2,008.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

138.9%

ฟิลิปปินส์

1,040.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

162.7%

เมียนมา

11.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

147.6%

ตาราง 1 เปรียบเทียบยอดขายและการเติบโตของการค้าปลีกในประเทศอาเซียน ที่มา: ดัดแปลงจาก Austrade (2019)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (COVID-19) แพร่กระจายจนกลายเป็นโรค
ระบาดทั่วโลก ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบในวงกว้าง มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ (John Hopkins University) พบว่า อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีอัตรา
การเสียชีวิตสะสมจากเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 มากกว่า 100 คน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรหนึ่งล้านคน
รัฐบาลทุกประเทศได้ใช้มาตรการยับยั้งเชื้อไวรัสตั้งแต่การรักษาระยะห่างทางสังคม การสนับสนุนให้เรียนและ
ทำงานที่บ้าน ไปจนถึงการประกาศปิดเมือง (lockdown) ในบางช่วงเวลาเพื่อจำกัดการทำกิจกรรมและการ
เดิน ทางของประชาชนเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส แม้ว ่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่ถือเป็นปัจจัยเร่งให้ประชาชนและผู้ค้าหันมาซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
มากขึ้น ข้อมูลจาก UNCTAD พบว่า ในเดือนมีนาคม 2020 ผู้ใช้มือถือในประเทศไทยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน 60% ถือเป็นยอดการดาวน์โหลดในปริมาณที่สูง
มากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา (UNCTAD, 2021) สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิก
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ผันในประเทศไทยและอาเซียนส่งผลกระทบต่ อการปรับตัวของผู้บริโภค ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
และภาครัฐเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลกระทบในเชิงบวก

รูป 3 อัตราการเสียชีวิตสะสมจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แยกรายประเทศ โดย
เปรียบเทียบกับประชากร 1 ล้านคน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถึง เมษายน 2021
ที่มา: https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-0

อย่างไรก็ตาม แม้การเติบโตของอีคอมเมิร์ซทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลื อกสินค้ามากขึ้น แต่การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันในกลุ่มประเทศอาเซียนได้นำมาสู่ปัญหาและความท้าทายจำนวนมาก
ทั้งปัญหาการมีอำนาจเหนือตลาดโดยกลุ่มธุรกิจรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัล
(digital divide) การละเมิดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล การความท้าทายต่อเผด็จการอำนาจนิยม
ผ่านโลกดิจ ิทัล สถานการณ์ในแต่ล ะประเทศมีความแตกต่างกันตามบริบ ทและโครงสร้าง นอกจากนั้ น
การศึกษาอีคอมเมิร์ซมีความท้าทายอย่างมากในแง่ของการค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากไม่ได้มีการ
แยกหมวดหมู่ในบัญชีประชาชาติของแต่ละประเทศไว้อย่างชัดเจน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน
กลุ่มที่ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักเมอร์ดอช (Murdoch school) เสนอ
ว่าการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคนี้ควรมองผ่านประเด็นปัญหาร่ว มใน
ภูมิภาค มากกว่าการใช้แนวทางวิเคราะห์ที่เน้นรายประเทศ เนื่องจากการมองความเปลี่ยนแปลงผ่านราย
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ประเทศจะทำให้ติดกับชาตินิยมทางวิธีการศึกษา (methodological nationalism) ซึ่งแต่ละประเทศจะมีการ
พัฒนาวิธีการศึกษาเฉพาะพื้นที่ซึ่งเน้นการอธิบายวาทกรรมแห่งชาติ ทำให้ไม่เห็นการทำงานของโครงสร้าง
ระบบทุนนิยมและสถาบันระหว่างท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก (Carroll, Hameiri, & Jones, 2020) ดังนั้น
ในการวิจัยนี้จะทบทวนสถานการณ์การค้าปลีกออนไลน์เบื้องต้นผ่าน 4 มิติ คือ ธุรกิจเศรษฐกิจ การกำกับดูแล
ภาครัฐ ผลกระทบทางสังคม ผลกระทบระดับปัจเจก ดังนี้
1) ธุรกิจและเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนถือได้ว่ามีระดับการพัฒนาและรูปแบบทุนที่แตกต่าง
หลากหลาย ตั้งแต่ประเทศที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ ไปจนถึงประเทศที่
เพิ่งเปิดเศรษฐกิจสู่ภายนอกอย่างพม่า ขณะที่เศรษฐกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 1997 ส่ว นใหญ่ในภูมิภาคยังคงมี
กิจกรรมที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงและติดกับดักรายได้ปานกลาง (middle-income trap) ที่ขาดการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อต่อยอดสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้นทัดเทียมกับกลุ่มประเทศรายได้ระดับสูง อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันในภูมิภาคอาเซียนแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของ
สตาร์ทอัพที่หลายบริษัทกลายเป็นยูนิคอร์นที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถือเป็นการพลิก
โฉมเศรษฐกิจการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุปัจจัย
การค้าปลีกออนไลน์ได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจัยที่
สำคัญ คือ การปฏิรูปเศรษฐกิจที่เน้นการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจซึ่งได้มีการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเป็นการยกระดับเขตการค้าเสรีที่พยายามลดอุปสรรคและกำแพง
ภาษีให้เป็นตลาดเดียวกัน (single market) ให้สามารถเคลื่อนย้ายเงิน ทุน แรงงานที่มีทักษะ สินค้าและบริการ
ในประเทศสมาชิกมากขึ้น ส่วนประเทศต่างๆ ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับข้อตกลงทางเศรษฐกิจ เช่น เวียดนามที่
ได้ปฏิรูปเศรษฐกิจตามนโยบายโดยโหม่ยที่ปรับจากระบบสังคมนิยมมาสู่ร ะบบตลาด เปิดรับการลงทุนจนมี
อัตราการเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งมาพร้อมกับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เมื่อเข้าสู่ยุค
ดิจ ิทัล จึงทำให้การค้าปลีกออนไลน์ของเวียดนามช่วงปี 2556-61 เติบโตสูงสุดในภูมิภาคและได้พัฒนา
แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ Sendo เป็นที่นิยมไม่แพ้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในภูมิภาค จนเวียดนามถูกขนาน
นามว่าเป็น “เสืออีคอมเมิร์ซ (the rising tiger of e-commerce)” ส่วนอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมากและ
พื้น ที่เยอะที่ส ุดในภูมิภ าคก็ได้มีการปรับ ตัว สู่เศรษฐกิจดิจิทัล มากขึ้นจนทำให้การค้าปลีกออนไลน์ของ
อินโดนีเซียมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างก้าวกระโดด มูลค่าการเติบโตของธุรกรรมด้าน
การค้าดิจิทัลเพิ่มขึ้นจาก 20,305 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 เป็น 41,081 ล้านเหรียญดอลลาร์ในปี
2020
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญ การปรับเปลี่ยน
เส้นทางขนส่งเพื่อการทหารและความมั่นคงในยุคสงครามเย็นเพื่อการเชื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจ การยกระดับ
เส้นทางภายในประเทศภาคพื้นทวีป ให้กลายเป็นโครงข่ายถนนของภูมิภาคจากตะวันออกสู่ตะวันตกเพื่อเชื่อม
กับอินเดียและจากใต้สู่เหนือเพื่อเชื่อมต่อกับจีน การวางแผนเชื่อมระบบรางจากสิงคโปร์มายังภาคพื้นทวีป การ
พัฒนาท่าเรือสำหรับการขนส่งสินค้าระยะสั้น (Charoensri, 2012) การพัฒนาโครงสร้างเหล่านี้นำมาซึ้ง
โครงข่ายการขนส่งสินค้าในภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อการกระจายสินค้าและการค้าปลีกออนไลน์
นอกจากนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีผ่านระบบโทรคมนาคมที่ได้เชื่อมต่อสาย
เคเบิ้ลใต้น้ำ การพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารภายในประเทศ การเปิดประมูลคลื่นความถี่ที่มีความเร็วสูง ซึ่งไล่
กวดภูมิภาคที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีในระยะเวลาใกล้เคียงเพื่ อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
การพัฒนาโครงสร้างเหล่านี้ส่วนใหญ่เอกชนเป็นผู้ลงทุน จนกระทั่งสามารถสะสมทุนเป็นมหาเศรษฐีหลายรายที่
เติบโตจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศ เช่น Telkomsel StarHub Singtel AIS DiGi (Hendrawan
& Nugroho, 2018; Jussawalla & Hukill, 1992) แต่ เ มื ่ อ พิ จ ารณาดั ช นี ช ี ้ ว ั ด การพั ฒ นาโครงสร้ า งทาง
เทคโนโลยีพบว่าหลายประเทศในภูมิภ าคอาเซียนยังคงมีความเร็ว ความเสถียร และประสิทธิภ าพของ
อินเทอร์เน็ตที่ต่ำกว่ามาตรฐานระดับโลก รวมทั้งยังมีอัตราค่าบริการที่แพงกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ถือ
เป็นข้อจำกัดต่อผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของภูมิภาค (Lee & Lee, 2019)
ปัจจัยเหล่านี้เอื้อให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ระดับภูมิภาคหลายเจ้าจนกลายเป็น
กลุ่มทุนภายในภูมิภาค (intra-regional capitalists) หลากหลายรูปแบบ ทั้งการต่อยอดธุรกิจเดิมไปสู่การทำ
แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ เช่น Shopee โดยบริษัท Sea Group ซึ่งเกิดจากต่อยอดธุรกิจเกมออนไลน์ในชื่อ
บริษัท Garena หรือการร่วมทุนภายในกับทุนภายนอกภูมิภาค เช่น Lazada ซึ่งในปัจจุบันถือหุ้นใหญ่โดยอาลี
บาบาร่วมทุนกับ Temasek Holding หรือ JD Central ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างธุรกิจค้าปลีกกับยักษ์ใหญ่
ด้านการค้าออนไลน์จากจีน รูปแบบการร่วมทุ นแพลตฟอร์มค้าปลีกยังพบได้ในประเทศอื่นๆ แพลตฟอร์ม
ข้างต้นยังได้พัฒนาระบบการชำระเงินออนไลน์ในรูปแบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-wallet และสร้าง
พันธมิตรกับบริษัทขนส่งสินค้า
ประเทศ
สิงคโปร์

แพลตฟอร์มค้าปลีก
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ประเทศ

แพลตฟอร์มค้าปลีก

ไทย

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

พม่า
ตาราง 2 แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์แบ่งตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัท ที่มา: รวบรวมโดยผู้วิจัย

ส่วนธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีสาขาอยู่เดิมก็ได้ปรับตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้น มีการพัฒนาแอป
พลิเคชันเพื่อขายสินค้าโดยตรงและการสร้างร้านในแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ สถานการณ์ค้าปลีกเติบโต
ชะลอตัวลง ทั้ง department store, supermarket, convenience store ส่วนกลุ่มทุนที่สร้างแพลตฟอร์ม
และเติ บ โตนอกภู ม ิ ภ าค (inter-regional capitalists) เช่ น Amazon ธุ ร กิ จ อี ค อมเมิ ร ์ ซ ยั ก ษ์ ใ หญ่ จ าก
สหรัฐอเมริกา หรือ PayPal แพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ รวมไปถึงการขนส่งสินค้าผ่าน DHL หรือ
FedEx ไม่ได้รับความนิยมมากในภูมิภาคนี้ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มทุนภายในภูมิภาคยังคงมีความได้เปรียบใน
เชิงพื้นที่
ความท้าทายของเศรษฐกิจและธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน คือ ขาดการวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ขาดการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่
ชัดเจน รวมไปถึงยังคงมีปัญหาการเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคม ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ความมั่นคงและความปลอดภัย
2) การกำกับดูแลภาครัฐทั้งระดับประเทศและภูมิภาค
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผันส่งผลต่อภาครัฐเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ภาครัฐเป็นทั้งผู้
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและผู้กำกับดูแล เทคโนโลยีได้ทำให้ภาครัฐปรับตัวสู่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การบริหารรัฐกิจจนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น กระแสการแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็นเอกชนมากขึ้นทำให้
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ภาครั ฐ ต้ อ งลดบทบาทผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารมาเน้ น บทบาทผู ้ ก ำกั บ ดู แ ล (regulator) และผู ้ อ ำนวยความสะดวก
(facilitator) มากขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดความสัมพันธ์ในโครงสร้างการอภิบาลดิจิทัล (digital governance
structure) ว่าแต่ละองค์กรมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานดิจิทัล มีแรงจูงใจและ
ความรับผิดรับชอบในโครงสร้างมากน้อยเพียงใด (Welchman, 2015)
การสร้างการกำกับดูแลการค้าปลีกออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในมิติของโครงสร้างการอภิบาลดิจิทัล
ภาครัฐในอาเซียนมีความพยายามในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ช้าเมื่อเทียบกับภาค
ธุรกิจที่ปรับตัวได้รวดเร็ว นอกจากนั้นรัฐบาลแต่ละประเทศมีระดับการปรับตัวที่แตกต่างกัน ผลการสำรวจการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index) โดยสหประชาชาติในปี 2020 แสดง
เห็นถึงความแตกต่างในการพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน สิงคโปร์อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่รัฐบาลพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด สามารถเป็นกรณีตั วอย่างความสำเร็จให้กับประเทศอื่น
ได้ ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนารองลงมา เวียดนามและอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
ระดับกลางซึ่งต้องมีการพัฒนาอีกหลายด้าน ส่วนเมียนมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
น้อยที่สุดในกลุ่ม (UnitedNations, 2020)
ประเทศ

อันดับ E-Government
Development Index

กลุ่มการพัฒนา

สิงคโปร์

2

VH

ไทย

57

V1

เวียดนาม

86

H3

อินโดนีเซีย

88

H3

เมียนมา

146

M3

ตาราง 3 เปรียบเทียบอันดับ E-Government Development ปรับปรุงข้อมูลจาก: UnitedNations (2020)

หลายประเทศยังปรับตัวได้ช้าเนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น การมีกฎระเบียบจำนวนมาก การ
จัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการไล่กวดการปฏิรูปภาครัฐไปสู่
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) ให้ทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนั้นหลายประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้าการโจมตีไซเบอร์ การปรับตัวช้าส่งผลให้เกิดช่องว่างในการ
กำกับดูแลผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซ ในขณะเดียวกันช่องว่างดังกล่าวกลับทำให้ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในอาเซียน
เติบโตมหาศาลจนหลายบริษัทกลายเป็นยูนิคอร์นที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
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สถานการณ์ความท้าทายของการค้าปลีกออนไลน์ต่อภาครัฐในภูมิภาคอาเซียนหลายประการ แต่ละ
ประเทศปรับ ตัว ด้ว ยการนำเอาแนวคิดการอภิบาลดิจิทัล (digital governance) มาเป็นกรอบการพัฒ นา
กฎหมายเพื่อตั้งหน่วยงานและสร้างกลไกการควบคุมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไทยได้นำเอากฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปมาร่างเป็น
กฎหมายและประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ส่วนสิงคโปร์ได้ออก Payment
Services Act 2019 ให้อำนาจธนาคารกลางดูแลระบบการชำระเงินออนไลน์ กฎหมายความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ในเวียดนาม
นอกเหนือจากการออกกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกดิจิทัลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ
ภาครั ฐ เมี ย นมามี ก ารตั ้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Economy Development
Committee: DEDC) แต่ยังไม่มีองค์กรกำกับดูแลที่ชัดเจนและข้อมูลภาครัฐยังไม่เชื่อมต่อกัน ไทยมีสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานส่งเสริม มีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เป็น
หน่วยงานอำนวยความสะดวก และมีสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเป็นองค์กรกำกับดูแลการ
แข่งขันทางการค้า แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งการควบรวมกิจการที่นำไปสู่อำนาจเหนือตลาดได้ ในขณะที่อินโดนีเซีย
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายองค์กร ทั้งกระทรวงการค้า กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Badan Ekonomi Kreativ Indonesia: BEKRAF) และสมาคมอีคอมเมิร์ซ แห่ง อินโดนีเซีย (Indonesia ECommerce Association: idEA) ส่วนสิงคโปร์ได้ปรับโครงสร้างของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ภาครัฐคาดการณ์ว่าในอนาคตจะจัดเก็บรายได้จากธุรกิจรูป
แบบเดิมได้น้อยลง หลายประเทศจึงได้ผลักดันร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีดิจิทัลและบริการอิเล็กทรอนิ กส์แม้ว่า
สำนักงานใหญ่และปลายทางการทำธุรกรรมนั้นจะอยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศตนเอง อินโดนีเซียอยู่ใน
ระหว่างการร่างมาตรการเก็บภาษีดิจิทัล โดยใช้แนวทางการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัล (Digital Service Tax)
จากสหภาพยุโรป ส่วนกรมภาษีภายในของเมียนมาได้เริ่มการปฏิรูปภาษีจากความช่วยเหลือขององค์ กร
นานาชาติ โดยได้สร้างแผนการปฏิรูปภาษีออกเป็น 3 ช่วงเพื่อให้จัดการระบบภาษีของเมียนมามีความทันสมัย
ขึ้น ช่วงแรกนั้นเสร็จสิ้นลงในช่วงปีงบประมาณ 2016-17 ช่วงที่สองกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเริ่มขึ้น
ในช่วงปี 2017-18 และต่อเนื่องไปถึงปี 2021-22 ซึ่งรัฐบาลได้ใช้ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์/อีคอมเมิร์ซ
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผันส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับตัวสู่การออกแบบ
โครงสร้างการอภิบาลดิจิทัลเป็นอย่างมาก โดยอิงตัวแบบกฎหมายจากสหภาพยุโรปแล้วมาปรับให้เข้ากับบริบท
ของแต่ละประเทศ บางประเทศได้พัฒนากลไกด้วยการร่างกฎหมายและออกแบบองค์กรกำกับดูแล ส่วนอีก
หลายประเทศอยู่ในระหว่างการพัฒนากลไกการอภิบาล ในขณะที่ประเทศในยุโรปจัดการกับความท้าทายเรื่อง
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การค้าปลีกดิจิทัลด้วยกลไกในระดับภูมิภาคผ่านสหภาพยุโรป ส่วนภูมิภาคอาเซียนใช้กลไกรัฐบาลของ แต่ละ
ประเทศในการจัดการ
3) ผลกระทบทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันส่งผลกระทบทางสังคมอย่างมาก พร้อมกับถูกตั้ง
คำถามว่า เทคโนโลยีสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำรูปแบบใหม่? นำมาสู่
การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลในหลายภูมิภาค ใจกลางของปัญหาในช่วงแรก คือ การมี หรือ ไม่
มีอุปกรณ์เชื่อมต่อในเชิงกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา สมาร์ทโฟน
และการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีพอ ต่อมาได้มีการเถียงถึงทักษะดิจิทัลในการใช้อุปกรณ์และโปรแกรม
ต่างๆ ที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสในการหารายได้ จากดิจิทัลระหว่างคนที่มีทักษะและคนทั่วไป (Van
Dijk, 2006) ซึ่งหากช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้ความเหลื่อม
ล้ำทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และโอกาส เพิ่มสูงขึ้นตาม และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมมากยิ่งขึ้น
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนมีความซับซ้อนและซ้อนทับในหลาย
มิติ ทั้งความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ หลายประเทศพื้นที่เมืองมีการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าพื้นที่ชนบท แม้ว่าใน
ระยะหลังผู้ใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น แต่ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างผู้อาศัย
ในเขตเมืองและชนบทไม่ลดลง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในกรณีของเมียนมา เมืองหลักอย่างเช่นย่างกุ้งและเนปิดอได้ใช้
สัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนเมืองอื่นๆ แต่คุณภาพของสัญญาณก็ยังไม่ดีหรือถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วเทียบเท่า
ประเทศอื่น การรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกองทัพเมียนมา คณะรัฐประหารได้สั่งผู้ให้บริการ
เครือข่ายลดสัญญาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและจำกัดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ จนกระทั่งได้มีการขอให้
ระงับการเข้าถึง Instagram และ twitter
แม้ผู้อยู่อาศัยในเมืองมีทักษะดิจิทัลที่ ดีกว่าผู้อาศัยในชนบทเป็นอย่างมาก แต่ในเมืองก็เกิดความ
เหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน สิงคโปร์เป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ประชากรมากกว่า
91% ใช้สมาร์ทโฟน ถือเป็นสัดส่วนของประชากรที่ใช้สมาร์ทโฟนที่สูงมาก แต่ก็เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่าง
กลุม่ ที่มีการศึกษาสูงกับคนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแง่ทักษะดิจิทัล และ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มผู้มี
รายได้สูงและกลุ่มที่มีรายได้ขั้นต่ำในแง่ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ นอกจากความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับ
ชนบทแล้ว ในภูมิภาคเอเชียยังเกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้า ถึงอินเทอร์เน็ตระหว่างหมู่เกาะ การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซีย กระจุกตัว ในเกาะชวาและเกาะสุมาตรา ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่มีความสำคัญ ทาง
เศรษฐกิจ ส่วนที่เหลืออีกนับหมื่นเกาะแม้จะมีผู้ให้บริการแต่สัญญาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ครอบคลุม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันยังส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำวันของผู้คน เกิดเป็นวัฒนธรรมดิจิทัลในอีคอมเมิร์ซจำนวนมาก เช่น การเกิดวัฒนธรรมตลาดที่
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ขับเคลื่อนด้วยอินฟลูเอนเซอร์ (influencer marketing culture) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการประชาสัมพัน ธ์
สินค้าในแบบดั้งเดิมที่เน้นช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายมาสู่การสร้างประสบการณ์เสมือนจริงผ่านตัวบุคคล
ซึ่งทำคลิปรีวิวสินค้าลงช่องในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองหรือที่เรียกว่า YouTuber โดยที่ยอดไลค์หรือยอดวิว
จะเป็นตัวดึงดูดที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจสินค้า ซึ่งวัฒนธรรมนี้สอดคล้องกับการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ที่
ผู้สนใจไม่สามารถเห็น สัมผัส หรือทดลองสินค้านั้นได้ก่อนการตัดสินใจซื้อจนกลายเป็นวัฒนธรรมซื้อของ
ออนไลน์ที่กระจุกตัวในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเทศกาลซื้อสินค้าประจำเดือนที่เริ่มจาก 11.11 ที่มี
การแจกคูปองลดราคาสินค้าและค่าจัดส่งอย่างฮวบฮาบ
ขณะเดียวกันได้เกิดการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านลัทธิบริโภคนิยม (anti-consumerism) ใน
สิงคโปร์ เนื่องจากวัฒนธรรมดังกล่าวสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก สินค้าประเภทเสื้อผ้าที่
ออกแบบภายใต้แนวคิด fast-fashion ที่ผู้ผลิตออกแบบเสื้อผ้าและขายในราคาไม่สูง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
ซื้อได้บ่อยขึ้นจนล้นตู้เสื้อผ้า ต่างจากเดิมที่เป็นการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อวางขายตามฤดูกาล นอกจากนั้นสินค้าที่
จัดส่งให้ผู้บริโภคมีการห่อเพื่อป้องกันการกระแทกและบรรจุลงกล่องเป็นอย่างดี แต่กล่องบรรจุภัณฑ์ นั้นใช้
เพียงครั้งเดียว เมื่อถึงเทศการซื้อสินค้าประจำเดือนก็มักจะมีกล่องและอุปกรณ์หีบห่อล้นถังขยะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเติบโตของการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลายคนจึงมองว่า
วัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่งผลเสียในระยะยาวมากกว่าผลดี ที่ผ่านมาการรณรงค์ของผู้บริโภค
เพื่อเรียกร้องต่อผู้ผลิตจนประสบความสำเร็จหลายกรณีในสิงคโปร์ เช่น การรณรงค์ผ่าน change.org เรียกร้อง
ให้ Amazon หยุดขายหนังสือแนวฆาตกรรมต่อเนื่อง จนกระทั่ง Amazon ต้องระงับการขายหนังสือดังกล่าว
ในสิงคโปร์ (Minocher, 2019)
ส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลในเมียนมาที่พยายามตัดพ่อค้าคนกลางก็เปรียบเสมือนมายาคติในการวาดความ
ฝันที่สวยหรู เพราะในความเป็นจริงประชาชนยังคงทำธุรกรรมแบบมีตัวกลางทางการเงินอยู่ จากประเด็น
ปัญหาข้างต้น หลายประเทศพยายามลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลด้วยการทำเกณฑ์มาตรฐาน
ดิจิทัลขั้นต่ำสำหรับประชาชน (basic digital needs) พร้อมทั้งได้ตั้งหน่วยงานเพื่อทำโครงการนำร่องในการ
ให้ความรู้และการฝึกทักษะเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้เท่าเทียมมากขึ้น (Evers &
Gerke, 2012; Tipton, 2002)
4) ผลกระทบระดับปัจเจก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผันยังได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในวงกว้าง เมื่อดิจิทัลมี
บทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนจนเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของร่างกาย ทำให้เส้นแบ่งระหว่างอุปกรณ์กับ
ร่างกายพร่าเลือน ไม่มีเส้นแบ่งพรมแกนที่ชัดเจน เมื่ออุปกรณ์ตระกูลสมาร์ท (smart devices) ไม่ว่าจะเป็น
สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี สมาร์ทโฮม หรือนาฬิกาอัจฉริยะได้เชื่อมต่อข้อมูลร่างกายเข้าสู่ระบบในแพลตฟอร์มก็
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ยิ่งส่งผลให้เกิดการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวจนกระทั่งมนุษย์ไม่สามารถทราบได้ว่าข้อมูลของเราอยู่ที่ไหนและใคร
เป็นเจ้าของข้อมูล
สถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียนต่อประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลมีหลากหลายระดับ ตั้งแต่การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลไปจนถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์และรัฐ
สิงคโปรแม้จะเป็นสังคมดิจิทัลที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น แต่ระบอบการเมืองที่มีลักษณะอำนาจนิยมมักควบคุม
สังคมผ่านการสอดแนมพฤติกรรมประชาชนโดยรัฐอยู่เสมอ ในอินโดนีเซียมักเกิดปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประชาชนในเมียนมาก็ยังไม่มั่นใจความปลอดภัยในการโอนเงิน
หรือการทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันมือถือที่มีการให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางแพลตฟอร์ม
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว รัฐบาลในภูมิภาคอาเซียนได้มีความพยายามในการแยกระหว่าง
ข้อมูลสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้จัดเก็บกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยการปรับนำเอาแนวคิดการคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ่ ใ ช้ ใ นสหภาพยุ โ รปมาร่ า งเป็ น กฎหมายคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Personal Data
Protection Act: PDPA) ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา สิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่ได้ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2012 ไทยอยู่ในระหว่างรอการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ซึ่งจะบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2564 เวียดนามอยู่ในระหว่างเตรียมร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้มาตรฐานระเบียบการคุ้มครองข้อมูล ทั่ว ไป (General Data Protection
Regulation: GDPR) ซึ่งเป็นระเบียบกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลบุคคล เช่นเดียวกับ
อินโดนีเซียอยู่ในระหว่างการร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนพม่ายังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในฐานะผู้ที่เก็บรักษาข้อมูลก็ได้มีการพัฒนานโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ที่ผ่านมาแพลตฟอร์มได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียน
สมัครใช้บริการ ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลที่อยู่จัดส่ง และไม่มีนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ผู้ใช้งานที่ชัดเจน จนกระทั่งกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศของอินโดนีเซียเรียกร้องให้
แพลตฟอร์ม WhatsApp และ Facebook ชี้แจงถึงการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ โดยให้ตัวแทน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอบคำถามแก่สาธารณชนที่มีความกังวล ดังจะเห็นได้ว่าหลายแพลตฟอร์มเริ่มแสดง
นโยบายความเป็นส่วนตัวในระหว่างที่ลงทะเบียนสมัครใช้งาน
แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการซื้อสินค้า การขนส่งสินค้า มี
การปรับตัวต่อนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัว การ
แยกระหว่างข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว มี การขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน มีการ
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ มีการเก็บคุกกี้ (cookies) ซึ่งเป็นข้อมูลประวัติการใช้

46

งานหน้าเว็บ และมีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน
และหากถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะได้กลับไปย้อนอ่านนโยบายต่างๆ ประกอบการฟ้องร้องดำเนินคดี
กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันในภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ธุรกิจการค้า
ปลีกออนไลน์ในภูมิภาคเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนสตาร์ทอัพกลายเป็นยูนิคอร์นที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้าน
เหรียญสหรัฐหลายรายในเวลาหนึ่งทศวรรษ การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันทำให้ภาครัฐปรับตัวในการสร้าง
ระบบการอภิบาลเพื่อกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าปลีกออนไลน์ที่ไม่เท่าทันเอกชน แต่ละประเทศก็มี
การปรับตัวช้าเร็วแตกต่างกันจนเกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลทั้งในมิติเชิงพื้นที่เมืองและ
ชนบท มิติความแตกต่างทางด้านรายได้และการศึกษา แม้ว่าการค้าปลีกออนไลน์จะได้สร้างวัฒนธรรมการ
บริโภครูปแบบใหม่ซึ่งสอดรับ กับวิถีช ีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ข้อมูลส่ว นบุคคลที่อยู่ในแพลตฟอร์ม ก็ ยัง
คลุมเครือในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลที่มักถูกละเมิดจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายที่รัฐประกาศใช้
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บทที่ 4
ผลการศึกษาประเทศไทย
บทสรุปผู้บริหารการเปลี่ยนผ่านสู่ค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทย
1. ประเด็นธุรกิจและเศรษฐกิจ
1.1 การปรับตัวของค้าปลีกดิจิทัล
การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้กิจการค้าปลีกมีการปรับตัว อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรูปแบบทั้ง
ผู้ประกอบการค้าปลีกแบบเดิมที่ปรับตัวเองไปสู่ดิจิทัล และผู้ประกอบการที่เริ่มเข้าสู่ตลาดในฐานะผู้ค้าปลีก
ดิจิทัล รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ที่เป็นที่นิยมของ
ผู ้ บ ริ โ ภคในประเทศไทย ได้ แ ก่ Social Commerce, E-Market place, และ E-trailers ตามลำดั บ
มูลค่าการค้าปลีกดิจิทัลเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในแต่ละปี โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีผู้ค้าและผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจพบว่าผู้บริโภค
ส่วนมากมีพฤติกรรมสั่งสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ผลสำรวจนี้นำไปสู่สมมติฐานที่ว่าผู้ค้ารายย่อยจาก
ต่างประเทศดูจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากค้าปลีกดิจิทัลมากกว่าผู้ค้าไทย เนื่องจากกรมศุลกากรมีมาตรการยกเว้น
ภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ทำให้ทั้งผู้ประกอบการไทยเสีย
ประโยชน์จากการแข่งขันและประเทศอาจจะเสียประโยชน์จากการจัดเก็บภาษี
1.2 การจ้างงานในค้าปลีกดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
แนวโน้มการจ้างงานในค้าปลีกดิจิทัล พบว่า การใช้เทคโนโลยีทำให้ธุรกิจค้าปลีกที่ปรับตัวเข้าสู่ ดิจทิ ัล
ไม่ต้องจ้างงานแรงงานในลักษณะเดิม รูปแบบที่เปลี่ยนไปทำให้กิจการสามารถลดการจ้างงาน ลดจำนวนสาขา
ลดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเป็นเรื่องจำเป็นลง ผู้ ค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยมักจะทำงานต่างๆด้วย
ตนเองและหากจำเป็นต้องจ้างก็เลือกจ้างแบบเป็นครั้งคราว ขณะที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าปลีก
ดิจิทัล เช่น ภาคขนส่ง และภาคการเงินการธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ก็เติบโตขยายตัวตามจะเห็นได้
จากสถิติจดทะเบียนรถบรรทุกไม่ประจำทางที่เพิ่มมากขึ้น แม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ผู้บริโภค
เลือกใช้ เท่ากับว่าในสองอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เติบโตควบคู่ไปกับค้าปลีกดิจิทัล นี้ ทำให้เกิดปัจจัยบวกต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวม ทว่าเมื่อพิจารณารายละเอียดจากการวิจัยเชิงคุณภาพพบข้อน่ากังวลในการจ้างงาน
กล่าวคือ ในภาคขนส่งธุรกิจมีแนวโน้มจ้างงานในลักษณะจ้างเหมาช่วงเพื่อลดต้นทุนและสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขัน ทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้ม ครองที่ดีภายใต้กฎหมายแรงงาน เช่นเดียวกับในภาค
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การเงินการธนาคารที่การใช้เทคโนโลยีมีแนวโน้มเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น เห็นได้จากการปรับลด
จำนวนพนักงาน จำนวนสาขา และปรับโมเดลธุรกิจไปจากเดิม
2. ประเด็นการกำกับดูแล
2.1 การกำกับกลไกการแข่งขันทางการค้าในตลาดดิจิทัล
ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันในต่างประเทศได้แสดงให้เห็นแล้วว่า กฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าแม้จะเป็นเครื่องมือเก่า แต่ก็สามารถนำมาบังคับใช้กับตลาดที่มีลักษณะใหม่อย่างตลาดค้าปลีก
ดิจิทัลได้ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการวิเคราะห์และให้นิยามตลาดให้รวมถึง ตลาดที่มีลักษณะ 2 ด้าน (twosided market) และใช้เกณฑ์การพิจารณาที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ศักยภาพในการแข่งขัน หรือ
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค นอกเหนือจากเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น เกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด นอกจากนี้ตัวอย่าง
การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์แบบและไม่ยอม
พิจารณาด้านดิจิทัลของตลาดค้าปลีก ดังที่ปรากฏในคำตัดสินอนุมัติการควบรวมกิจการระหว่าง Tesco Lotus
และ CP Retail ในการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้นิยามตลาดอย่างเรียบง่ายและ
เคร่งครัด พิจารณาเพียงด้านการค้าปลีกเท่านั้น โดยละเลยการค้าปลีกบนตลาดดิจิทัล และภาพรวมธุรกิจ
การค้าที่เกี่ยวกับอาหารในประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเสียงข้างมากยังตีความ
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่เข้า ข้างผู้ประกอบการและเมินเฉยต่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค เช่นนี้แล้ว
ปัญหาการกำกับตลาดค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทยจึงไม่ใช่ปัญหาด้านเครื่องมือทางกฎหมาย แต่เป็นวิธีการ
บังคับใช้ที่ต้องปรับปรุงให้มีความเข้าใจถึงตลาดค้าปลีกดิจิทัลอย่างแท้จริง
2.2 การกำกับผ่านทางการจัดเก็บภาษี
การเติบโตของตลาดค้าปลีกดิจิทัลอย่างรวดเร็วนั้นได้ท้าทายความสามารถในการจัดเก็บภาษีของรัฐ
เป็นอย่างมาก รัฐไม่สามารถเข้ามาจัดเก็บภาษีได้ครอบคลุมทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนตลาดดิจิทัล ผู้ประกอบการ
บางรายมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศหรือไม่ได้จดทะเบียนการค้าในไทย การจัดเก็บภาษีแบบ original- based
state จึงสร้างช่องว่างในการจัดเก็บภาษีที่สำคัญ จากการศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศพบว่าหลายรัฐมี
ความพยามที่หลากหลายในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ทั้งภาษีสินค้าและบริการ หรือภาษีที่จัดเก็บ ณ ภูมิลำเนา
ของผู ้ บ ริ โ ภค (destination taxation) นอกจากนี้ Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) ก็ตระหนักถึงการสูญเสียรายได้ของประเทศสมาชิ กสืบเนื่องจากธุรกิจดิจิ ท ั ล ที่
ดำเนินการ ณ ต่างประเทศ และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับและเสียภาษีให้กับรัฐสถานที่ตั้งของธุรกรรม จึงเข้ามา
มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดโมเดลภาษีสินค้าและบริการบนตลาดดิจิทัล
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ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเร่งจัดเก็บภาษีเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปในช่วงเศรษฐกิจ
ชะงักงันอันเนื่องมาจากโรคระบาด จึงได้ดำเนินการจัดเก็บภาษี e-Service แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศ
ซึ่งมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถึง 209.58 ล้านบาท ภายในเวลา 1 เดือนเท่านั้น นอกจากนี้รัฐไทยยังแสดง
เจตนารมย์ที่จะเข้ามากำกับธุรกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอีกด้วย
3.ประเด็นผลกระทบต่อสังคม
งานศึกษาในต่างประเทศชี้ให้เห็นการลดความเหลื่อมล้ำดิจิทัลสามารถลดความเหลื่อมล้ำในประเด็น
อื่นได้ ขณะเดียวกันหากความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลมีมาก ก็จะซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในด้านอื่น การค้าปลีก
ดิจิทัลช่วยเรื่องการกระจายทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพได้ ความเหลื่อมล้ำดิจิทัล มีผลต่อการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล
ของการค้าปลีก ในแง่ของความเท่าเทียมในโอกาสและการแข่งขัน การเข้าถึงเครือข่ายและเครื่องมือ การ
เชื่อมต่อ ต้นทุนการใช้บริการ ล้วนส่งผลต่อการแข่งขันและประสิทธิภาพในการกระจายทรัพยากร
ข้อท้าทายในเรื่องของการจ้างงานเป็นประเด็นทางสังคมที่สำคัญอีกประการ ดังที่ได้กล่าวถึง ใน
ประเด็นทางธุรกิจแลเศรษฐกิจในเรื่องโอกาสในการจ้างงานและการเลือกจ้าง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ อีกส่ วนเป็นเพราะทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานเป็นทักษะที่ต่าง
ไปจากเดิม นอกจากนี้ยังมีเรื่องความสัมพันธ์การจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น ในกรณี
ของอุตสาหกรรมขนส่งที่บริษัทเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการจ้างแบบจบเป็นครั้ง หรือจ้างเหมา ที่ทำให้แรงงานหลุด
จากสถานะลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ส่งผลต่อการคุ้มครองทางสังคมที่อาจจะไม่เพียงพอ
4. ประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
4.1 วงจรข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกยุคดิจิทัลของประเทศไทย
การดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการดำเนิน
ธุรกิจมากขึ้น จากการศึกษาพบว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในหลายกิจกรรมของทุกขั้นตอนในการทำ
ธุรกิจ เช่น การรับสมัครสมาชิก การชำระราคา การจัดส่งสินค้าและบริการ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย
เป็นต้น โดยมีผู้เกี่ยวข้องและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าว แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ และยัง
หมายความรวมถึงผู้ขายสินค้าหรือบริการด้วย (2) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสั่งซื้อ
สินค้าและบริการ และ (3) ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการด้า นการ
ชำระเงิน ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล หรือบริษัทสาขาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในต่างประเทศ เป็นต้น
และมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต
หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อัตราเงินเดือน นอกจากนั้ นยังรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
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อ่อนไหว (Sensitive data) ได้แก่ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลแสกนม่านตา หากเป็นกรณีผู้ขายสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของธุรกิจค้าปลีก บางแพลตฟอร์มมักจะขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมด้วย
เป็นต้น
จะเห็น ได้ว ่ า “ข้อมูล ส่ ว นบุ ค คล” ที่ขับเคลื่ อ นและส่ งเสริ ม ให้ธ ุ ร กิจ ค้า ปลี ก ในยุ ค ดิจ ิ ทัล นั ้ น มี
ประสิทธิภาพ แต่ในอีกด้านหนึ่ง หากขาดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอก็อาจสร้างผลกระทบด้านลบ
ต่อผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการคุ้มครอ งข้อมูลส่วน
บุคคลถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลและผู้บริโภคในประเทศไทยพบว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจค้ าปลีกในปัจจุบันและทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่าง
ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น
4.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย
หากพิจารณาในบริบทของกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกหลักที่เห็นได้ชัดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีก จะพบว่า มีกฎหมายหลายฉบับในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีทั้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ. 2562 และการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามกฎหมายอื ่ น ที่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่จะใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีก
แต่อย่างใด อีกทั้งกฎหมายบางฉบับก็อาจมีข้อจำกัดที่ใช้บังคับเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
แต่อย่างไรก็ดี สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย จะมุ่งพิจารณาจาก
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นหลัก แม้กฎหมายดังกล่าวจะยังไม่มีผล
บังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันก็ตาม (จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565) เนื่องจากเป็น
กฎหมายที่กล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ครอบคลุมกว่ากฎหมายอื่น ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ซึ่งรวมถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีกด้วย กล่าวคือ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลและต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะนำข้อมูล
เหล่านั้นไปประมวลผลต่อไป อีกทั้งยังกำหนดหน้าที่ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วย หากฝ่าฝืนจะมี
บทลงโทษทั้งโทษทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง นอกจากนั้น กฎหมายนี้ยังกำหนดสิทธิของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลหลายประการ เช่น สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล สิทธิในการ
คัดค้าน สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล ตลอดจนสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ เป็นต้น
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4.3 ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย
แม้ป ระเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงและโดยอ้อมก็ตาม แต่กฎหมาย
เหล่านั้นต่างมีข้อจำกัดบางประการ จึงยังพบปัญหาในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกอยู่บ้าง
เช่น ปัญหาบางแพลตฟอร์มค้าปลีกยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น ปัญหาไม่แจ้ง
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมและใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลนอกขอบวัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมไว้ ปัญหาขาดการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ดี ทำให้ยังพบ
การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ และยังขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการเยียวยาแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังพบความเหลื่อมล้ำของระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจสร้าง
ภาระแก่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังเช่น กรณี SME ที่ต้องมีต้นทุนทางธุรกิจที่
เพิ่มขึ้นในการสร้างระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
4.4 ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายและเชิงมาตรการทางกฎหมาย
จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับแรก ข้อเสนอในเชิง
นโยบาย โดยรัฐต้องสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้บริโภค ซึ่งเป็นเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. และข้อเสนอเชิง
มาตรการทางกฎหมาย รัฐควรจะผลักดันให้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด
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บทที่ 4
ผลการศึกษาประเทศไทย
4.1 ประเด็นทางธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทย
4.1.1 ภาพรวมการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
4.1.1.1 เศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทำงานเช่นที่ผ่านมา กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่
ได้ ดังนั้น การพัฒนา Digital Economy เพื่อวางรากฐานอนาคตประเทศไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันและร่วมผลักดันให้เกิดผลที่ชัดเจน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2559) ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการจำแนกประเภทของเศรษฐกิจดิจิทลั ของ Bukht และ Heeks ที่มา: UNCTAD
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หากพิจารณาคำจำกัดความของเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) ได้ใช้กรอบแนวคิดของ
Bukht และ Heeks ในการจัดประเภทของเศรษฐกิจดิจิทัล จะพบว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงการค้าปลีกดิจิทัลด้วย ถูกจัดให้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทกำลังเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ดิจิทัล (Digitalized economy) ที่แม้จะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่มีมาก่อนเทคโนโลยีดิจิทัล
แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้ถูกนำมาผนวกใช้ในการการค้าปลีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน
กระบวนการต่างๆ มากยิ่งขึ้น การค้าปลีกดิจิทัลมีรูปแบบที่หลากหลาย ที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศ
ไทยได้แก่ การค้าปลีกผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Commerce), การค้าปลีกบนแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเป็น
ตลาดเสมือน (E-Market place), และการค้าปลีกผ่านเว็บไซต์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์เองโดยไม่ผ่านผู้ค้าคน
กลาง (E-trailers) มูลค่าการค้าปลีกดิจิทัลเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในแต่ละปี โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีผู้ค้าและผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น
4.1.1.2 การปรับตัวของการค้าปลีกของประเทศไทยไปสู่ค้าปลีกดิจิทัล
ข้อมูลสถิติของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า สัดส่วนของ
ผู้ประกอบการ SMEs ในไทย มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนทั้งหมดในประเทศ และได้มีกระจายตัว
อยู่ในทุกภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประเภทค้าปลีกค้าส่ง กอปรกับการสำรวจของ Nielsen
Thailand พบว่า ในปี 2561 ไทยมีจำนวนผู้ประกอบการร้านโชห่วยทั่วประเทศ ประมาณ 400,000 ราย ซึ่ง
เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิ จ
ของประเทศ
สำหรับสถานการณ์ด้านตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA รายงานว่า มูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยตั้งแต่ปี 2557-2562 พบว่า มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8-10 ต่อปี โดยในปี
2561 พบว่า มีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 3 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่า จะเติบโตอีกร้อยละ
12 (มูลค่าราว 3.2 ล้านล้านบาท) และหากพิจารณาอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในไทย พบว่า ผู้ประกอบการประเภท B2C หรือผู้ค้าขายสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภค มีอัตราการเติบโตมาก
ที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 14) ทั้งนี้ เนื่องจากมีจำนวนร้านค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังคงมีแนวโน้มที่
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในอดีต ธุรกิจค้าปลีกของไทยเป็นร้านขายของชำขนาดเล็กที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายผ่านตัวกลาง (ผู้ค้า
ส่ง) แต่ปัจจุบันรูปแบบร้านค้าปลีกเปลี่ยนเป็นร้านค้าทันสมัย ลดการพึ่งพาผู้ค้าส่ง ผู้ประกอบการมักเป็น
นายทุนรายใหญ่ที่มีเครือข่ายสาขาจำนวนมาก และยังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่จึงมีอํานาจต่อรองเหนือผู้ผลิตหรือ
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ตัวแทนจำหน่ายสินค้า มีการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ มีการจัดการระบบขนส่งและบางรายมีศูนย์
กระจายสินค้าที่ทันสมัย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด
สถานการณ์ที่ผ่านมาในปี 2562 ธุรกิจค้าปลีกมีอัตราการเติบโตชะลอลงที่ร้อยละ 2.8 ในทิศทาง
เดียวกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ร้อยละ 2.4 โดยหมวดสินค้าไม่คงทน (เช่น อาหารและ
เครื่องดื่ม) เติบโตชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญ (ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับร้อยละ 3.2 ในปี 2561) ขณะที่
หมวดสินค้ากึ่งคงทน (เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องหนัง และรองเท้า) เติบโตเพียงร้อยละ 3.2 ส่วนกลุ่ม
สินค้าคงทนเติบโตร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากปีก่อนหน้า
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รูปที่ 2 อัตราการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก (ร้อยละ) ที่มา: วิจัยกรุงศรี

ผู้ประกอบการร้า นค้าปลีกสมัยใหม่เร่งขยายสาขาต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึง
ปรับปรุงสาขาเดิมเพื่อเพิ่มพื้น ที่ค้าปลีกใหม่ โดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยระบุว่าปี 2559-2561 กลุ่มค้าปลี ก
Modern chain store ลงทุ น เฉลี ่ ย 4.3 หมื ่ น ล้ า นบาทต่ อ ปี ส่ ง ผลให้ ป ี 2562 พื ้ น ที ่ ค ้ า ปลี ก สะสมในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล (BMR) อยู่ที่ 7.7 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้น 2.9% เป็นพื้นที่ศูนย์การค้า (Shopping
mall) 63% คอมมูนิตี้มอลล์ (Community mall) ร้อยละ 13 ดิสเคาท์สโตร์ (Discount store) ร้อยละ 15
ห้างสรรพสินค้า (Department store) ร้อยละ 3 เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และพื้นที่ค้าปลีกสนับสนุน
ร้อยละ 6 ส่วนต่างจังหวัด ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Robinson Tesco Lotus และ Big C เร่ง
ขยายสาขาหลายรูปแบบในจังหวัดศูนย์กลางภูมิภาค เมืองท่องเที่ยวและจังหวัดรอง ส่วนร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
มีการเปิดสาขากระจายไปในทุกจังหวัด
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ตารางที่ 1 จำนวนสาขาร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ที่มา: วิจัยกรุงศรี
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80
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498
17,341

ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขยายวงกว้างขึ้น รัฐจึงประกาศ ล็อก
ดาวน์ และจำกัดการเดินทาง ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการศึกษาของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (ชมภูนุช, 2562)
พบว่าช่วงเมษายน 2563 ดัชนีค้าปลีกหดตัวลงถึงร้อยละ 29.25 มาจากหมวดสินค้าคงทนเป็นหลัก โดยเฉพาะ
กลุ่มร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก ร้านขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และร้าน
ขายปลีกสิ่งทอ มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง และปรับตัวไม่ทัน เมื่อต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ภาพที่เห็นคือไม่
สามารถปรับตัวได้และทยอยปิดกิจการลง แต่ช่วงเวลาเดีย วกันร้านขายปลีก ที่รับสั่งสินค้าทางไปรษณีย์และ
ขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขยายตัวกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะพฤษภาคม 2563 ที่
ดัชนีขยายตัวถึงร้อยละ 155 ด้านผู้ประกอบการต่างเร่งปรับตัว โดยตัดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม
ช่องทางขายสินค้า อาทิ การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ค้าปลีกดิจิทัล ส่งผลให้ช่องทางการขายดังกล่าวมีบทบาทเพิ่มขึ้น
มากควบคู่กับการขายหน้าร้าน โดยร้านค้าปลีกแต่ละประเภทได้รับผลกระทบแตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มร้านค้าปลีกที่
ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซึ่งจำเป็นต้องปิดพื้นที่ให้บริการชั่ วระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับ
ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก และรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวหายไป แม้ธุรกิจจะ
หันมาใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น แต่รายได้จากช่องทางดังกล่าวยังมีสัดส่วนน้อยไม่สามารถ
ชดเชยกับการสูญเสียรายได้จากการปิดให้บริการหน้าร้านหรือช่องทางแบบเดิมได้
ข้อมูลของวิจัยกรุงศรี (Narin, 2564) ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมค้าส่งค้าปลีกซึ่งมีมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2561 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16.5 ของ GDP สูงเป็นอันดับสองรองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนร้อยละ 25.3
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและเมืองหลักที่มีความเป็นสังคม
เมืองสูง ปัจจัยหนุนจาก (1) นโยบายรัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างชาติซึ่งมีเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาลงทุนธุรกิจค้าปลีกในไทยได้ (2) ลักษณะร้านค้าปลีกสมัยใหม่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่
ต้องการความสะดวกสบาย อาทิ ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าหลายประเภทในที่แห่งเดียว ตั้งแต่อาหาร ของใช้
ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน อีกทั้งราคาสินค้ามักต่ำกว่าร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional trade) และ
(3) การลงทุนขยายสาขาต่อเนื่องเพื่อขยายฐานลูกค้า ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ร้ านค้าปลีกสมัยใหม่มีบทบาท
เพิ่มขึ้นแทนร้านค้าปลีกดั้งเดิม สะท้อนจากสัดส่วนของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจาก 25% ของมูลค่า
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ตลาดค้าปลีกค้าส่งปี 2544 เป็นร้อยละ 61 ในปี 2557 สำหรับปัจจัยกดดันธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ (1)
อำนาจซื้อของผู้บริโภคระดับฐานรากซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศอาจฟื้นตัวช้า จากราคาสินค้าเกษตรที่ผัน
ผวนและปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง (2) การแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทั้งจากผู้ประกอบการในธุรกิจ
เดียวกันและผู้ประกอบการที่มาจากธุรกิจอื่น รวมถึงคู่แข่งรายใหม่จากในและต่างประเทศที่เ ห็นช่องทางการ
เติบโตของภาคค้าปลีกไทย นอกจากนี้ ยังมีคู่แข่งจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทิศทางเติบโตรวดเร็ว สามารถ
เข้าถึงเป้าหมายได้ดี และมีการสั่งซื้อในหมวดสินค้าจำเป็นเพิ่มขึ้น เช่น สินค้าอุปโภคบริโ ภค รวมถึงมี
ผู้ประกอบการจำนวนมาก ทั้งที่อยู่นอกธุรกิจค้าปลีก (Non-Retail) และต่างชาติที่มีความพร้อมด้านเงินทุน
โดยเฉพาะจากประเทศจีน ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเร่งปรับตัวเพื่อขยายฐานรายได้และ
กลุ่มลูกค้าในระยะยาว โดยเฉพาะการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
ตลาดออนไลน์ เช่น Shoppee และ Lazada โดยผู้ประกอบการจะเน้นการขายหน้าร้าน (Off-line) ควบคู่การ
ขายออนไลน์ (On-line) การรับชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ
(E-Payment) อาทิ E-Wallet และ QR Code การเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการกลุ่มอื่น เช่น บริษัทเรียกรถ
ผ่านมือถือ รวมถึงการขยายการลงทุนร้านค้าต่อเนื่อง โดยรูปแบบร้านค้าจะมีขนาดเล็กลงและแตกต่างกันตาม
พื้นที่ เพื่อให้จำนวนสาขาครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวก
ความท้าทายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในระยะต่อไป ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามเกณฑ์ทางการที่
เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิตหรือผู้
จำหน่ า ย (2) รู ป แบบธุ ร กิ จ เปลี ่ ย นจากการทำตลาดแบบ Mass marketing เป็ น แบบเฉพาะเจาะจง
(Customization) มากขึ้น (3) การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Big data มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
และธุรกิจ และ (4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าและโลจิสติกส์เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยวิกฤต COVID-19 จะทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ร้านค้าปลีกปรับสู่การซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น ซึ่งรวมถึงสินค้ากลุ่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค จึง
คาดว่าช่องทางออนไลน์จะถูกพัฒนาต่อเนื่องในระยะยาว ผู้ประกอบการค้าปลีกจึงต้องเร่งทบทวนและปรับกล
ยุทธ์สู่ตลาดออนไลน์มากขึ้นและเร็วขึ้น โดยเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับสินค้าและสามารถตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้ ขณะที่คุณภาพการให้บริการทั้งด้านความสะดวก ความปลอดภัย และความรวดเร็วในการ
จัดส่งสินค้าไปถึงมือผู้ซื้อถือเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขันของธุรกิจ และอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการ
ดำเนินธุรกิจค้าปลีกในอนาคต
4.1.1.3 สถานการณ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยนั้นมีค วามนิยมในการใช้จ่ายซื้อสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่ม
มากขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเนื่องมาจากการที่เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของไทยนั้น
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เข้ามาสู่ยุคที่ผู้บริโภคมุ่งเข้าหาผู้เสนอขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ทุกขนาดตั้งเล็ก กลาง ถึงใหญ่ ส่งผลทำให้
ผู้ประกอบการค้าปลีกในรูปแบบเดิม ต้องนำเสนอกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเน้นการแข่งขันด้าน
การตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ของตนเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า และเกิดปรากฏการณ์การทุ่มเงินทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่น ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะการมีต้นแบบจากการเลือกวัน เดือน ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ช่วงเทศกาลวันที่ 11 เดือน 11 หลังจาก
นั้นก็ขยายไปสู่ทุกๆ เดือน ที่มีตัวเลขพิเศษ แบบเดียวกัน และขยายไปสู่การจัดโปรโมชั่นในทุกเดือนในช่วงใกล้
สิ้นเดือนและต้นเดือนที่เป็นช่วงได้รับเงินเดือนของผู้บริโภค (Payday)
สถานกรณ์ แ พร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดดของพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีการนำเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย อาทิ การ
นำเสนอสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย แบบ Live ที่หมายถึง การนำเสนอขายสินค้าแบบถ่ายทอดสด บน
แพลตฟอร์มโซเชีย ลมีเดีย ทั้ง Facebook Instagram และ YouTube ซึ่งเป็นวิธ ีการที่ได้รับความนิยมทั้ง
ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ กระทั่งแพลตฟอร์มตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดคือ
Shoppee และ Lazada ก็ยังมีรูปแบบการนำเสนอสินค้าในลักษณะนี้
การเปลี่ย นแปลงอย่างฉับพลัน ที่เกิดจากโควิด -19 บริบทของปัจจัยภายในประเทศของภูมิภาค
โดยเฉพาะในอาเซียน ทั้งนี้ ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น ก่อนการแพร่ระบาด พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการ
เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจแบบ B2C ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประเทศไทยได้ครองอันดับ 1 ที่
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุด โดยจากการสำรวจพบว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเติบโตมากที่สุดที่
46.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทั้ง 5 อันดับประกอบไปด้วย อันดับ 1 ประเทศไทย มูลค่าเติบโต 46.51
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันดับ 2 ประเทศมาเลเซีย มูลค่าเติบโต 21.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อั นดับ 3
ประเทศอินโดนีเซีย ตามลำดับ โดยหากทำการแบ่งจำแนกประเภทตามผู้ประกอบการออกเป็น กลุ่ม B2B
(ธุรกิจสู่ธุรกิจ) B2C (ธุรกิจสู่ผู้บริโภค) B2G (ธุรกิจสู่หน่วนงานภาครัฐ) พบว่าธุรกิจกลุ่ม B2B ของไทยสามารถ
สร้างมูลค่าได้สูงสุดถึง 6 ปีติดต่อกัน จากการขายสินค้าและบริการผ่านทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใน
ปี 2561 มีมูลค่า 1,800,733.45 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 1,910,754.36 ล้านบาท ในปี 2562 ส่วนธุรกิจ
B2C ตามมาเป็น อัน ดับ ที่ส อง มีมูล ค่า 1,497,193.15 ล้านบาท และอันดับ 3 คือ ธุรกิจ B2G มีมูล ค่ า ที่
619,330.31 ล้านบาท ตามลำดับ
สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) ซึ่งพบว่าการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ
พาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ 6 กลุ่มที่กล่าวไปแล้ว ข้างต้นในระหว่ างช่วงปี 2561-2562 มี มูล ค่าเพิ่มขึ้นจาก
3,767,045 ล้ า นบาท มาเป็ น 4,027,277 ล้ า นบาท (โดยคิ ด เป็ น อั ต ราการเพิ่ ม เท่า กั บ ร้ อ ยละ 6.91) ซึ่ ง
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สอดคล้องกับทิศทางของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศชั้นนำ และแม้ในปี 2563 มูลค่าจะน้อยลง
อันเป็นผลมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ในปี 2564 ETDA ได้ประเมินมูลค่า
ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับผลสำรวจของในปี 2562
ขณะที่รายงานผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2564 ของสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่เพิ่งเผยแพร่มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ กล่าวคืออัตราการเติบโตของมูลค่า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยแบบ B2C มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่ม B2B มีการ
ปรับตัวขายสินค้าและบริการโดยตรงสู่งผู้บริโภคมากขึ้น (Direct-to-Customer) ส่งผลให้สัดส่วนของของ B2C
ของมูลค่า E-commerce เติบโต โดยใน ปี 2561 มูลค่าของ E-Commerce อยู่ที่ 3.77 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น
สัดส่วนของ B2B 1.80 ล้านล้านบาท, B2C 1.41 ล้านล้านบาท และ B2G 0.56 ล้านล้านบาท ต่อมาใน ปี
2562 มูลค่าของ E-Commerce อยู่ที่ 4.05 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนของ B2B 1.68 ล้านล้านบาท, B2C
1.75 ล้านล้านบาท และ B2G 0.62 ล้านล้านบาท และใน ปี 2563 มูลค่าของ E-Commerce อยู่ที่ 3.78 ล้าน
ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนของ B2B 0.84 ล้านล้านบาท, B2C 2.17 ล้านล้านบาท และ B2G 0.77 ล้านล้าน
บาท จะเห็นได้ว่าจากเดิมในปี 2561 มูลค่าของ B2C มีสัดส่วนที่น้อยกว่ามูลค่าของ B2B ต่อมาในปี 2562
มูลค่าของ B2C ก็เพิ่มจำนวนแซงหน้ามูลค่าของ B2B และในปี 2563 มูลค่าของ B2C ก็ได้มีสัดส่วนเกินครึ่ง
ของมูลค่า E-commerce ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของการขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ E-commerce แบบ
B2C คือ สถานการณ์โควิด – 19 ที่เริ่มต้นขึ้นในปลายปี 2562 มาตรการของรัฐในการควบคุมโรคระบาด อัน
ได้แก่ การปิดประเทศ การลดการเดินทาง และลดการรวมตัวกันของผู้คน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวมา
ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น กลยุทธ์การขายจึงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
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มู ล ค่ า พาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องประเทศไทย (ล้ า นบาท)
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มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

2,762,503

3,767,045

4,052,813

3,782,174

ปี 2564
(ค่าประมาณ)
4,013,399

รูปที่ 3 มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยปี 2560-2564
ที่มา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ขณะที่มูลค่าของธุรกรรมในปี 2561 เป็นต้นมา สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 5 ประเทศ คือ ไทย
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ (รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย ปี 2562 , อ้างแล้ว) พบว่าประเทศไทยมีมูลค่าของการเติบโตสูงสุดในบรรดา 5 ประเทศอาเซียนข้างต้น
โดยจากการสำรวจพบว่า อัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเฉพาะ B2C ที่เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 99.61 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย มีอัตราการเติบโตร้อยละ 15.71 เวียดนาม มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 14.00 มาเลเซีย มีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.00 และสิงคโปร์ มีอัตราการเติบโตร้อยละ
7.16 ตามลำดับ ((รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562 (สพธอ), อ้าง
แล้ว) โดยเฉพาะในปี ในปี 2561 ปีเดียวพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบ B2C มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปี
จำนวน 669.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 20,322.72 บาท ต่อคนต่อปี) และที่สำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของ
ตลาดของไทย คือ ร้อยละ 91.29 ของมูลค่าการขายสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดมาจากการขาย
ให้กับผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก
การเกิดระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่สอดรับทั้ง รูปแบบของการบริการของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ในตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ การชำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย มีต้นทุนที่ลดลง ได้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ซื้อ
ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น การมีกิจกรรมการส่งเสริมการขายแบบลดราคา เช่น ช่วงนาทีทอง ที่มีการลด
ราคาในชั่วโมงการซื้อที่จำกัด ก่อให้เกิดการกระตุ้นการซื้อขาย
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การเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในไทย ยังได้ส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะ
สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับการค้าปลีก อันได้แก่ ภาคการจัดการสินค้า
และขนส่ง และการเงินและธนาคาร

รูปที่ 4 ผังแสดงนิเวศเศรษฐกิจของการค้าปลีกดิจิทัล
ที่มา: อาทิตย์ สุรยิ วงศ์กุลและทีมวิจัย (พัฒนาระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2)

4.1.1.4 ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ภาคการจัดการสินค้าและขนส่ง (Logistics) ซึ่งเกี่ยวกับระบบการจัดส่งสินค้าไปยังจุดหมาย ใน
กระบวนการดังกล่าวยังรวมไปถึงการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการบรรจุหีบห่อ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ
การนำส่งของไปถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย ธุรกิจโลจิสติกส์นับว่ามีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทาน ( Supply
Chain) ของธุรกิจ E-commerce เป็นอย่างมาก เพราะเป็นกระบวนการสำคัญที่ จะช่วยลดต้นทุนด้านเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า โดยในด้านธุรกิจโลจิสติกส์ จะกล่าวถึง 2 องค์ประกอบ คือ การขนส่ง
สินค้า (Transport) และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Warehouse and Inventory) สัดส่วนต้นทุนธุรกิจโลจิ
สติกส์ของประเทศไทย ในปี 2563 มีมูลค่ารวม 2,215.7 พันล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.7
เมื่อพิจ ารณาในแต่ล ะส่ว น ส่วนแรก ต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า (Transport) พบว่าในปี 2563 มีมูล ค่า
1,021.8 พันล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 1,101.7 พันล้านบาท ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.3 (กองยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาระบบโลจิสติกส์, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ซึ่งปรับลดตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจภายในประเทศเนื่องจากปริมาณการขนส่งโดยรวมลดน้อยลง นอกจากนี้ปัจจัยด้านการผลิตและ
การค้าระหว่างประเทศที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส่งผลให้การขนส่งสิ นค้า
ระหว่างประเทศลดลง ความต้องการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งลดลง ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลง อย่างไร
ก็ตามการจำกัดการเดินทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เดินทางของผู้ซื้อได้ทำให้การ
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และทำให้การขนส่งแบบ Door-to-Door และ Last-mile Delivery
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
มู ล ค่ า ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทย
ต้นทุนการขนส่งสินค้า

ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ต้นทุนการบริหารจัดการ

163.2

166.1

182.1

155.2

164.9

734.1

880.4

924.1

964.5

1029.1

1078.3

1049.5

1105.3

1101.7

1021.8

2559

2560

2561

2562

2563

รูปที่ 5 มูลค่าต้นทุนโลจิสติกส์ประเทศไทย ปี 2559-2563
ที่มา รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2563, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากนั้นจากข้อมูลของกรมขนส่งทางบก พบว่าแม้ว่าสถิติการจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศตลอดปี
2563 ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14 โดยทั้งรถยนต์ประเภทส่วนบุคคล รถโดยสาร แต่จำนวนรถบรรทุก
ไม่ประจำทางที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2563 กลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.63 ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของรถบรรทุกไม่ประจำทางในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
อาจสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของธุร กิจการขนส่งสินค้าที่มีจำเป็นต้องมีการเพิ่มยานพาหนะเพื่ อ มา
ดำเนินการขนส่งสินค้ามากขึ้นใหสอดคล้องกับความต้องการ ส่วนที่สอง ต้นทุนด้านการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
(Warehouse and Inventory) พบว่าในปี 2563 มีมูลค่า 1,092.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 964.5 พันล้าน
บาทในปี 2562 หรือขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 6.7 ซึ่งการขยายตัวของต้นทุนด้านการจัดเก็บสิ นค้า สะท้อนให้
เห็นว่าผู้ประกอบการมีการเพิ่มต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการการเติบโตของ
ธุร กิจ E-commerce ทำให้เกิดความต้องการในการสต็อกสินค้ามากขึ้นเพื่อรอกระจายและจำหน่ายถึง
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ผู้บริโภคต่อไป รูปแบบการค้าปลีกดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการปรั บรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ลดขนาดของร้าน
และพึงพาการจัดเก็บสินค้าของคลังสินค้าเอกชนมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยด้านการจ้างงานก็นับว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจากในปี 2563 มีการจ้าง
แรงงานในธุรกิจขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าจำนวน 1.33 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.30 ล้านคนในปี 2562 หรือ
ขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 1.94 แม้จะมีการขยายตัวของการจ้างงาน แต่ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานธุรกิจดังกล่าวกับ
ลดลง โดยในปี 2563 ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานในธุรกิจขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า อยู่ที่ 17,837 บาทต่อเดือน
ซึ่งลดลงจาก 18,644 บาทต่อเดือนในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.3 ดังนั้นในภาพรวมของธุรกิจโลจิ
สติกส์อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็นับว่าได้รับผลระทบทั้งในด้าน
บวกและลบไปพร้อมๆ กัน กล่าวคือมีทั้งการเพิ่มขึ้นและลดลงของต้นทุนต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ รวมถึงการ
จ้างงานที่มีการขยายตัวมากขึ้น
ภาคการเงินและการธนาคาร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Disruption) ส่งผลให้องค์กรหลายแห่งต้องปรับตัวตามกระแสเทคโนโลยีนี้ ซึ่งรวมไปถึงองค์กรด้านการเงินและ
การธนาคารโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบันการทำธุรกรรมต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องทำในธนาคารแต่
สามารถทำได้อย่างง่ายดายบนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ธนาคารพาณิชย์จึงมีการปรับตัวโดยลดจำนวน
สาขาธนาคารลงอย่างมีนัยยะสำคัญ จากฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ภายในปี พ.ศ. 2563
เพี ย งปี เ ดี ย ว จำนวนสาขาของธนาคารพาณิ ช ย์ ทั ้ ง หมดในประเทศไทยลดลงกว่ า 135 แห่ ง ข้ อ มู ล จาก
ประชาชาติธุรกิจแสดงให้เห็นว่า หากนับเฉพาะจำนวนการปิดสาขาจะเห็นว่ามีการปิดสาขาธนาคารพาณิชย์
ทั้งหมดรวม 338 แห่ง และหากมองย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
จะเห็นว่าธนาคารพาณิชย์มีการปิดสาขาลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
จานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ
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2563

6,368

2564

จํานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ

รูปที่ 6 จำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ปี 2558-2564 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การปรับลดจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ส่งผลให้จำนวนแรงงานธนาคารลดลงเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ดี แม้จะมีจำนวนสาขาน้อยลง แต่จากรายงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DEPA)
พบว่าในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในปีที่มีการปรับลดจำนวนสาขามากที่สุด ธนาคารพาณิชย์ 11 แห่ง ยังคงทำ
กำไรสุทธิรวม 170,481 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์สามารถปรับโมเดลธุรกิจที่แม้จะมีปรับลด
จำนวนสาขาเป็นอย่างมากแต่ก็ยังสามารถให้บริการและมีความสามารถในการทำกำไร โดยการปรับเปลี่ยนนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้แทนพนักงานให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ การใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูงเพื่อประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อแทนการใช้บุคลากรในการประเมิน ทำให้ลดต้นทุนด้าน
บุคลากรลงไปได้มาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้แรงงานจากภาคการเงินการธนาคารถูกเลิกจ้างเป็น
จำนวนมากในไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างให้มีระยะเวลาที่สั้นลง ความมั่นคงทาง
อาชีพของแรงงานกลุ่มนี้ซึ่งในอดีตถือเป็นงานที่มีความมั่นคงสูงจึงถูกท้าทาย รวมทั้งการที่ธนาคารพาณิชย์ต้อง
ปรับโมเดลธุรกิจ ทำให้แรงงานกลุ่มนี้ต้องปรับเปลี่ยนทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง แล ะ
ต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ต้องทำงานได้หลายหน้าที่ เช่น ต้องเข้ารับการอบรมและมีใบอนุญาตในการ
ขายประกันภัยประเภทต่างๆ เพราะต้องทำหน้าที่เสนอขายประกันภัย หรือต้องมีความสามารถในการโน้มน้าว
เพื่อขายกองทุน และพันธบัตรประเภทประเภทต่างๆ ตลอดจนการชักชวนให้เปิดพอร์ ตการลงทุนในตลากหลัก
ทรัพย์ เป็นต้น
4.1.2 บทวิเคราะห์ผู้ประกอบการค้าปลีกในประเทศไทย
จากผลสำรวจผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล ในประเด็นธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทยทั้ง 101 คน
พบว่าร้อยละ 60.4 มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี รองลงมาคือ กลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ
24.75 โดยในกลุ่มตัว อย่างนี้ส ่ว นใหญ่เป็นผู้มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.4
รองลงมาคื อ มัธ ยมปลาย ร้อยละ 19.8 ทั้งในส่ว นของอายุแ ละระดั บการศึก ษาสูงสุด สะท้ อนให้เ ห็ น ว่ า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ในช่ วงกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน และส่วนมากจะประกอบอาชีพค้าขายสิน ค้า
ออนไลน์เป็นอาชีพเสริมเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนกว่าร้อยละ 65.3 มีการประกอบอาชีพอื่นควบคู่
กับการขายสินค้าออนไลน์ไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรายได้ในการขายสินค้าเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 150,000 บาท
(วิสาหกิจขนาดย่อย) คิดเป็นร้อยละ 89.1 และมีผู้ที่รายได้เกิน 150,000 บาท (วิสาหกิจขนาย่อมและขนาด
กลาง) เพียงร้อยละ 10.9 เท่านั้น
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รูปที่ 7 รายได้ในการขายสินค้าเฉลี่ยต่อเดือน

โดยในกลุ่มตัว อย่างถึงร้อยละ 69.3 ไม่เคยประกอบกิจการรูปแบบดั้งเดิมมาก่อน กล่าวคือเริ่ม
ประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งเหตุผลที่เริ่มกิจการรูปแบบออนไลน์ ส่วน
ใหญ่ ร ้ อ ยละ 53.5 ให้ เ หตุ ผ ลว่ า ต้ อ งการหารายได้ เ สริ ม ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลสำรวจที ่ ว ่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีอาชีพหลักที่ทำควบคู่กับการขายสินค้าออนไลน์ รองลงมา คือ มองว่าช่องทาง
ออนไลน์เข้าถึงตลาดใหม่ได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 14.9 และต้องการขยายกลุ่มลูกค้า ร้อยละ 10.9 โดยผู้ที่ให้
เหตุผลว่าช่องทางออนไลน์ทำให้เข้าถึงตลาดใหม่ และต้องการขยายกลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มผู้ป ระกอบการที่มีการ
ประกอบกิจการรูปแบบดั้งเดิมด้วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.7 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
ธุรกิจร้านค้าปลีกก็มีความพยายามในการปรับตัวที่จะเข้าสู่ตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
โดยในกลุ่มตัว อย่างผู้ป ระกอบการมีการกำหนดเป้ าหมายของกิจการเป็นธุรกิจสู่ผ ู้บริโภค (Business to
Customer) ถึงร้อยละ 97.0 รองลงมาคือ ธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business) ร้อยละ 36.6 และ ธุรกิจสู่
หน่วยงานภาครัฐ (Business to Government) ร้อยละ 6.9
ผลการสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี
2564 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่พบว่าอัตราการเติบโตของมูลค่าพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยแบบ B2C มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่ม B2B มีการปรับตัว
ขายสินค้าและบริการโดยตรงสู่งผู้บริโภคมากขึ้น(Direct-to-Customer) ส่งผลให้สัดส่วนของของ B2C ของ
มูลค่า E-commerce เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ E-commerce แบบ B2C
คือ สถานการณ์โควิด – 19 ที่เริ่มต้นขึ้นในปลายปี 2562 มาตรการของรัฐในการควบคุมโรคระบาด อันได้แก่
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การปิดประเทศ การลดการเดินทาง และลดการรวมตัวกันของผู้คน ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวมาขาย
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น กลยุทธ์การขายจึงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
จากการสำรวจพบว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกใช้เป็นช่องทางการขายสินค้ามากที่สุด คือ Facebook
โดยคิดเป็นร้อยละ 74.3 รองลงมาคือ Instagram ร้อยละ 57.4, Shopee ร้อยละ 38.6, Line ร้อยละ 28.7
และ Lazada ร้อยละ 15.8 จะเห็น ได้ว ่าผู้ประกอบการออนไลน์นิยมขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Social
Commerce มากกว่า แพลตฟอร์ม e-Marketplace ซึ่งผลสำรวจนี้สอดคล้องกับรายงานผลสำรวจมูล ค่า
พาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2564 ของ ETDA ที่พบว่าธุรกิจการค้าปลีกและขายส่งนิยมใช้
แพลตฟอร์ม Social Commerce เป็น ช่องทางการขายสินค้ามากที่ส ุด คิดเป็นร้อยละ 37.11 แต่อันดั บ
รองลงมามีความแตกต่างเล็กน้อย เนื่องจากผลสำรวจของ ETDA พบว่าแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมรองลงมา
คือ แพลตฟอร์ม e-Tailer คิดเป็นร้อยละ 31.91 และ แพลตฟอร์ม e-Marketplace ร้อยละ 22.32 โดยสินค้า
ที่ผู้ประกอบการนำมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ อาหารและหารเสริม คิดเป็นร้อยละ 41.6
รองลงมาคือ สินค้าแฟชั่น ร้อยละ 40.6 และเครื่องสำอาง ร้อยละ 21.8 ซึ่งสินค้าที่ผู้ประกอบการนำมา
จำหน่ายเป็นสินค้าที่รับมาจากผู้ผลิตรายอื่นถึงร้อยละ 54.5 รองลงมาคือสินค้าที่ผลิตเอง ร้อยละ 24.8 และ
และมีทั้งสินค้าที่ผลิตเองและรับมาจากผู้ผลิตรายอื่นร้อยละ 20.8 ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีกิจการที่เป็นลักษณะธุรกิจค้าปลีกโดยแท้ เพราะเน้นการรับสินค้าจากผู้ผลิตอื่นมาขายต่อโดยตรง
อย่างไรก็ตามผลสำรวจของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ถูกใช้เป็นช่องทางการขายสินค้ามากที่สุดของ
ผู้ประกอบการ มีลักษณะที่สวนทางกับผลสำรวจของผู้บ ริโภค เนื่องจากในด้านผู้บริโภค แพลตฟอร์มที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด คือ E-market place โดย Shopee เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 89.3 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในขณะที่ผลสำรวจของผู้ประกอบการ มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม Shopee เป็นช่อง
ทางการขายเพียงร้อยละ 38.6 เท่านั้น เนื่องจากในมุมมองของผู้บริโภค Shopee เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความ
มั่นใจกับผู้บริโภคสูง ทั้งในด้านการชำระเงินและการช่วยเหลือผู้บริโภค ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดในส่วนผล
สำรวจของผู้บริโภคค้าปลีกดิจิทัลที่อยู่ถัดไป แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการ จากการสัมภาษณ์พบว่า Shopee
มีขั้นตอนยุ่งยากและซับซ้อนในการลงขายสินค้า อีกทั้งยังมีการคิดค่าธรรมเนียมหากผู้ประกอบการสามารถ
ขายสิน ค้าได้ นอกจากนั้น ผู้ป ระกอบการส่ว นใหญ่ยังมี ความคิดเห็น ตรงกันว่าถ้ าไม่ทำการโฆษณาผ่ า น
แพลตฟอร์ม ก็ยากที่จะขายสินค้าได้ เพราะระบบอัลกอริธึมของแพลตฟอร์มจะทำให้ลูกค้าไม่เห็นสินค้าของตน
ดังนั้นการลงสินค้าขายผ่านแพลตฟอร์ม Shopee จึงต้องใช้ทุนค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยง
ที่จะใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว
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ในด้านการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย พบว่าผู้ประกอบการโดยส่วนมากมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของ
กิจการตนเองเป็น กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นสู่วัยทำงาน ที่มีช่วงอายุ 21 – 37 ปี ถึงร้อยละ 78.2 รองลงมา คือ กลุ่ม
ลูกค้าวัยทำงานช่วงอายุ 38 – 60 ปี ร้อยละ 51.5 และกลุ่มลูกค้าวัยเด็กสู่วั ยรุ่น ช่วงอายุ 8 – 20 ปี ร้อยละ
45.5 ตามลำดับ และเป็นลูกค้าภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 99 กล่าวคือ ทุกกิจการมีลูกค้าภายในประเทศ
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยมีเพียงผู้ประกอบการบางคนที่มีกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศด้วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
25.74 เท่านั้น โดยส่วนมากจะมีลูกค้าต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0 - 25 จากลูกค้าทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่
ลูกค้าต่างประเทศมีจำนวนน้อยปัจจัยหนึ่งมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่
ส่งผลให้กิจกรรมการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศลดลง เช่น กรณีของบริษัทผลิตและเครื่องสำอาง
แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางที่มีรายได้มากกว่า 4,600,000 บาทต่อเดือน โดยช่วง
ก่อนสถานการณ์โควิด – 19 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าจากต่างประเทศเป็นลูกค้าชาวจีนถึงร้อยละ 25 แต่ปัจจุบัน
เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ 5 เท่านั้น
ในส่วนของรูปแบบการชำระเงิน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับชำระเงินผ่าน iBanking/Mobile
Banking ถึงร้อยละ 96.0 รองลงมาคือ เงินสด คิดเป็นร้อยละ 43.6 และเก็บเงินปลายทาง ร้อยละ 31.7 ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์พบว่าในกรณีของการรับชำระเงินแบบเงินสด มาจากการที่ผู้ประกอบการไปส่งสินค้าด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจในด้านการกระจายสินค้า เนื่องจากจำนวนผู้ประกอบการถึงร้อยละ 58.9 ใช้
วิธีกระจายสินค้าด้วยตนเองและใช้ตัวแทนบริษัทตัวกลาง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าถึงแม้การทำธุรกรรมการเงิน
ผ่านมือถือจะได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน แต่เมื่อต้องดำเนินกิจกรรมการซื้อขายแบบต่อหน้าก็ยังคงมีการ
ใช้เงินสดดังเดิม และในส่วนของการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทางพบว่าเป็นช่องทางสำหรับผู้บริโภคบางคน
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ที่ต้องการได้รับสินค้าก่อน จึงค่อยชำระเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าที่มีราคาสูง ดังนั้นช่องทางการเก็บเงิน
ปลายทางจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคของตนเอง
4.1.3 บทวิเคราะห์ผู้บริโภคค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทย
ในส่วนผลสำรวจของผู้บริโภค เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง 112 คน
พบว่า ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 91.97 ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อครั้งไม่เกิน 1,000 บาท โดยแบ่งเป็นใช้
จ่ายต่อครั้งไม่เกิน 500 บาท ร้อยละ 39.29 และใช้จ่ายระหว่าง 500-1,000 บาท ร้อยละ 52.68 จากจำนวน
เงินที่จ่ายต่อครั้งแสดงให้เห็นว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีความสะดวกเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคมีความ
สะดวกในการซื้อสินค้าเมื่อต้องการครั้งละน้อยชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าขั้นตอนการซื้อจะยุ่งยาก ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.93 มีความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือนอยู่ที่ 1-5 ครั้ง ถัดมาคือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า
ต่อเดือน 6-10 ครั้ง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 โดยผู้บริโภคกว่าร้อยละ 74.11 ใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ออนไลน์คิดเป็นจำนวนเงิน 0-25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน และมีผู้บริโภคราว 19.64 ใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าออนไลน์คิดเป็นจำนวนเงิน 26-50 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนเงินที่ใช้จ่ายและความถี่ในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ต่อเดือน สัดส่วนเงินที่ใช้จ่ายต่อรายได้ต่อเดือนมีมูลค่าค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นความนิยมในการซื้อ
สิ น ค้ า ออนไลน์ ท ี ่ ก ำลัง เติ บ โตขึ ้ น เรื ่อ ย ๆ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลสำรวจของสำนั ก งานพั ฒ นาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่พบว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ที่ทำให้การซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไปไม่สะดวกเท่าที่ควรและเสี่ยงต่อการติดโรคระบาด

ด้ า นแพลตฟอร์ ม ที ่ ใ ช้ ซ ื ้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ประเภทแพลตฟอร์ ม ที ่ ไ ด้ ร ั บ ความนิ ย มมากที ่ ส ุ ด คื อ
E-marketplace โดย Shopee เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งมีผู้บริโภคใช้งานถึงร้อยละ 89.3 ใน
แพลตฟอร์มประเภทเดียวกัน Lazada มีผู้บริโภคใช้งานรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 32.1 และแพลตฟอร์ม Emarketplace อื่นๆมีผู้บริโภคใช้งานราวร้อยละ 2.7 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคพบว่า การที่
Shopee ได้ ร ั บ ความนิย มมากกว่า แพลตฟอร์ ม E-marketplace อื ่ น ๆเป็ น อย่ างมาก เนื ่ อ งมาจากความ
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น่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในเรื่องการคืนเงินและการช่ว ยเหลือผู้บริโ ภค โดย Shopee เป็น
แพลตฟอร์มเดียวที่หลังจากผู้บริโภคชำระเงินแล้ว Shopee จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเก็บเงินจำนวนดังกล่าวไว้
ไม่ได้ส่งต่อไปให้ผู้ประกอบการในทันที ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา อาทิ สินค้ามีปัญหาหรือมีการโกงเกิดขึ้น ผู้บริโภค
สามารถเลือกที่จะไม่ส่งเงินให้แก่ ผู้ประกอบการและขอเงินจำนวนดังกล่าวจาก Shopee คืนมาได้ ประเภท
แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมรองลงมาคือ Social Media platform โดยแอปพลิเคชันที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ
สินค้ามากที่สุดคือ Instagram คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.6 รองลงมาคือ Facebook คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
40.2 และอันดับสามคือ Twitter คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.2 จากผลการสำรวจดังกล่าวขัดแย่งกับผลสำรวจ
ในปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ที่พบว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์ม
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวคาดว่าเกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่าง 112 คนที่ได้จากการ
สำรวจเป็นกลุ่มอายุ 18-25 ปีเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ Instagram ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม
อายุดังกล่าวได้รับความนิยมมากกว่า Facebook ที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากกว่า และจากการ
สำรวจพบว่า Platform อื่นๆ อาทิ เว็บไซต์ทางร้าน ได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่
กล่าวมาข้างต้น โดยมีผู้บริโภคเพียงร้อยละ 25.0 ใช้บริการ

ด้านรูปแบบการชำระเงิน รูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดถึงร้อยละ 59.8 คือการชำระเงินผ่าน iBanking และ
Mobile Banking รองลงมาคือการชำระผ่านบัตร Credit และ Debit คิดเป็นร้อยละ 25.0 และลำดับที่สามคือ
การเก็บเงินปลายทางซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.9 ของผู้บริโภค จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคพบว่า
ส่วนมากผู้บริโภคจะเลือกใช้การเก็บเงินปลายทางเฉพาะการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าเงินสด
ยังคงได้รับความเชื่อมั่นมากในยุคดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น ความนิยมในการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือยัง
สอดคล้องกับ การเปลี่ ย นแปลงที่เ กิ ดจากการประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยี ดิจิท ัล (Digital Disruption) การนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้การใช้จ่ายมีความสะดวกมากขึ้น
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และความสะดวกนี้เองที่ส่งผลให้การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้านสินค้าที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดตามลำดับ ได้แก่ สินค้าแฟชั่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.1 รองลงมาคือเครื่องสำอาง คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 17.9 และอันดับสามคือหนังสือสิ่งพิมพ์และอาหารและอาหารเสริม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9 เท่ากัน
ด้านการรับรู้ข้อมูลของสินค้า จากผลสำรวจพบว่าผู้บริโภคได้รับข้อมูลสินค้าผ่าน New Media หรือ
สื่อในช่องทางดิจิทัลมากที่สุด โดยผู้บริโภคร้อยละ 95.5 ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Network รองลงมา
คือผู้บริโภคร้อยละ 72.3 ได้รับข้อมูลสินค้าผ่านโฆษณาตาม Internet และอันดับสามคือผู้บริโภคร้อยละ 60.7
ได้รับข้อมูลสินค้าผ่าน Influencer ซึ่งสิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคืออิทธิพลของเหล่า Influencer โดยเฉพาะ
บนแอปพลิเคชัน Tiktok โดยจากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พบว่า
ธุรกิจ E-commerce ที่มาแรงที่สุดในปี พ.ศ. 2563 คือแอปพลิเคชัน Tiktok ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นถึง
44 เปอร์เซ็นต์ และผู้ใช้งานใช้เวลาบนแอปพลิเคชันมากขึ้นถึง 71 เปอร์เซ็นต์ในช่วงมาตรการล็อกดาวน์และ
Work from Home ยิ ่ ง ไปกว่ า นั ้ น จากผลสำรวจการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ของสิ น ค้ า พบว่ า สื ่ อ ประเภทดั ้ ง เดิ ม
(Traditional Media) อาทิ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่ได้รั บความนิยมต่ำ โดยมีผู้บริโภคได้รับอิทธิพล
ผ่านโทรทัศน์ร้อยละ 7.1 และมีผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพียงร้อยละ 0.9 เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่น้อยลงของสื่อประเภทดั้งเดิมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลสินค้าในปัจจุบันในสัดส่วนที่
ต่ำที่สุด นอกจากอิทธิพลของสื่อต่างๆแล้วพบว่า ในยุคดิจิทัลการรับรู้ข้อมูลสินค้าผ่านคนรู้จักโดยการแนะนำ
กันยังคงมีอิทธิพลสูง โดยคิดเป็นร้อยละ 53.6 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และเดินสำรวจหน้าร้านเพื่อสัมผัส
สินค้าก่อนที่จะกลับมาซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงได้รับความนิยม โดยเฉพาะในสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 35.7 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ยิ่งไปกว่านั้น จากผลสำรวจเปรียบเทียบระหว่างการซื้อสินค้าออนไลน์กับการซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป
พบว่า ผู้บริโภคมีความเห็นเป็นบวกกับการซื้อสินค้าออนไลน์ในหลายด้าน อาทิ ผู้บริโภคร้อยละ 75.0 เชื่อว่า
สินค้าออนไลน์ราคาถูกกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป ผู้บริโภคร้อยละ 83.0 ซื้อสินค้าออนไลน์เพราะมีความสะดวก
ในการสั่งซื้อ ผู้บริโภคร้อยละ 82.1 เชื่อว่าสินค้าออนไลน์มีความหลากหลายมากกว่าสินค้าในร้านค้าทั่ว ไป
ผู้บริโภคร้อยละ 91.1 เชื่อว่าสินค้าออนไลน์สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ง่ายกว่าการซื้อสินค้าในร้านค้า
ทั่วไป และผู้บริโภคร้อยละ 75.9 เชื่อว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ช่วยลดต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ระยะเวลา
เดินทาง และค่าจอดรถ ที่ต้องใช้ในการซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป ในทางกลับกัน ผู้บริโภคมีความเห็นเป็นลบกับ
สินค้าออนไลน์เพียงบางประการ อาทิ ผู้บริโภคร้อยละ 81.3 เชื่อว่าการซื้อสินค้าออนไลน์เสี่ยงต่อการถูกโกง
มากกว่าการซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป และผู้บริโภคร้อยละ 86.6 เชื่อว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เสี่ยงที่จะได้รับ
สินค้าคุณภาพต่ำกว่าที่โฆษณาไว้มากกว่าการซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์พบว่า
ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไปหรือจะเลือกไปสำรวจสินค้านั้นๆในหน้าร้านเพื่อสัมผัส
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สินค้าก่อนหากสินค้านั้นมีมูลค่าสูง โดยจากข้อมูลดังกล่าว ในภาพรวมผู้บริโภคเห็นว่าการซื้ อสินค้าออนไลน์มี
ยังข้อดีมากกว่าข้อเสียแม้จะเสี่ยงต่อการถูกโกงมากกว่าก็ตาม
โดยสรุป ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จากจำนวนเงินและความถี่ใน
การซื้อสินค้าแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความคุ้นเคยและสบายใจในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และเ ลือกที่จะ
สั่งซื้อออนไลน์แม้จะเป็นสินค้าที่มีราคาไม่มากก็ตาม โดยช่องทางการซื้อสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Emarketplace โดยแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเป็นอย่างมากคือ Shopee ที่มี
ผู้บริโภคใช้งานมากถึงร้อยละ 89.3 ส่วนแพลตฟอร์ม Social Media marketplace ได้รับความนิยมรองลงมา
และได้รับความนิยมในระดับสูงหลายแพลตฟอร์ม อาทิ Instagram และ Facebook โดยการชำระเงินที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดคือการชำระผ่าน Mobile Banking และ iBanking ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการทำธุรกรรมบนโทรศัพท์มือถือที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานมากกว่าวิธีการชำระเงินอื่นๆ สินค้า
ที่ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อมากส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นสินค้าขนาดเล็กที่สามารถจัดส่งได้
ง่าย อาทิ สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง และสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ด้านการรับรู้ข้อมูลของสิ นค้าพบว่า สื่อออนไลน์ทั้ง
Social Network, Internet, และ Influencer ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค
เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันสื่อแบบดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับความนิยมต่ำเป็นอย่างมาก
และคาดว่าจะได้รับความนิยมต่ำลงเรื่ อยๆ แต่ในขณะเดียวกันการรับรู้ข้อมูลสินค้าผ่านคนรู้จักยังคงมีอิทธิพล
สูงในยุคดิจิทัล และในภาพรวม ผู้บริโภคเห็นว่าการสั่งซื้อออนไลน์มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย แม้ผู้บริโภคเกือบ
ทั้งหมดเห็นตรงกันว่าการสั่งซื้อออนไลน์จะเสี่ยงต่อการถูกโกงมากกว่าการซื้อในร้านค้าทั่วไปก็ตาม
4.2 ประเด็นการกำกับดูแลการค้าปลีกดิจิทัลโดยรัฐ
รูปแบบการค้าปลีกนั้นมีวิวัฒนาการการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัล การค้าปลีกในรูปแบบนี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอยู่มากมาย เช่น การค้าปลีกดิจิทัล (digital retail)
การค้าปลีกแบบทันสมัย (modern retail) (Chauve, 2015) เป็นต้น เพื่ออธิบายถึงปรากฎการณ์ใหม่ของ
การค้าปลีกบนระบบดิจิทัล โดยส่วนใหญ่แล้วชื่อเรียกที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ECommerce ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยหมายรวมถึงการ
สั่งสินค้าและบริการออนไลน์ และกิจกรรมเสริมอื่นใดอันมีลักษณะส่งเสริมธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย (DotEcon, 2015) นอกจากนี้แล้ว
กิจกรรมการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ยังรุกคืบเข้าสู่ระบบการทำงานบนมือถืออีกด้วย จึงถูกเรียกว่าการค้าปลีก
บนมื อ ถื อ หรื อ M-Commerce (DotEcon, 2015) อนึ ่ ง เพื ่ อ ป้ อ งกั น การสั บ สนและเพื ่ อ ประโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ จะใช้นิยามการค้าปลีกดิจิทัลเพื่อสื่อถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าบน
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อินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการซื้อขายที่กระทำบนแพลตฟอร์มทั้งที่ปรากฎบนอินเทอร์เน็ต
หรือในรูปของแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
4.2.1 ภาพรวมแผนและนโยบายรัฐต่อการค้าปลีกดิจิทัล
รัฐไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาคเศรษฐกิจสืบเนื่องจาก
พัฒนาการอย่างฉับไวของโลกดิจิทัล จึงได้วางเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 โดยได้ตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ช าติที่ส ำคัญด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน
อุ ต สาหกรรมและบริก ารดิจ ิท ั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษฐ์ ผ่ า นการใช้เ ทคโนโลยีด ิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ดังกล่าว รัฐไทยได้จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่า ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยกำหนดนโยบายสำคัญประกอบไปด้วย การมีกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เอื้อต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะยาว (10 ปี) การขจัดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้า และการทำธุรกรรมดิจิทัล การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประชาชน
และภาคธุรกิจในการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ทำธุรกรรมเพิ่ม
สูงขึ้นต่อเนื่องและมูลค่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี และการสร้างมาตรฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสากลเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรมทั้ง
ในและนอกประเทศ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยจึงถือเป็นเครื่องมือที่
สำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (สำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564) และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยตรงเป็น
จำนวนมาก อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
นอกจากนี้รัฐไทยยังได้ตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำจากเศรษฐกิจดิจิทัล ดังที่ปรากฎในนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งบันทึกความมุ่งมั่น
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) หรือความ
แตกต่างและช่องว่างระหว่างผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ที่ขาดโอกาสในการ
เข้าไม่ถึง ขาดความเข้าใจ และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไอซีทีอีกด้วย ทั้งนี้นโยบายและแผนระดับชาติด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมดังกล่าวได้ระบุว่าทิศทางในการพัฒ นาเพื่อบรรลุเป้าหมายการ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้นจะต้องเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
(สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)
แม้ว่าจะมีมาตรการที่หลากหลายเพื่อตอบรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวที่กำหนดกรอบการ
พัฒนาประเทศไว้สำหรับอนาคตในอีกกว่า 20 ปี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการในนโยบาย
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ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนนักว่านโยบายดังกล่าวทั้งในระดับชาติและในระดับ
ปฏิบัติการจะนำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำ
ด้านดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมเหนือเอกสารที่ทำการบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างไร
4.2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลการค้าปลีกดิจิทัลของภาครัฐ
ในปัจจุบันหนึ่งในรูปแบบการค้าปลีกดิจิทัลนั้นอยู่ในรูปของแพลตฟอร์มการค้าปลีกซึ่งส่วนใหญ่เปิด
ให้บริการแก่ผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นั่ นหมายความว่าผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าจากผู้ขายอันหลากหลายได้
โดยง่าย ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก็คิดค่าบริการในการนำสินค้าลงโฆษณาขายบนแพลตฟอร์ม
จากผู้ขาย (Graef, 2016) ทั้งนี้ค่าบริการอาจอยู่ในรูปของค่าธรรมเนียมรายเดือน และ/หรือค่าบริการที่คำนวณ
ตามจำนวนครั้งในการทำธุรกรรมซื้อขาย นอกจากนี้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจำนวนมากยังประกอบธุรกิจค้า
ปลีกด้วยตนเอง โดยการนำสินค้าของตัวเองวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยตรงอีกด้วย แพลตฟอร์มทำหน้าที่
หลักในการเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ขายสู่ผู้บริโภค โดยไม่ได้ทำการขายด้วยตนเองโดยตรง ในขณะเดียวกัน
ผู้ป ระกอบการแพลตฟอร์ มจะมีร ายได้จ ากค่ าบริ ก ารที่ เก็บ กาชำระจากผู้ ขายสิน ค้ า จึงอาจกล่าวได้ ว่ า
แพลตฟอร์มนั้นทำหน้าที่เดียวกันกับตลาดสินค้าในรูปแบบดั้งเดิมที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพียงแต่หน้าร้าน
และพื้นที่ในการจัดจำหน่ายถูกจัดเข้ามาอยู่ในระบบดิจิทัลเพียงเท่านั้น
ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งระหว่างตลาดค้าปลีกทั่วไปและตลาดดิจิทัลอยู่ที่วิธีการจั ดวาง
เพื่อหวังจำหน่ายสิน ค้าให้กับ ผู้บ ริโ ภค ตลาดดิจิทัล ในรูปของแพลตฟอร์มนั้นใช้ระบบการแนะนำ หรือ
recommendation system เพื่อนำเสนอรูปภาพและข้อมูลที่น่าสนใจของสินค้าแก่ผู้บริโภคแทนการจัดวาง
สินค้าบนชั้น หรือการใช้พนักงานแนะนำสินค้าดังที่พบเห็นได้ในตลาดหรือร้า นค้าทั่วไป ระบบการแนะนำ
ดั ง กล่ า วถู ก เรี ย กขนานว่ า ระบบการขายผ่ า นอั ล กอริ ท ึ ม (algorithm) robo-sale หรื อ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(artificial intelligence: AI) (Kupcik, 2016) วิธีการดังกล่าวอาศัยการเก็บข้อมูลจากผู้ซื้อและผู้บริโภคที่ระบบ
จัดว่ามีความสนใจหรือมีองค์ประกอบของข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกัน จะเห็นได้ว่าในการซื้อขายผ่านตลาด
ดิจิทัลนั้น ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อสินค้าจากการเดินเลือกซื้อสินค้าบนชั้นวางหรือในห้างร้านด้วยตนเอง แต่กลั บเลือก
ซื้อสินค้าจากรูปภาพหรือรายละเอียดของสินค้าตามที่แพลตฟอร์มเป็นผู้เลือกแนะนำให้จากการคำนวณโดย
ระบบอัล กอริธ ึมหรือปัญญาประดิษฐ์ ที่ผ ู้ประกอบการแพลตฟอร์ มได้ส ร้างขึ้น มา ดังนั้นผู้ประกอบการ
แพลตฟอร์มจึงสามารถบิดเบือนกลไกตลาดเพื่อสร้างมายาคติเกี่ยวกับอิสรภาพในการเลือกบริโภคแก่ผู้บริโภค
ได้ไม่ยากนัก
นอกจากนี้แล้ว รายได้สำคัญอีกด้านหนึ่งของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มยังมาจากการโฆษณา (Graef,
2016) ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มได้รับรายได้จำนวนหนึ่งจากการรับวางโฆษณาบนพื้นที่แพลตฟอร์มของ
ตนเอง ซึ่งจะแตกต่างจากแพลตฟอร์ม social network ซึ่งมีรายได้จากการโฆษณาเป็นหลักหรือเป็นรายได้
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ทางเดียว การโฆษณาบนแพลตฟอร์มค้าปลีกนั้นก็อาศัยระบบอัลกอริทึมอีกเช่นกัน โดยการจับคู่โฆษณาเข้ากับ
ลูกค้าที่ระบบเห็นว่ามีรายละเอียดข้อมูลตรงกับกับกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา ซึ่งผู้บริโภคไม่ได้มีอิสระในการ
เลือกรับชมโฆษณาแต่อย่างใด ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มจะอาศัยระบบอัลกอริทึมเพื่อจับคู่โฆษณาเข้ากับ
ผู้บริโภคที่ระบบประมวลผลแล้วว่าเข้าข่ายกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาชิ้นนั้น ๆ
การเติบโตของธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์นั้นจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อกลไกการแข่งขันในตลาด
(DotEcon, 2015) รัฐจึงมีหน้าที่สำคัญในการกำกับกลไกการแข่งขันในตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นตลาดใหม่แห่งนี้
(Frieden, 2018) กฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งหลายของภาครัฐจัดเป็นเครื่องมื อสำคัญในการกำกับตามนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมทั้งต่อ
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเอง แต่เพราะปรากฎการณ์การค้าปลีกดิจิ ทัลนั้นค่อนข้างใหม่ การควบคุมกำกับ
จากภาครัฐทั้งในระดับ ระหว่างประเทศและในประเทศจึงยังไม่ค่อยมีความพร้อมมากนัก และยังมีความ
แตกต่ า งในส่ ว นของกฎหมายและการบั ง คั บใช้อ ยู ่ ม ากพอสมควร ทั ้ ง นี ้ ก ารกำกั บ โดยภาครั ฐ ที ่ ดี แ ละมี
ประสิทธิภาพจะต้องคำนึงถึงสมดุลระหว่างการสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าและการปกป้องผลประโยชน์
โดยรวมของผู้บริโภคเพื่อป้องกันการเกิ ดปัญหาช่องว่างทางกฎหมายขึ้น โดยทั่วไปแล้วเครื่องมือกำกับตลาด
ทางการค้า คือ กฎหมายแข่งขันทางการค้า แต่ทว่าตลาดดิจิทัลก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายแข่งขันทางการค้า
ที่แตกต่างไปจากเดิม สืบเนื่องจากลักษณะของผู้ประกอบการแบบใหม่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการค้าขายมืออาชีพ
เช่นในอดีต และมีลักษณะไม่ตรงกับนิยามผู้ประกอบการตามกฎหมายที่ใช้อยู่เดิม ความท้าทายอีกประการหนึ่ง
ที่การค้าขายดิจิทัลสร้างต่อการกำกับของรัฐ คือ การให้คำจำกัดความแก่ “ตลาด” ใหม่ให้ครอบคลุมลักษณะ
ตลาด 2 ด้านของตลาดค้าปลีกดิจิทัล และจะคำนวนอำนาจเหนือตลาดในตลาดดิจิทัลอย่างไร เมื่อตลาดไม่ใช่
วัตถุทางกายภาพอีกต่อไป
นอกจากนี้แพลตฟอร์มดิจิทัลยังเข้ามาแข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการเดิมในตลาดทั่วไปอีกด้วย หาก
ละเลยหรือบกพร่องในการกำกับตลาดดิจิทัลแล้วอาจก่อให้เกิดความผิดปกติหรือการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน
ในตลาด เช่น การกระจุกตัวของส่วนแบ่งตลาดในมือของผู้ประกอบการเพียงรายเดียว (monopoly) หรือไม่กี่
ราย (oligopoly) การมีผู้ประกอบการเพียงหนึ่งหรือสองรายในตลาด เกิดผู้ มีอำนาจเหนือตลาดใหม่ ๆ ขึ้นซึ่ง
อาจนำมาสู่สภาวะการใช้อำนาจเหนือตลาดเพื่อกีดกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้าแข่งขันในตลาดเดียวกันได้
โดยง่าย
ด้วยเหตุนี้นานาประเทศจึงได้ให้ความสำคัญกับการกำกับตลาดดิจิทัลเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น
สหรัฐอเมริกาได้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการการค้าปลีกดิจิทัลเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2015 ซี่งในคดีดังกล่าว
ผู้ประกอบการเป็นผู้ค้าสินค้าบนตลาดดิจิทัลชื่อ Amazon Marketplace และได้มีพฤติกรรมกำหนดราคา
(price-fixing) ผ่านระบบอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม (U.S. v. Topkins, 2015) และในปัจจุบันประเทศไทยได้
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เริ่มให้ความสนใจในการกำกับดูแลตลาดดิจิทัล แต่กลับอนุญาตการควบรวมกิจการของผู้ประกอบการค้าปลีก
รายใหญ่ในประเทศไทย คือ เทสโก้ โลตัส และสยามแม็คโคร ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกทั้งตลาดทั่วไปและ
ตลาดดิจิทัลสูงกว่า 50% อันนำมาซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างตลาดสินค้าอุปโภคและบริโภคของ
ประเทศไทย การกำกับดูแลการค้ าปลีกดิจิทัลโดยภาครัฐนั้นถึงแม้จะมีวิธีการและกฎเกณฑ์ที่สามารถบังคับ
ใช้ได้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังอาศัยกลไกที่สำคัญ 2 รูปแบบ คือ กลไกกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และ
กลไกการจัดเก็บภาษี
4.2.3 กลไกการกำกับดูแลและการแข่งขันตลาดค้าปลีกดิจิทัล: กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
ประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522
ในชื่อพระราชบัญญัติการกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การกำหนดราคา
สินค้าและบริการ และกำกับและป้องกันการผูกขาด (Anti-Monopoly) โดยนิยามแล้วจุดประสงค์ทั้งสองไม่
สอดคล้องกันและกลับมีจุดยืนตรงข้ามกัน โดยจุดประสงค์แรกนั้นมุ่งเน้นการกำกับราคาสินค้าและบริการที่
ได้รับการขึ้นบัญชี ในขณะที่จุดประสงค์ที่สองคือการสนับสนุนการแข่งขันทางการค้า ด้วยเหตุนี้จึงมีเพียง
บทบัญญัติด้านการกำหนดราคาสินค้าเท่านั้น ที่ได้รับการบังคับใช้ ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติการกำหนด
ราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดได้ถูกยกเลิกและถูกแทนที่ด้วยพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.
2542 ซึ่งได้รับการร่างบังคับใช้ในฐานะส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสถาบันทางการเงินของประเทศไทยภายหลังจาก
วิกฤติการเงินในเอเชียในช่วงปี พ.ศ. 2540 (Flatters, 1997) ด้วยเหตุดังกล่าวประเด็นด้านการแข่งขันทาง
การค้าจึงไม่ได้รับความสนใจมากนัก พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า ยังได้ก่อตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าภายใต้ความดูแลของกระทรวงพาณิชย์เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าใน
ประเทศไทยอีกด้วย ตลอดระยะเวลา 18 ปี ของการบังคับใช้พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าได้สอบสวนและพิจารณาคดีไปแล้วกว่า 95 คดี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการไม่เคยออกคำสั่ง
บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างใด
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ แทนที่
พ.ร.บ. ฉบับปี พ.ศ. 2542 นับเป็นกฎหมายการแข่งขันทางการค้าโดยเฉพาะฉบับที่ 3 ของประเทศไทย พ.ร.บ.
การแข่งขันทางการค้าฉบับปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นพ.ร.บ. ฉบับปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่
สำคัญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าตลอดจนถึงการบังคับใช้กฎหมายให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและในตลาดโลก และสอดคล้องกับ
มาตรฐานทางกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ใช้ในหลาย ๆ ประเทศ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎใน
พ.ร.บ. ฉบับใหม่นั้นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่ฉาบฉวยเท่านั้น เพราะพ.ร.บ. ยังคงรักษาส่วนกฎหมายสาร
บัญญัติในแบบเดิมไว้ กล่าวคือ ข้อห้ามในการใช้อำนาจเหนือตลาด การตกลงร่วมที่ส่งผลต่อตลาดแข่งขันที่
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เกี่ยวข้อง การรวมธุรกิจที่ส่งผลต่อตลาดแข่งขัน และพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมก็ยังคงปรากฏอยู่ในพ.ร.บ.
ฉบับปี พ.ศ. 2560 การปฏิรูปปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจนเฉพาะในส่วนของรูปแบบขององค์กรผู้ บังคับใช้
กฎหมายการแข่งขันเท่านั้น พ.ร.บ. ฉบับใหม่พยายามให้อิสระแก่องค์กรผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยการจัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้าขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ และมีสถานะเป็นนิติบุคคล แทนที่หน่วยงานเดิมที่อยู่ ภายใต้การกำกับของกระทรวงพาณิชย์
ความพยายามดังกล่าวนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการยอมรับหลักการเรื่องความเป็นอิสระของผู้บังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันตามมาตรฐานสากล (UNCTAD, 2010) ที่ต้องการให้องค์กรกำกับการแข่งขันทางการค้าได้รับการ
ปกป้องจากการแทรกแซงทางการเมืองและงบประมาณ (Khemani & Dutz, 1995) ทั้งนี้ พ.ร.บ. การแข่งขัน
ทางการค้าได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจำนวน 7 คนด้วยกัน โดยแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
4.2.3.1 ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ามีขอบเขตการบังคับใช้ ดังนี้
นิยามของผู้ประกอบการ
มาตรา 4 ของ พ.ร.บ. กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากำหนดให้กฎหมายการแข่งขันทางการค้านั้น
บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งหมายถึง ผู้จำหน่าย ผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
จำหน่าย ผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจำหน่ายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการในธุรกิจ การให้คำจำกัดความในลักษณะ
ดังกล่าวจัดเป็นคำนิยามตามแนวทางเชิงสถาบัน (Institutional approach) กล่าวคือมุ่งเน้นความสนใจไปที่
ลักษณะองค์กรของธุรกิจหรือกิจการมากกว่ากิจกรรมทางพาณิชย์ แนวทางดังกล่าวไม่เป็นที่นิยมมากนัก โดย
ส่วนใหญ่แล้วนิยมแนวทางการนิยามของกฎหมายการแข่งขันของสหภาพยุโรป โดยบรรทัดฐานคําพิพากษา
ของศาลในสหภาพยุโรประบุว่าผู้ประกอบการ คือ “บุคคลที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึง
สถานะทางกฎหมายของบุ ค คลและวิ ธ ี ก ารได้ ม าซึ ่ ง เงิ น ทุ น ” (Fédération Française des Sociétés
d'Assurance v. Ministry of Agriculture and Fisheries, 1995) จะเห็นได้ว่าแนวทางที่คำนึงถึงหน้าที่หรือ
การปฏิบัติงานจริงนั้นยึดโยงกับลักษณะกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างสูง
นอกจากนี้กฎหมายการแข่ งขัน ทางการค้า ของประเทศไทยยังยกเว้น การบัง คั บใช้ กฎหมายกั บ
ผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้
- ราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
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- รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่ว ยงานอื่นของรัฐ เฉพาะในส่วนที่ดำเนินการตามกฎหมายหรือ
มติของคณะรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคง ประโยชน์สาธารณะ หรือจัดให้มี
สาธารณูปโภค
- กลุ่มหรือสหกรณ์เกษตรกร
- ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลในเรื่องการแข่งขันทางการค้า
นิยามของตลาด
การให้นิยามตลาดที่เกี่ยวข้อง (Relevant market) นั้นจัดเป็นขั้นตอนสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อาจส่งผลให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้ า ได้ (Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. v Commission of
the European Communities, 1973) ทั้งนี้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าได้ให้คำจำกัดความของ “ตลาด”
คือ ตลาดที่เกี่ยวเนื่องในสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยให้พิจารณาด้าน
คุณลักษณะ ราคา หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ และด้านพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าหรื อ
บริการ การให้คำนิยามในลักษณะดังกล่าวหมายรวมถึงทั้งตลาดสินค้า (Product market) และตลาดเชิง
ภู ม ิ ศ าสตร์ (Geographical market) โดยใช้ ห ลั ก การการทดแทน (Substitutability test) (Hovenkamp,
2011; Jones & Sufrin, 2014) ทั้งนี้การกำหนดนิยามของตลาดผ่านแบบทดสอบการแทนที่นั้นเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่และขนาดเล็ก
ถึงแม้ว่างานวิจัยศึกษาในปัจจุบันจะมองว่าการให้นิยามตลาดนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในบริบท
การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันในปัจจุบันที่ยึดอิงตามแนวทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้น นอกจากนี้ตัวชี้วัดบาง
ประการ เช่น อำนาจตลาดและผลกระทบต่อผู้บริโภค ก็เป็นหลักฐานอธิบายเรื่องผลกระทบที่เกิดแก่ตลาดการ
แข่งขัน ทางการค้าที่เพีย งพอแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องขอบเขตหรือนิยามของตลาดอีกต่อไป
(Kaplow, 2010) อย่างไรก็ดี การกำหนดนิยามตลาดนั้นก็ยังคงจัดเป็นขั้นตอนสำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าอยู่ในปัจจุบัน
กฎหมายสารบัญญัติ
กฎหมายสารบัญญัติที่สำคัญตามที่ปรากฏใน พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าฉบับปัจจุบันประกอบไป
ด้วย บทบัญญัติเรื่องการกำกับการใช้อำนาจเหนือตลาด การกำกับพฤติกรรมการตกลงร่วม และการกำกับการ
รวมธุรกิจของผู้ประกอบการ ดังจะกล่าวสรุปในสาระสำคัญต่อไป
4.2.3.2 การกำกับการใช้อำนาจเหนือตลาด
พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าบัญญัติห้ามการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งจัดเป็น
พฤติกรรมของผู้ประกอบการแต่เพียงฝ่ายเดียว (Unilateral conduct) โดยพ.ร.บ. ได้ให้นิยามผู้มีอำนาจเหนือ
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ตลาดไว้ว่าคือ ผู้ประกอบธุรกิจราเดียวผู้มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาของสินค้าหรือบริการหนึ่งตั้งแต่ 50% ขึ้น
ไป และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือผู้ประกอบธุรกิจ 3 รายแรกของตลาด
สินค้าหรือบริการหนึ่ง และมีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมารวมกันกัน 75% และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไป
โดยทั่วไปแล้วการประเมินอำนาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการนั้นกระทำได้ยาก แต่โดยมากแล้วนิยม
ใช้ เ กณฑ์ ส ่ ว นแบ่ง ตลาดเป็ น ตัว ชี ้ว ั ด สำคั ญของอำนาจเหนื อ ตลาด (Hoffmann-La Roche & Co. AG v.
Commission, 1979; Hay, 1991วิธีการประเมินดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากว่าปราศจาก
ความแม่นยำ (Baker & Bresnahan, 1988; Vickers, 2006) อย่างไรก็ดีประโยชน์ในทางปฏิบัติที่ได้รับจาก
วิธีการประเมินนี้มีค่อนข้างมาก ความสูญเสียเรื่องความแม่นยำในการประเมินจะได้รับการชดเชยในรูปของ
ความสะดวกในการบริหารจัดการ และการลดภาระค่าใช้จ่ ายในการดำเนินคดี (Gal, 2003, p. 61) ปัจจัย
เหล่านี้ช่วยส่งเสริมความนิยมต่อเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาก็
นิยมใช้เกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดนี้เพื่อเป็นหลักฐานของอำนาจเหนือตลาด เนื่องจากการประเมินหลักฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอย่างและประสบการณ์ของคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าเป็นอย่างสูง (Fox, 2009) ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาอาจยังไม่มปี ระสบการณ์ดังกล่าวมากนัก
อย่างไรก็ตามยังมีความจำเป็นต้องใช้เกณฑ์อื่น ๆ ประกอบในการประเมินอำนาจเหนือตลาดของ
ผู้ประกอบการเพื่อถ่วงดุลความไม่แม่นยำของเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด ยกตัวอย่างเช่น ความยากง่ายในการเข้าถึง
ตลาดแข่งขัน ด้ว ยเหตุน ี้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าจึง ได้กำหนดให้ประเมินอำนาจเหนือตลาดของ
ผู้ประกอบการจากส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย และปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง
อนึ่ง การที่ผ ู้ป ระกอบการได้ร ับ การประเมิ นว่ าเป็นผู ้ม ี อำนาจเหนือ ตลาดที่ เกี่ยวข้ อ งนั้น ไม่ ไ ด้
หมายความว่าผู้ประกอบการมีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าเสมอไป ผู้ประกอบการดังกล่าวยัง
ต้องมีพฤติกรรมต้องห้ามตามกฎหมายอีกด้วย ซึ่งพ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าบัญญัติว่าการกระทำต้องห้าม
ตามกฎหมายแข่งขันทางการค้ามีดังนี้
- กำหนดราคาสินค้าหรือบริการอย่างไม่เป็นธรรม
- กำหนดเงื่อนไขอันนำไปสู่ การจำกัดปริมาณสินค้าหรือจำกัดโอกาสในการซื้อขายสินค้าอย่างไม่เป็น
ธรรม
- จำกัดจำนวนสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อลดปริมาณให้ต่ำกว่าความต้องการของ
ตลาด
- แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการอื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
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ข้ อ บั ญ ญั ต ิ ด ั ง กล่ า วประกอบไปด้ ว ยพฤติ ก รรมเอารั ดเอาเปรีย บ (Exploitative behavior) และ
พฤติกรรมกีดกัน (Exclusionary behavior) ทั้งนี้พฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการอื่นอาจสร้างความ
เสีย หายให้แก่ผู้ บ ริโ ภคโดยตรง ในขณะที่พฤติกรรมกีดกันผู้ประกอบการอื่นส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
การตลาด
4.2.3.3 การกำกับพฤติกรรมการตกลงร่วม
การควบคุมพฤติกรรมการตกลงร่วมของผู้ประกอบการในตลาดแข่งขันนั้นจัดเป็นมาตรการสำคัญ
สำหรับประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วตลาดแข่งขันในประเทศเหล่านี้มักจะส่งเสริม
การตกลงร่วมที่จำกัดการแข่งขันมในตลาด (Collusive agreements) (Gal, 2003, p. 168) ในการวิเคราะห์
การตกลงร่วมที่จำกัดการแข่งขันนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำจำกัดความของ “การตกลงร่วม” ก่อนที่จะทำ
การประเมินการตกลงร่วมนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วการตกลงร่วมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแสดงเจตนาร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการตั้งแค่ 2 ฝ่ายขึ้นไป โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบหรือสาระของข้อตกลง (Bayer AG v. Commission,
2000, para. 69) การตกลงร่วมนั้นยังหมายรวมถึงพฤติกรรมร่วม (Concerted practice) กล่าวคือ รูปแบบ
ต่าง ๆ ในการประสานงาน ความเข้าใจ หรือข้อตกลงโดยนัยระหว่างผู้ประกอบการ แต่ยังไม่ถึงขั้นการก่อตัวขึ้น
ของสัญญาหรือข้อตกลง (Imperial Chemical Industries Ltd, 1972, para. 64) นิยามที่เปิดกว้างดังกล่าว
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมพฤติกรรมการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการทุกรูปแบบ และเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาสืบเนื่องจากความไม่ยืดหยุ่นในการตีความที่ยึดโยงกับการก่อตัวขึ้นของสัญญาหรือข้อตกลง
(Jones & Sufrin, 2014) ความจำเป็นในการตีความนิยามของการตกลงร่วมแบบกว้างนั้นยิ่งชัดเจนมากขึ้นใน
บริบทของประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทย ผู้มีความจำเป็นต้องปรับการบังคับใช้กฎหมาย
แข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับธรรมชาติอันลื่นไหลและยากต่อการให้คำจำกัดความของธุรกิจทั้งในและ
ระหว่างประเทศ และในขณะเดี ยวกันก็ยังต้องคำนึงถึงปัญหาการได้มาของหลักฐานของการตกลงร่วมทั้งที่
เกิดขึ้นจริงและที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปริยายอีกด้วย
การตกลงร่วมนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการจำกัดการแข่งขันเสมอไป จึงจำเป็นต้องได้รับการประเมินผ่าน
แบบทดสอบเกี่ยวกับการจำกัดการแข่งขัน ทั้งนี้พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าได้บัญญัติห้ามการตกลงร่วมอัน
เป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด โดยไม่ได้ระบุว่าจะพิจารณาตามจุดประสงค์หรือผลของการ
ตกลงร่วม ซึ่งแตกต่างจากกับกฎหมายแข่งขันของสหภาพยุโรปที่พิจารณาการตกลงร่วมผ่านจุดประสงค์และ/
หรือผลต่อการยับยั้ง การบิดเบือน หรือการขัดขวางการแข่งขันในตลาด (TFEU, 2008, art. 101(1))
4.2.3.4 การควบคุมการรวมธุรกิจ
การควบคุมการรวมธุรกิจนั้นจัดเป็นบทบัญญัติสำคัญอีกบทบัญญัติหนึ่งของกฎหมายแข่งขันทางการ
ค้า การรวมธุรกิจนั้นเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบการที่เป็นอิสระรวมตัวกันเพื่อหลอมรวมกลายเป็นผู้ประกอบการ
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เพียงหนึ่งเดียว การรวมธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การรวมธุรกิจแนวระนาบ (Horizontal
merger) และการรวมธุรกิจแนวดิ่ง (Vertical merger) การรวมธุรกิจแนวระนาบนั้นเกิดจากการรวมตัวกัน
ของผู้ประกอบการผู้เป็นคู่แข่งในตลาดเดียวกันทั้งที่เป็นคู่แข่งตัวจริง หรือมีแนวโน้มจะเป็นคู่แข่งกันในอนาคต
หากไม่มีการรวมธุรกิจกันเกิดขึ้น ในขณะที่ การรวมธุรกิจแนวดิ่งคือการรวมตัวกันของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ใน
ตลาดคนละระดับกันบนห่วงโซ่การผลิต โดยทั่วไปแล้วมีความกังวลหลักที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจอยู่ 2
ประการ (Furse, 2009, p. 53) ประการแรก คือ การรวมธุรกิจแนวระนาบนั้นอาจนำมาซึ่งอำนาจตลาด
จำนวนมาก และอาจส่งผลให้เกิดการใช้อำนาจเหนือตลาดได้โดยง่าย ประการที่สอง คือ การรวมธุรกิจจะ
นำไปสู่การลดจำนวนผู้แข่งขันในตลาดลง และอาจก่อให้เกิดสภาพการผูกขาดจากผู้ขายน้อยราย
การควบคุมการรวมธุรกิจนั้นมีความสำคัญต่อประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเป็นอย่างมาก สืบเนื่อง
จากขนาดของตลาดทางการค้าที่ไม่ใหญ่มากและมีแนวโน้มการกระจุกตัวสูงอยู่แล้ว โดยนิยามนั้นการรวมธุรกิจ
จะลดจำนวนผู้แข่งขันในตลาดลงและเพิ่มอำนาจตลาดแก่ผู้ประกอบการผู้เป็นผลลัพธ์ของการรวมธุรกิจ ส่งผล
ให้เกิดการรกระจุกตัวของอำนาจตลาดที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม (Malinauskaite, 2007) อย่างไรก็ตามการ
กระจุกตัวที่แน่นหนามากขึ้นนั้นก็สามารถส่งผลดีต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ในลักษณะที่ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ก่อนหน้าการรวมธุรกิจ
พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าได้บัญญัตินิยามของการรวมธุรกิจให้หมายความรวมถึงการรวมธุรกิจใน
ทุกรูปแบบในทุกแนวระนาบของห่วงโซ่การผลิตและจัดจำหน่าย ทั้งการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือหุ้นทั้งหมดหรือ
บางส่วน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้ามุ่งความ
สนใจไปที่การลดจำนวนผู้ประกอบการให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวภายหลังจากการรวมธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึ งชื่อ
เรียกของการกระทำดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการควบกิจการ (Merger) การเข้าครองในลักษณะผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ทรัพย์สิน (Acquisition) หรือการครอบงำกิจการ (Takeover)
โดยทั่วไปแล้วการควบคุมการรวมธุรกิจนั้นดำเนินไปภายใต้สมมุติฐานว่าการควบคุมการรวมธุรกิจก่อน
การเกิดขึ้น จริงของการรวมธุร กิจ ในรูปแบบการขออนุญาตนั้น เป็นการควบคุมสถานการณ์ก่อนเกิด การ
เปลี่ยนแปลงในตลาด ซึ่งนับเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดความยุ่งยากของขั้นตอนลงกว่าการออกคำสั่งยกเลิก
การรวมธุรกิจภายหลังจากการรวมธุรกิจแล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกการรวมธุรกิจของผู้ประกอบก ารที่ได้
กระทำการรวมธุรกิจไปแล้ว แต่พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยกลับกำหนดให้มีการกำกับการ
รวมธุรกิจก่อนการรวมธุรกิจเฉพาะธุรกิจที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผู้ประกอบการผู้มีอำนาจเหนือตลาด
ในขณะที่การรวมธุรกิจที่เพียงแต่ส่งผลให้เกิดการลดการแข่งขัน นั้นสามารถแจ้งภายหลังการรวมธุรกิจได้ หาก
แจ้งภายใน 7 วัน โดยการประเมินการรวมธุรกิจนั้นคณะกรรมการแข่งขันจะประเมินจากผลกระทบด้าน
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เศรษฐกิจของการรวมธุรกิจ โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาด ยอดเงินขาย จำนวนทุน จำนวนหุ้น หรือจำนวน
สินทรัพย์
ในการประเมินการรวมธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีข้อยกเว้นด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์เพราะการ
รวมธุรกิจสามารถยกระดับประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์หรือเป้าหมายด้านสังคมและการเมืองอื่น ๆ ได้
ข้อยกเว้นดังกล่าวจะทำการยกเว้นการรวมธุรกิจที่ลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้อง เพราะ
การรวมธุรกิจดังกล่าวอาจนำไปสู่สภาพความประหยัดจากขนาดการผลิต (Economy of scale) กล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจำเป็นต้องพิจารณาหาสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดและประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ เรื่องของประสิทธิภาพนั้นนับเป็นประเด็นที่มีประโยชน์ ต่อสังคม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และสวัสดิการผู้บริโภค (Consumer welfare) มากกว่า อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ
แล้วการพิจารณาหาสมดุลดังกล่าวนั้นไม่ได้สามารถกระทำได้โดยง่าย สาเหตุของความยากลำบากนั้นมาจาก
การประเมินศักยภาพหรือความเป็นไปได้ของประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ ที่อาจเกิดจากการรวมธุรกิจไม่ใช่
การประเมินจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนั้นข้อเสียสำคัญของวิธีการพิจารณาหาสมดุลดังกล่าว คือ ความ
คลุมเครือซึ่งนับว่าเป็นธรรมชาติสำคัญที่มอบอำนาจในการใช้ดุล ยพินิจในการประเมินการรวมธุรกิ จแก่
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (Lowe, 2002) ความยืดหยุ่นดังกล่าวท้าทายหลักความมั่นคงแน่นอน
ทางกฎหมายเป็นอย่างมาก และยังสร้างภาระในการบังคับใช้กฎหมายแก่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมาย หรือทรัพยากรในการพิสูจน์ประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจมากนัก (Malinauskaite, 2007)
4.2.3.5 การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเข้ากับธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
ถึงแม้ว่าแนวคิดของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะเกิดขึ้นในยุคของการประกอบธุรกิจในร้านค้าที่
มีตัวตนทางกายภาพ แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการแข่งขันบนตลาดสเมือนหรือ
ดิจิทัลได้อยู่ โดยการปรับการกำหนดนิยามอำนาจเหนือตลาด และปรับวิธีการวิเคราะห์อำนาจเหนือตลาด
นิยามของตลาดสองด้าน
ตลาดดิจิทัลนั้นมีลักษณะเป็นตลาดสองด้าน โดยมีผู้ประกอบการแพลตฟอร์มเป็นพ่อค้าคนกลางที่
ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับสินค้าของผู้ขาย การเข้ามาเป็นส่วนร่วมในธุรกรรมของผู้ประกอบการ
แพลตฟอร์มในฐานะพ่อค้าคนกลางนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ต้นน้ำและปลายน้ำ (Evans, 2003; Filistrucchi,
Gerardin, Van Damme, & Affeldt, 2014; Rysman, 2009) โดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มสร้างรูปแบบการ
แลกเปลี่ย น ข้อสัญญามาตรฐาน และช่องทางชำระค่ าบริ การหรื อสิน ค่ าแก่ผ ู้ ใช้ ทั้ งที ่เป็ นผู้ บริโ ภคและ
ผู ้ ป ระกอบการ (Makela, McKee, & Scassa, 2018) โดยไม่ ไ ด้ ถ ื อ กรรมสิ ท ธิ ์ เ หนื อ ทรั พ ย์ โ ดยตรง แต่
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แพลตฟอร์มทำหน้าที่เพียงสร้างตลาดเพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้า และคิด
ค่าบริการจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มของตนเท่านั้น
ตลาดสองด้านส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้คำจำกัดความของตลาด ซึ่งจัดเป็นขั้นตอนแรกในการ
พิจารณาปรับใช้กฎหมายแข่งขัน ในตลาดสองด้านนั้นมีลูกค้าอยู่ถึงสองกลุ่มในแต่ละด้านของตลาด และ
บ่อยครั้งธุรกรรมที่เกิดขึ้นในด้านหนึ่งมักจะไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการเงิน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตทำการค้นหาสินค้าบนแพลตฟอร์มการค้นหาข้อมูล ในธุรกรรมลักษณะดังกล่าวผู้บริโภคไม่ได้ชำระ
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของสินค้า ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกลับได้รับการชำระเงินจาก
ผู้ประกอบการในรูปค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม หรือค่าโฆษณาสินค้าและบริการ จึงเกิดเป็นธุรกรรมสองด้าน
ขึ้นมาสำหรับธุรกรรมพาณิชย์เดียวกัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการปรับใช้กฎหมายแข่งขันจะพิจารณาการให้คำ
จำกัดความตลาดจากลักษณะสินค้าหรือบริการ และพื้นที่ภูมิศาสตร์ของตลาด แต่ลักษณะการวิเคราะห์ตลาด
ในปัจจุบันกระทำในสมมุติฐานของตลาดเพียงด้านเดียว ซึ่งมีแนวโน้มจะมองข้ามด้านของธุรกรรมที่ให้เปล่า
ดังที่ปรากฏใน Kinderstart v. Google (Kinderstart.com, LLC v. Google, Inc., 2007, para. 5) ซึ่งศาลได้
ปฏิเสธการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันกับระบบค้นหาข้อมู ลบนแพลตฟอร์มของ Google เพราะไม่ปรากฎ
การแลกเปลี่ยนทางการเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เกณฑ์ดั้งเดิมที่พิจารณาตลาดเพียงด้านเดียวเช่นนี้ไม่นำ
รายรับในทางอื่นของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มเข้ามาพิจารณา จึงไม่สามารถจัดเป็นเกณฑ์ที่นำมาใช้เข้ากับ
ตลาดสองด้านที่เกิดจากการค้าปลีกบนแพลตฟอร์มได้อย่างเหมาะสม
ในการพิจารณานิยามของตลาดสองด้านนั้นจำเป็นต้องพิจารณาทั้งสองด้านไปพร้อม ๆ กัน (Graef,
2016) และไม่สามารถจะพิจารณาด้านใดด้านหนึ่งทีละด้านได้ เหตุเพราะลูกค้าและธุรกรรมจากทั้งสองด้านที่
เกิดขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงกัน หากขาดด้านใดด้านหนึ่งไปก็จะไม่เกิดการทำธุรกรรมทางพาณิชย์ขึ้น
4.2.3.6 การประเมินอำนาจเหนือตลาดแบบใหม่
การประเมินอำนาจเหนือตลาดนั้น เป็นขั้นตอนการพิจารณาที่สืบเนื่องจากการกำหนดนิยามของ
ตลาดที่เกี่ยวข้อง เพราะการกำหนดตลาดนั้นส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งอำนาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการใน
ตลาดโดยตรง จึงเป็นธรรมดาที่คณะกรรมการการแข่งขันจะประสบปัญหาในการประเมินอำนาจเหนือตลาด
ของผู้ประกอบการ ในลักษณะเดียวกัน การพิจารณากำหนดนิยามของตลาด การประเมินอำนาจเหนือตลาด
นั้นจะต้องพิจารณาบนฐานความเป็นจริงของตลาดสองด้านด้วย (Cartes Bancaires, 2007; MasterCard,
2014)
ในบริบทการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันโดยทั่วไปนั้น นิยมใช้เกณฑ์ของสหภาพยุโรปในการพิจารณา
อ ำ น า จ เ ห น ื อ ต ล า ด ( AKZO Chemie BV v Commission of the European Communities, 1 9 9 1 ;
Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Commission, 1979) โดยให้ความสำคัญกับส่วนแบ่งตลาดเป็นที่ ตั้ง
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กล่าวคือ หากผู้ประกอบการในตลาดมีส่วนแบ่งตลาดที่มีขนาดใหญ่ นั่นแสดงว่าผู้ประกอบการนั้นมีอำนาจ
ทางการแข่งขันที่มากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในตลาดเดียวกัน จึงจัดว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด เพราะ
การประกอบการทางธุรกิจของผู้ประกอบการจะไม่ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดอีกต่อไป อย่างไรก็ตามในบริบทการค้า
ปลีกดิจิทัลในปัจจุบันพบว่าเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดนั้นไม่อาจจัดเป็นหลักฐานสำคัญในการบ่งชี้อำนาจเหนือตลาด
ได้ อ ี ก ต่ อ ไป (Cisco System Inc. and Messagenet SpA v. Commission, 2013) เพราะธรรมชาติ ข อง
ธุรกรรมออนไลน์นั้นเป็นธุรกรรมรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้นส่วนแบ่งตลาดจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแตกต่างจากลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่าง
สิ้นเชิง
ดังนั้นจึงอาจถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการการแข่งขันแห่งประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับ
หลักเกณฑ์อื่น ๆ ในการพิจารณากำหนดอำนาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการ เช่น ศักยภาพในการแข่งขัน
(Potential competition) ในฐานะเกณฑ์ประกอบการพิจารณาที่นอกเหนือจากเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด ทั้งนี้
เกณฑ์ศักยภาพในการแข่งขันไม่ได้จำกัดการพิจารณาเพียงแค่จำนวนผู้ประกอบการจริงในตลาดเดียวกัน
เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงผู้ประกอบการในตลาดใกล้เคียงที่มีศักยภาพที่จะสร้างแรงกดดันทางการแข่งขันได้
เฉกเช่นในกรณีของ Facebook v. WhatsApp เป็นต้น
การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้ากับธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทย
นับแต่การบังคับใช้พ.ร.บ.กฎหมายแข่งขันทางการค้า ฉบับปี 2560 เป็นต้นมา คณะกรรมการการ
แข่งขันแห่งประเทศไทยได้ถูกจับตามองและถูกคาดหวังเป็นอย่างมากในฐานะองค์กรสำคัญในการสกัดกั้นการ
ผูกขาดในตลาดการแข่งขันในประเทศไทย (ถาวรพานิช, 2563, นิธิวีรกุล, 2563, The 101 World, 2563, อา
ชวานันทกุล, 2564) เมื่อบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด ได้ทำเรื่องขออนุญาตรวมธุรกิจต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามมาตรา 51 วรรค 2 แห่ง
พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้าที่บัญญัติว่า “ผู้ประกอบธุรกิจที่จะกระทำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาด
หรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ” จึงจัดเป็นโอกาสอัน
ดีที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะได้แสดงความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
การควบรวมกิจการในครั้งนี้เป็นการควบรวมระหว่างบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง
นอกเหนือจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในนามเทสโก้ โลตัส แล้วยังมีมีธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต (hypermarket) ในชื่อ
เทสโก้ โลตัส เอ็กซตร้า และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (convenient store) ภายใต้ชื่อ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
กว่า 1,967 ร้าน (Jolly, 2021) และบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นโฮลดิ้งใหม่ภายใต้เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
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ย ั ง ม ี ธ ุ ร ก ิ จ ร ้ า น ค้ า ป ล ี ก ข น า ด เ ล ็ ก ใ น น า ม 7-Eleven ไ ฮ เ ป อ ร ์ ม า ร ์ เ ก ็ ต ใ น ช ื ่ อ ส ย า ม แ ม็ ค
โคร ธุรกิจโทรคมนาคม และอสังหาริมสัตว์อีกด้วย (Nguyen, 2021) หากการรวมธุรกิจดังกล่าวได้รับการ
อนุญาตจากคณะกรรมการแข่งขันจะทำให้บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด และเครือเจริญโภคภัณฑ์
ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าปลีกและค้าส่งอาหารอย่างครบวงจร ทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้มีมติ 4-3 ให้อนุญาตการรวมธุรกิจดังกล่าว เพราะภายหลัง
การควบรวมธุรกิจแล้วผู้ประกอบการจะมีอำนาจเหนือตลาดในตลาดร้านค้า ปลีกสมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค
ประเภทร้ า นค้ า ปลี ก ขนาดเล็ ก เพิ ่ ม มากขึ ้ น แต่ ไ ม่ เ ป็ น การผู ก ขาด ภายใต้ เ งื ่ อ นไข 7 ประการ ดั ง นี้
(คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า, 2563)
(1) ห้ามมิให้ผ ู้ประกอบการรวมธุรกิจกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในตลาดร้านค้าปลีก ค้ าส่ ง
สมัยใหม่สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ไม่รวมถึงตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)
(2) ให้เพิ่มสัดส่วนของยอดขายสินค้าที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรชุมชน สินค้าชุมชน สินค้าวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
(OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี
(3) ห้ามมิให้ใช้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
(4) ให้คงไว้ซึ่งเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ ายสินค้าหรือวัตถุดิบ
รายเดิมที่ได้มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี
(5) ให้สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น การขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term)
(6) ให้รายงานผลการประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลา 3 ปี
(7) ให้กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติทางการค้าที่ดี (Code of Conduct) เพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และถือปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่กังขาต่อประชาชนมาก และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก (ถาวรพานิช ,
2563, อาชวานันทกุล, 2564) เนื่องจากการอนุญาตการควบรวมธุรกิจดังกล่าวนั้นทำให้ผู้ประกอบการถือครอง
อำนาจตลาดจำนวนมาก และมีความเป็นได้สูงที่จะใช้อำนาจเหนือตลาดได้โดยง่าย นอกจากนี้แล้วยังลดจำนวน
ผู้แข่งขันในตลาดลง และทำให้เกิดสภาพการผูกขาดจากผู้ขายน้อยราย ซึ่งไม่ตรงตามจุดประสงค์การให้อำนาจ
กำกับการควบรวมธุรกิจแก่คณะกรรมการการแข่งขัน นอกจากนี้สำนวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแข่งขัน
ยังไม่ได้รับการเผยแพร่พร้อมกับการอ่านผลวินิจฉัย และเมื่อทำการเผยแพร่แล้ว ก็ปรากฎว่าเอกสารคำวินิจฉัย
ไม่ได้ลงวันที่ มีเพียงการบันทึกเดือนและปีที่จัดทำเอกสารเท่านั้น
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ในคำวิ น ิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วคณะกรรมการแข่ ง ขั น ยอมรั บ ว่ า บริ ษ ั ท เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จำกั ด มี
ความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออำนาจสั่งการเหนือบริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์
จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็นธุรกิจเดียวกันในสายตาของ
กฎหมายแข่งขันทางการค้า นั่นหมายความว่าคณะกรรมการเองก็มีความเห็นว่าบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ถือครองอำนาจขนาดใหญ่ในตลาดอาหารในประเทศไทย
เมื่อวิเคราะห์คำวินิจฉัยอนุญาตการควบรวมธุรกิจภายใต้มุมมองของตลาดค้าปลีกดิจิทัลแล้ว พบว่าคำ
วินิจฉัยดังกล่าวมีประเด็นปัญหาที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน
การวิเคราะห์ตลาดที่ไม่ครอบคลุม
คณะกรรมการแข่งขันได้จำแนกตลาดค้าปลีกที่เกี่ยวข้องออกเป็น ซุปเปอร์มาณเก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต
และร้ า นค้ า ปลี ก ขนาดเล็ ก โดยจั ด ให้ 7-Eleven ของซี พ ี แ ละ Tesco Lotus Express ของเทสโก้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการในตลาดร้านค้าปลีกขนาดเล็กเหมือนกัน และพบว่า 7-Eleven มีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดถึง
73.60% และ Tesco Lotus Express เป็น ผู้ประกอบการอั นดับ ที่ส องด้ว ยส่ว นแบ่ ง 9.45% ตามมาด้ ว ย
Family Mart และ Tops Daily ที่ 4.795 ภายหลังการรวมธุรกิจ เครือซีพี จะมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจค้าปลีก
ขนาดเล็กถึง 83%
นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ายั งพิจารณาว่าสยามแม็คโครเป็นผู้ประกอบการใน
ธุรกิจค้าส่งเท่านั้น และมองข้ามการประกอบธุรกิจค้าปลีกของสยามแม็คโคร ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตนั้นพบว่า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ 46.79 รองลงมา คือ
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์/เอ็กซ์ตร้า และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 38.56 และ 1.89 ตามลำดับ
ดังนั้นการรวมธุรกิจในคำร้องจึงไม่ปรากฎว่ามีการควบรวมธุรกิจในตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะเครือซีพีไม่มี
ผู้ประกอบการในตลาดดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการรวมธุรกิจในครั้ งนี้ไม่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวจัดว่าเป็นการจงใจกำจัดแม็คโครอ
อกจากการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ต ทั้งที่สยามแม็คโครควรจะมีส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญเนื่องจาก
มีสาขากว่า 137 สาขา (Burgos, 2021) อนึ่ง หากเปรียบเทียบดูแล้วบิ๊กซีซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสอง
ด้วยจำนวนร้าน 153 ร้านเท่านั้น หากนำสยามแม็คโครเข้าร่วมในการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดด้วยแล้ว อาจ
พบว่าการควบรวมธุรกิจครั้งนี้ เป็นการควบรวมผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันกับที่ 1 และ 3 ก็เป็นได้
การเลือกพิจารณาส่วนแบ่งตลาดเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดที่คณะกรรมการอ้างถึงนั้นไม่ใช่ส่วนแบ่ง
ตลาดที่แท้จริง

86

นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ายังเลือกที่จะไม่พิจารณาตลาดค้าปลีกดิจิทัลของ
ผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ถึงแม้ว่าตามข้อเท็จจริงแล้วทั้งสยามแม็คโคร เทสโก้ โลตัส และ 7-Eleven ล้วน
ประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ และบนแพลตฟอร์มทั้งของตัวเองและผู้อื่นทั้งสิ้น จึงอาจสรุปได้ว่าการตีความ
ตลาดของคณะกรรมการนั้นไม่สะท้อนกับข้อเท็จจริง และเป็นการยึดโยงกับนิยามเก่าที่ไม่สะท้อนข้อเท็จจริง
ปัจจุบันของตลาดค้าปลีกไทย
การตีความประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ที่กว้างเกินไป
มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้ากำหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามควรทางธุรกิจ ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ การไม่ก่อให้เกิดความ
เสีย หายต่อเศรษฐกิจ อย่างร้ายแรง และการไม่กระทบต่อประโยชน์ส ำคัญอันควรมีควรได้ของผู้บริโ ภค
ส่วนรวม” ซึ่งในคำวินิจฉัยครั้งนี้คณะกรรมการได้ตีความอย่างชาตินิยมว่า “การรวมธุรกิจในครั้งนี้จะส่งผลให้
ส่วนแบ่งตลาดในตลาดร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกขนาดเล็กของผู้รวมธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้
มีการกระจุกตัวของตลาดสูงแต่ไม่น่าจะถึงระดับที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากการรวม
ธุรกิจในครั้งนี้เป็นการซื้อธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ อีกทั้งเป็นการคงไว้ ซึ่ง
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศและเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการกระจายสินค้า ไปยัง
ต่างประเทศ” (คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า, 2563) และยังมีความเห็นว่าการรวมธุรกิจดังกล่าวส่งผล
ดีต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ และผู้ประกอบธุรกิจท้องถิ่น เกิด
การเพิ่มการจ้างงานเพื่อขยายกำลังการผลิต ผู้บริโภคมีโอกาสในการเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ดีตาม
ช่องทางการจำหน่ายที่มีมากขึ้น และเป็นโอกาสให้ผู้รวมธุรกิจสามารถขยายการลงทุนทั้งในด้านเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นข้อยกเว้นสำหรับการรวมธุรกิจที่
ลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้อง พบว่ายอมรับเฉพาะประเด็นที่มีประโยชน์ต่อสังคม การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และสวัสดิการผู้บริโภคเป็นสำคัญ แต่จะเห็นว่าประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้รับ
การยอมรับจากคณะกรรมการการแข่งขันนั้นมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของผู้ประกอบการเป็นสำคัญ และคำนึงถึง
ประโยชน์ทางการค้าของประเทศ โดยไม่ได้คำนึงถึงกลไกการตลาด ทังนี้จุดประสงค์ของกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า ตามที่ปรากฎในพ.ร.บ. ฉบับปี 2560 คือ การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม จึงทำความเข้าใจได้ยากยิ่งว่าการตีความมาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรลุจุดประสงค์ของการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมได้อย่างไร
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4.2.3.7 อนาคตของการกำกับกลไกการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
จากข้อเท็จจริงปรากฎว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์และข้อกังวลของประชาชนเป็นความจริง การควบรวม
อำนาจตลาดนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ควบรวมธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
บริหารธุรกิจภายใต้เครือซี.พี. บริษัท สยามแม็คโครได้เข้าถือหุ้นกว่า 76% ในธุ รกิจค้าปลีกของเทสโก้ ใน
ประเทศไทย (Nguyen, 2021) นับเป็นการควบรวมธุรกิจค้าขายด้านอุปโภคและบริโภคทั้งประเภทค้าปลีกและ
ค้าส่ง และธนินท์ เจียรวนนท์ ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมความคาดหวังที่จะพาธุรกิจที่
ควบรวมแล้วกลายเป็นธุรกิจการค้าอย่างครบวงจรเข้าแขงขันในตลาดโลก (Nguyen, 2021)
องค์กรผู้บริโภคแห่งประเทศไทยกว่า 37 องค์กรได้ร่วมกันยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิก
ถอนคำสั่งอนุญาตให้มีการรวมธุรกิจของผู้ประกอบการบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท
ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือขอให้ศาลกําหนดเงื่อนไข เชิงโครงสร้างและเงื่อนไขเชิงพฤติกรรมให้ผู้
ขออนุญาตรวมธุรกิจต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องปรับสัดส่วนให้มีส่วนแบ่ง
การตลาดไม่เกิน 50% เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำฟ้อง (ฐานเศรษฐกิจ, 2564)
ท่ามกลางความสิ้นหวังในการใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าในการกำกับกลไกการแข่งขันในตลาด
จึงจำเป็นต้องแสวงหาเครื่องมืออื่น ๆ เข้ามากำกับกลไกการแข่งขันทดแทน ในปัจจุบันได้มีความพยายามจัดทำ
ร่างพระราชกฤษฎี กาว่า ด้ว ยการควบคุม ดู แลธุร กิจ บริก ารแพลตฟอร์ ม ดิจ ิท ัล ที่ ต้ อ งแจ้ งให้ ทราบ อั น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลแจ้งจดทะเบียนต่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
รายชื่อและสถานะของผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังให้อำนาจแก่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
การบัญญัติกฎเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคอีกด้วย
4.2.4 ความคืบหน้าในการผลักดันกฎหมายจัดเก็บภาษีค้าปลีกดิจิทัล
การจัดเก็บภาษีนั้นเป็นหน้าที่พื้นฐาน และเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาล จนอาจกล่าวได้ว่า
มาตรการและความสามารถในการจัดเก็บภาษีนั้นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดลักษณะของการบริ ห าร
ราชการแผ่นดินเลยทก็ว่าได้ (Basu, 2007, บทที่ 2) การจัดเก็บภาษีสามารถทำได้หลายรูปแบบ โดยปกติแล้ว
ผู้ประกอบการมีสถานที่ตั้งทางกายภาพของธุรกิจและชำระภาษีให้แก่ประเทศของสถานที่ตั้ง แต่การค้าปลีก
ดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ตั้งทางกายภาพเพื่อการเข้าถึงลูกค้า การจัดเก็บภาษีจึงได้รับการท้าทายอย่างหนัก
จากการค้าปลีกดิจิทัลเนื่องจากผู้ประกอบการไม่มีที่ตั้งทางกายภาพหรือมีจุดเชื่อมโยงกับประเทศที่เกิดธุรกรรม
ขึ้น (Pupillo, 2009) สินค้าในการค้าขายดิจิทัลนั้นมักไม่มีที่มา (product origin) หรือสถานที่ใช้สินค้า (place
of use) อย่างชัดแจ้ง สินค้าเหล่านี้มักดำเนินการผ่านตัวแทนหรือสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอัตรา
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ภาษีต่ำกว่าประเทศที่เกิดธุรกรรม (Agrawal & Fox, 2017) จึงเป็นการยากที่จะกำหนดประเภทของภาษี อาทิ
ภาษีทางตรงทั้งที่เก็บกับต้นทาง (origin) หรือปลายทาง (destination) หรือภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(value-added tax หรือ VAT) และอัตราภาษีแก่สินค้าที่มีลักษณะดังกล่าว
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดจากจัดเก็บภาษีกับธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล เกิดจากคุณลักษณะของการค้า
ปลีกดิจิทัลที่ประกอบไปด้วยวัตถุที่จับต้องไม่ได้ที่มีการเคลื่อนย้ายสูง และลักษณะธุรกรรมหลายด้าน ทำให้เล็ด
รอดจากการตรวจสอบและจากระบบภาษีของรัฐ ในปัจจุบันยังไม่มีระบบภาษีระหว่างประเทศอย่างแท้จริง แต่
เป็นที่คาดการณ์กันว่าการค้าปลีกดิจิทัลในปัจจุบันอาจนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนโมเดลภาษีระหว่างประเทศ
และคำแนะนำในการโต้ตอบลักษณะธุรกรรมดิจิทัลจากบริษัทข้ามชาติและระดับโลก (Ault, Shon & Shay,
2014)
กฎเกณฑ์การจัดเก็บภาษีในปัจจุบันอาศัยหลักการสถานที่ตั้งเป็นหลัก จึงทำให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษี
กับการค้าขายดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีคำแนะนำให้ออกกฎเกณฑ์พิเศษเพื่อการกำกับธุรกรรมดิจิทัล
โดยเฉพาะ แต่หากมีการจัดเก็บภาษีกับธุรกรรมดิจิทัลเป็นกรณี พิเศษ จะเป็นการจัดเก็บภาษีที่เลือกปฏิบัติต่อ
กิจกรรมที่สร้างและปรับปรุงความสามารถในการผลิต และอาจส่งผลร้ายต่อการเติบโตของธุรกรรมดิจิทัลใน
อนาคตอี ก ด้ ว ย (Goolsbee, 2009) ด้ ว ยเหตุ ด ั ง กล่ า วข้ อ เสนอนี ้ จ ึ ง ไม่ ไ ด้ ร ั บ การสนั บ สนุ น มากนั ก เมื่ อ
เปรียบเทียบกันแล้วข้อเสนอในใช้ มาตรการภาษีที่มีอยู่อย่างสมดุลดูจะได้รับการยอมรับมากกว่า ข้อเสนอนี้
แนะนำให้ให้ใช้มาตรการภาษีที่มีอยู่เดิม เช่น ภาษีทางอ้อมและทางอ้อมอย่างสมดุล โดยระมัดระวังไม่ให้เกิด
การจัดเก็บภาษีทางตรงในอัตราที่สูงเกิน ไป เพื่อทดแทนการจัดเก็บภาษีบริโภคได้ต่ำกว่าการคาดการ ณ์
เนื่องจากธุรกรรมดิจิทัล (Christian Aid, 2014) ข้อเสนอนี้เน้นย้ำว่าการสร้างภาษีประเภทใหม่เพื่อจัดเก็บภาษี
กับธุรกรรมการค้าปลีกดิจิทัลนั้นไม่จำเป็น และส่วนต่างในการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นสามารถได้รับการแก้ไขได้
จากสนธิสัญญาภาษีระหว่างประเทศ (Plekhanova, 2018)
อนึ่ง จากตัวอย่างการทดลองสร้างภาษีประเภทใหม่เพื่อจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกับธุรกรรมการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ บ ริ โ ภคนั ้ น พบว่ า ไม่ ไ ด้ เ พิ ่ ม รายได้ ท างการคลั ง ให้ ก ั บ ภาครั ฐ หากอั ต รา
ภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่แล้ว เพราะการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีจากกำไรที่ได้จากแพลตฟอร์ม
โฆษณานั้นผูกพันกัน เมื่อเฉลี่ยรายได้ที่รัฐจัดเก็บได้จากภาษีทั้ง 2 ประเภทจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในทาง
ตรงกันข้ามการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการบนแพลตฟอร์มนั้นสามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้กับ
ภาครัฐได้ (Bourreau, Marc, Caillaud, Bernard & De Nijs, Romain, 2018) ดังนั้นการจัดเก็บภาษีจากการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจึงไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐจากมูลค่าเพิ่มของธุรกรรมได้ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจึง
เป็นแนวทางที่สมควรได้รับการปฏิบัติตามมากกว่า นอกจากนี้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นควรอยู่ใน อัตรา
เดียวกันระหว่างธุรกรรมแบบดั้งเดิม และธุรกรรมดิจิทัล (Agrawal & Fox, 2017)
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การจัดเก็บภาษีในประเทศไทยตั้งอยู่บนหลักการสถานที่ตั้งเป็นหลัก เช่นเดียวกับนานาประเทศ ใน
ส่วนของการค้าปลีกบนระบบดิจิทัลนั้น กรมสรรพากรจะทำหน้าที่จัดเก็บภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม หา ก
ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิและมี อัตราสูงสุดที่ 20%
สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคลก็ต้องเสียภาษีเงินได้ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้ประเภท
ที่ 8 หรือภาษีเงินได้ประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากประเภทที่ 1-7 นอกจากนี้ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการเก็บ
ภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต
ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
รัฐไทยมีความพยายามในการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่า งมาก รวมถึงการ
จัดเก็บภาษีค้าปลีกดิจ ิทัลด้วย เพราะเล็งเห็นปัญหาความไม่เท่าเทียมในการชำระภาษีมูล ค่าเพิ่ม (VAT)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการค้าปลีกบนระบบดิจิทัลที่มีที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยซึ่งกรมสรรพากรไม่
สามารถทำการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน จนเกิดเป็น ช่องว่างความเหลือมล้ำในการจัดเก็บภาษีระหว่าง
ผู้ป ระกอบการในประเทศ และนอกราชอาณาจั กร รัฐ ไทยจึงได้ ริเ ริ่ มภาษี e-Service ขึ้น เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยภาษีดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายได้มากกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปี จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายรวมถึงสินค้า และบริการแก่ผู้ใช้บริการใน
ประเทศไทย ต้องจดทะเบียนและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือนโดยคำนวณจากภาษีขาย โดยไม่ให้หักภาษีซื้อ
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53), 2564) และกรมสรรพากรได้พัฒ นาระบบ
Simplified VAT system for e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจดทะเบียน ยื่นแบบ และชำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มแก่แพลตฟอร์มต่างประเทศ ภาษี e – Service มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างชาติ นอกจากจะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กับ
รัฐบาลแล้ว ยังทำให้กรมสรรพากรมีฐานข้อมูลรายได้ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างชาติ ซึ่งจะสามารถ
นำไปใช้ในการขยายฐานภาษีใหม่ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย (Thaipublica, 2021)
หลั ง จากกฎหมายภาษี e – Service มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื ่ อ วั น ที ่ 1 กั น ยายนที ่ ผ ่ า นมา ปรากฎว่ า มี
แพลตฟอร์มผู้ให้บริการออนไลน์จากต่างประเทศ เข้ามาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรแล้ว 106
ราย และเริ่มชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรในเดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนแรก รวมทั้งสิ้น 686
ล้านบาท โดยมาจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์กว่า 424.72 ล้านบาท และขายสินค้าออนไลน์ถึง
209.58 ล้านบาท (Thaipublica, 2021)
แนวทางดังกล่าวของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทางของ OECD ที่ไม่แนะนำให้รัฐสร้างกฎเกณฑ์
ทางภาษีขึ้นมาใหม่สำหรับการค้าปลีกดิจิทัลโดยเฉพาะ แต่แนะนำให้ขยายขอบเขตภาษีเดิมให้ครอบคลุมถึง
การค้าปลีกดิจิทัล (OECD, 1998 & 2001) นอกจากนี้แล้วจากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
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มีคำแนะนำให้ใช้มาตรการภาษีเฉพาะในฐานะมาตรการชั่วคราวระหว่างการจัดทำกฎหมายภาษีระหว่าง
ประเทศเท่านั้น (Plekhanova, 2018) เพื่อป้องกันปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อน (double taxation) ในแต่ละ
ประเทศอันเนื่องมาจากมาตรการภาษีที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อการค้าและการลงทุนข้าม
พรมแดน รวมถึงการเติบโตของตลาดดิจิทัลในระบบเศรษฐกิจโลกอีกด้วย (PwC Global Tax Policy, 2018)
นอกจากนี ้ แ ล้ ว รั ฐ ไทยยั ง เล็ ง เห็ น ช่ อ งว่ า งในการจั ด เก็ บ ภาษี อ ั น เกิ ด จากธุ ร กรรมดิ จ ิ ท ั ล โดย
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในฐานะนิติบุคคล และไม่ได้แจ้งรายการรายได้ในการประเมินการจัดเก็บภาษี
เงินได้ จึงได้กำหนดให้สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มี
ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีรายการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สามพันครั้งขึ้นไป หรือ
รายการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงิน
รวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรั ษฎากร (ฉบับที่ 48), 2562) ทั้งนี้
มาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั้งที่ถือสัญชาติไทยและอื่น ๆ
4.2.4 สรุป ข้อวิพากษ์ และข้อเสนอแนะ
จากประสบการณ์ของประเทศไทย พบว่า รัฐไทยตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการค้าปลีก
ดิจิทัลในฐานะรูปแบบใหม่ของการค้าปลีกที่ได้เกิดขึ้นในรัฐไทยแล้ว จึงเกิดนโยบายส่งเสริมการทำธุรกรรม
ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการหารายได้ของรัฐ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีกับธุรกรรมดิจิทัล และมีความ
พยายามในการกำกับการค้าปลีกดิจิทัลโดยตรงผ่านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการจัดเก็บภาษี
การค้าปลีกดิจิทัลสร้างความท้าทายต่อการกำกับของรัฐไทยที่คุ้นชินกับรูปแบบการค้าปลีกทางกายภาพเป็น
อย่างมาก เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าวรัฐไทยผู้ตระหนักถึงสถานะของประเทศกำลังพัฒนาของตนเป็นอย่างดี
ไม่ได้สร้างแนวทางกำกับทางกฎหมายใหม่แต่อย่างใด แต่เลือกที่จะเรียนรู้และนำประสบการณ์ของประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศอื่นมาใช้ แนวทางดังกล่าวพบได้อย่างชัดแจ้งในมาตรการจัดเก็บภาษีใหม่ของรัฐ
ไทยที ่ ค รอบคลุ ม ธุร กรรมดิ จ ิ ท ัล ที่ อ าจไม่ ถ ูก แจ้ง โดยผู้ ประกอบการ และการจั ด เก็ บ ภาษี ม ูล ค่า เพิ่ มกับ
ผู้ประกอบการที่มีที่ตั้งอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
ในทางกลับกัน ในส่วนของการกำกับตลาดการค้าปลีกดิจิทัลนั้นพบว่ารัฐไทยไม่มีความจริงจังในการ
กำกับตลาดการแข่งขันดิจิทัลมากนัก จากกรณีการอนุญาตให้เกิดการควบรวมธุรกิจระหว่างเทสโก้ สโตร์ส
(ประเทศไทย) และบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลอปเม้นท์ รัฐไทยเลือกที่จะเมินเฉยต่อข้อ เท็จจริงของตลาดดังกล่าว
นอกจากนี้คำตัดสินดังกล่าวของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ายังส่งผลต่อศรัทธาต่อความสามารถใน
การกำกับการแข่งขันทางการค้าในประเทศไทยอีกด้วย
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4.3 มิติทางสังคมของการค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทย
ประเด็นมิติทางสังคมของการค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทยออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็น
เรื่องการค้าปลีกดิจิทัลกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล การค้าปลีกดิจิทัลกับวัฒนธรรม งานและการจ้างงานใน
การค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4.3.1 การค้าปลีกดิจิทัลกับความเหลื่อมล้ำดิจิทัล
การศึกษาผลกระทบทางสังคมโดยเฉพาะในประเด็นท้าท้ายที่เกิดขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลได้รับการให้ความสำคัญน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาประเด็นด้านบวก เช่น โอกาส
ในทางธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเมื่อกล่าวถึงบทบาทของดิจิทัลในเรื่องของการค้าปลีก เป็นที่
ประจักษ์ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีกเอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ที่ดีขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง ทว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้เกิดขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานอื่น คื อต้องมีเครื่องมือ
อย่างคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน และต้องเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุที่โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ยัง
ไม่ได้เป็นบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้
องค์ ก ารเพื ่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ( Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) ได้ให้คำจำกัดความความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital divide)
และเสนอรูป แบบวิธ ีการวัดความเหลื่อมล้ำดิจิทัล เอาไว้ในรายงาน Understanding the Digital Divide
(2001) ว่าคือความแตกต่างของบุคคล, ครอบครัว,องค์กรธุรกิจและพื้นที่ทางกายภาพ ในระดับเศรษฐกิจและ
สั ง คม (Socio-Economic level) ที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การใช้ ง านและเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ซึ ่ ง หมายรวมถึ ง
ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ความสามารถในการจัดให้มี (Availability) และความเท่าเทียมใน
ด้านต้นทุน (Affordability) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่องมืออุปกรณ์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเด็นทั้งหมดมี
ความเชื่อมโยงกับสถานะทางเศรษฐกิจและระดับการความรู้ ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลจึงไม่สามารถแยกออก
จากความเหลื่อมล้ำในมิติอื่น เช่น ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาส ซึ่งส่งผลให้
เกิดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทลั และเมื่อเกิดความเหลื่อมล้ำดิจิทัลซ้อนทับไปบนความเหลื่อมล้ำด้านอื่น ก็อาจยิ่ง
เป็นการสร้างและผลิตซ้ำความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านอื่นๆ ให้มีมากขึ้นไป ขณะเดียวกันหากสามารถลดความ
เหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ก็อาจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกัน
หากอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐจัดให้เป็นหนึ่งในบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทั้งประเทศ ย่อมส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม ประเทศต่างๆ จึงมุ่งพัฒนาให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุด รายงานวิจัย Full fibre broadband: A platform
for growth (2019) ของ Center for Economics and Business Research ประเทศอังกฤษ ระบุว ่าการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงได้ทั่วประเทศเป็นเครือข่ายแบบสายใยแก้วถึงบ้าน (full-fibre broadband) จะ
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สามารถเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจทั่วประเทศได้ถึง 59,000 ล้านปอนด์สเตอริงภายในปี ค.ศ. 2025 สร้าง
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ถึง 70,000 ล้านปอนด์สเตอริงภายในปี ค.ศ.
2038 เอื้อให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป ประชาชนสามารถทำงานที่บ้านได้ถึง 400,000 คน ลดการเดินทาง
ไปทำงานได้มากถึง 300 ล้านเที่ยว ลดระยะทางที่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ได้ถึง 3 พันล้านกิโลเมตร ทำให้
แรงงานกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานมากกว่า 500,000 ตำแหน่ง ประชาชนในเขตเมืองเคลื่อนย้ายออกสู่เขตชนบท
270,000 คน ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปี กว่า 150,000 คนจะยังสามารถทำงานหรือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาด
เล็กได้ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เกือบ 360,000 ตัน
ในบริบทของการค้าปลีก งานศึกษาของบริษัท Oliver Wyman ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมัก
มีความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ต่ำกว่าประเทศกำลังพัฒนา การเปลี่ยนสู่การค้าปลีกดิจิทัลจะทำได้รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมากกว่า เห็นได้จากอัตราส่วนของการค้าปลีกแบบดั้งเดิมต่อมูลค่าการค้าปลีกทั้งหมดที่มีสัดส่วน
ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญ

รูปที่ 14 แสดงสัดส่วนการค้าแบบดั้งเดิมเทียบกับมูลค่าการค้าปลีกของแต่ละประเทศ
ที่มา: Pushing The Final Frontier: China retail digital transformation whitepaper (2018)

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการค้าปลีกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวน
ร้านค้าในรูปแบบเดิมลดลง เพราะประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการจับจ่าย ร้านค้าในชนบทหลายร้านปิดตั วลง
เพราะลูกค้าหันไปซื้อผ่านร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปิดตัวลงนอกจากจะเป็นกลุ่ม
ผู้ป ระกอบการค้าปลีกขนาดเล็ก แต่ย ังรวมถึงผู้ที่เข้าไม่ถึงเครื่องมือและใช้เทคโนโลยีไม่ได้ นอกจากนี้
ความสามารถในการปรับ ตัว ของผู้ ป ระกอบการไปสู่ ก ารค้า ปลี ก ผ่ านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ก็ แปรผัน ตรงกั บ
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ความสามารถในการเข้าถึงดิจิทัล การสำรวจพบว่าผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลในเมืองใหญ่ของประเทศจีน มี
จำนวนมากถึง 3 ใน 4 ของผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งหมดในประเทศ เพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่อยู่ในเมืองรอง
และสัดส่วนของผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของครอบครัวในเมืองคิดเป็น 1 ใน 3 ของครอบครัวที่อาศัย
ในเมืองทั้งหมด ขณะที่ครอบครัวในพื้นที่ชนบทนั้น มีเพียง 1 ใน 6 ของครอบครัวทั้งหมดเท่านั้นที่ซื้อสินค้าจาก
ช่ อ งทางออนไลน์ (World Bank & Alibaba Group, 2019) ทั ้ ง นี ้ จ ากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว ่ า ทั้ ง
ผู้ประกอบการและผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเขตเมืองมากกว่าในเขตชนบท ซึ่ง
สัมพันธ์กับการเข้าถึงเครื่องมือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

รูปที่ 15 แสดงสัดส่วนผู้ประกอบการและผู้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในชนบทและเขตเมืองในประเทศจีน
ที่มา: World Bank & Alibaba Group, 2019

รูปที่ 16 แผนภูมิแท่งแสดงการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโครงการสาธิตการค้าอิเล็กทรอนิกส์ชนบท
ในตำบลที่มีความยากจนของประเทศจีน ที่มา: World Bank & Alibaba Group, 2019
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กรณีศึกษาในประเทศจีนทำให้ข้อสันนิษฐานที่ว่าความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลมีผลต่อการเปลี่ยนไปสู่
ดิจ ิทัล ของการค้าปลี กมี น ้ำหนั กให้ ต้ องพิจารณาประเด็นเดียวกัน นี้ในบริบ ทของประเทศไทย ซึ่งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มกระตุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในกรณีศึกษาเดียวกัน
จากส่วนงานวิจัยของกลุ่มบริษัทค้าปลีกดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนคือกลุ่ม Alibaba ยังได้เผยให้เห็นถึง
ศักยภาพของการค้าปลีกดิจิทัลในฐานะเครื่องมือส่งเสริมในเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจีน โดย
กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนิ นโครงการสาธิตการค้าอิเล็กทรอนิกส์ชนบท (Rural Ecommerce Demonstrating Program) ในปี ค.ศ. 2014 ส่งเสริมให้เกษตรกร และผู้ผลิตรายย่อยในพื้นที่
ชนบทที่มความยากจน (เกณฑ์ความยากจนของจีนคือผีมีรายได้ต่ำกว่า 4,000 หยวนต่อปี) เข้าถึงช่องทาง
การค้าปลีกออนไลน์ ทำให้เพิ่ มความสามารถในการสร้างรายได้ในฐานะผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญภายในระยะเวลาไม่กี่ปี โดยในปี ค.ศ. 2018 มีจำนวน
ตำบล (County) ที่เข้าร่วมโครงการสาธิตนี้ถึง 1,016 ตำบล นอกจากนี้เอกชนอย่าง Alibaba group ก็ได้เข้า
ร่วมพัฒนาโครงการนี้ด้วยในลักษณะการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าโครงการสาธิตฯ ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมของตำบลที่มากขึ้น
ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่อีกกว่า 120,000 ตำแหน่งงาน
รายงานฉบับดังกล่าวจึงฉายให้เห็นตัวอย่างผลกระทบของความเหลื่อมล้ำดิจิทัลที่เป็นข้อท้าทาย
ขณะเดียวกันก็ได้เห็นตัวอย่างในการขจัดความเหลื่อมล้ำดิจิทัลในพื้นที่ชนบทที่มีความยากจนโดยการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล จากการริเริ่มของรัฐ ที่นอกจากจะช่วยลดความเหลื่อมดิจิทัลแล้ว ยังสามารถสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
สำหรับการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้เริ่มมีผู้ทำการศึกษากันมา
บ้างแล้ว โดยเฉพาะในมิติของการเข้าถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยงานศึกษาความ
เหลื่อมล้ำดิจ ิทัล ในประเทศไทยมักจะใช้เกณฑ์การด้จากการมีคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิว เตอร์ การใช้
อินเทอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์มือถือ ของคนในประเทศซึ่ง OECD ได้ให้คำจำกัดความและเสนอรูปแบบ
วิธีการวัดความเหลื่อมล้ำดิจิทัลเอาไว้ในรายงาน Understanding the Digital Divide (2001) และด้วยเหตุที่
สถานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษามีผลต่อความสามารถในการครอบครอง เข้าถึง และการใช้งาน งาน
สำรวจความเหลื่อมล้ำดิจิทัลโดยทั่วไปจึงมักทำในลักษณะการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่
ชนบท
สำหรั บ บริ บ ทปร ะ เท ศ ไ ทย งานศึ ก ษาเ รื ่ อ ง Digital Divide in Thailand: Analysis and
Recommendation ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2559 ของเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และคณะ (2016) ได้เปรียบเทียบ
สถิติในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบวามีอัตราที่สูงขึ้นมากทั้งครัว
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เรื่อนที่อยู่ในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท ในเขตเมืองประชาชนมีการใชงานคอมพิวเตอร์ร้อยละ 35.5 ในปี พ.ศ.
2548 และเพิ่มเป็นร้อยละ 47.8 ในปี พ.ศ. 2558 ขณะที่ในเขตชนบทจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 19.7 เป็น 30.4 ในห้วงเวลาเดียวกัน โดยได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพื้นที่เขตเมืองและ
ชนบทในแต่ละปีและพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างร้อยละ 15 ถึง 19 น่าสังเกตว่าในห้วงเวลา 10 ปี
ความแตกต่างของการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระหว่างเขตเมืองและชนบทไม่ได้ลดลงเลย เช่นเดียวกับการ
เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตเมืองเติบโตจากร้อยละ 21.2 เป็น 44.9 ขณะที่ ชนบทเติบโตจากร้อยละ 8
เป็น ร้อยละ 26.9 ความแตกต่างในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของพื้นที่เขตเมืองและชนบทยังคงอยู่
ระหว่างร้อยละ 13 ถึง 1

รูปที่ 17 แผนภูมิแท่งความแตกต่างจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเขตเมืองและชนบทในประเทศไทยเป็นร้อยละ
ที่มา: Digital Divide in Thailand: Analysis and Recommendation (2016)
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รูปที่ 18 แผนภูมิแท่งความแตกต่างผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในเขตเมืองและชนบทในประเทศไทยเป็นร้อยละ
ที่มา: Digital Divide in Thailand: Analysis and Recommendation (2016)

การศึกษาของเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และคณะ ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้จำนวนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างผู้อาศัยในเขตเมืองและในชนบท
ของประเทศไทยไม่ได้ลดลงเลย
งานศึกษาความเหลื่อมล้ำดิจิทัลในประเทศไทยโดยใช้เกณฑ์ลักษณะเดียวกัน ที่สามารถขยายภาพให้
เห็นสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำดิจิทัลในประเทศไทย ได้แก่งานของ วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ (2562) ซึ่งได้
ทำการศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2561 เพื่อ
นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการของห้องสมุดประชาชน พบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ของ
ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ทั้งในเขตเทศบาล(เขตเมือง) และนอกเขตเทศบาล(เขตชนบท)ของประเทศไทยมี
แนวโน้มที่ลดลง ทว่าผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลับมีจำนวนมากขึ้นทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับสถิติการใช้โทรศัพท์มือถือของประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลที่มีมากขึ้น ทำให้สามารถ
ตีความได้ว่าประชาชนใช้โทรศัพท์มือเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลสำรวจใน
ปัจจุบันโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ณ เดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนประชาชนชาวไทยที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 50.1 ล้านคน และ
ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ
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รูปที่ 19 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในประเทศไทย
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รูปที่ 20 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในประเทศไทย
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
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รูปที่ 21 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในประเทศไทย
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในงานศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำดิจิทัลในประเทศไทยในระยะหลัง ได้มีการให้ความสำคัญกับปัจจัยใน
ระดับปัจเจกมากยิ่งขึ้น งานศึกษาความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัลผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยระดับบุคคล โดย อร
พิมพ์ สุขคง และคณะ (2563) ได้ทำการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเสนอว่า นอกจากปัจจัยด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยด้านการศึกษาโดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษา
และปัจ จัย ด้านทัศนคติ เป็น อีก 2 ปัจ จัย ที่ส ่งผลต่อความเหลื่อ มล้ำ ทางดิจิทัล แต่ยั งมี การถกเถีย งและ
ทำการศึ ก ษาค่ อ นข้ า งน้ อ ย กล่ า วคื อ กลุ ่ ม คนที ่ ด ้ อ ยโอกาสท างการศึ ก ษาหรื อ ขาดทั ก ษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะใช้งานเครื่องมือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ยาก เพราะปัจจุบัน
การใช้งานมักจะต้องใช้ทั้งสองภาษาควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้งานได้ต้องอาศัยการออกแบบ
การเชื่อมต่อผู้ใช้ (User interface – UI) ที่ดี ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถเข้าใจและใช้งานได้
แม้ไม่เชี่ยวชาญการใช้ภาษาต่างประเทศ
ในเชิงนโยบาย รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) โดยได้กำหนดไว้
อย่างชัดเจนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมหลักของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ ภายใน
วงเงินงบประมาณ 13,000 ล้ านบาท โดยการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงไปยังหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล
(Zone C) จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งยังไม่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเป็นโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) และขอความร่วมมือให้
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กสทช. ดำเนินการในหมู่บ้านส่วนที่เหลือเพิ่มเติมอีกจำนวน 15,732 หมู่บ้าน และพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)
3,920 หมู่บ้าน (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563) ทว่าโครงการดังกล่าวประสบปัญหาในเรื่อง
ประสิทธิภาพในการใช้งานจริง ได้รับการร้องเรียนว่าไม่สามารถใช้งานได้ มีระยะการให้บริการที่จำกัดมาก และ
หากต้องการที่จะเชื่อมต่อไปใช้ยังบ้านเรือนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เอกชนเพิ่มเติม (องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2563)
ในประเทศไทย การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของการค้าปลีกเป็นไปอย่างรวดเร็ ว รายงานผลการสำรวจ
มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าการค้าปลีก ค้าส่ง
ผ่านช่องทางดิจิทัลถือเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ทุก
ประเภท ในปี 2561 มีมูลค่าทั้งหมด1,256,976.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.14 ของมลูค่าพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มจากปี 2560 ที่มูลค่าการค้าปลีก ค้าส่ง มีมูล่า 660,633.78 ล้านบาท ถึงร้อยละ
90.2 อย่างไรก็ตาม การมองภาพรวมของการเติบโตและมูลค่าของการค้าปลีกดิจิทัลโดยไม่ค ำนึงถึ งการ
กระจายตัวของรายได้และความมั่งคั่ง (Wealth and Income distribution) อาจทำให้สิ่งที่อาจเป็นปัญหาใน
อนาคตถูกละเลย ความเหลื่อมล้ำดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประโยชน์ที่ควรจะได้จากการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้
ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล มีความเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นในลักษณะที่ความเหลื่อมล้ำ
ด้านอื่นเป็นเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลด้วย ขณะเดียวกันการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ก็ มี
ศักยภาพนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในด้านอื่น การเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของการค้าปลีกสามารถช่วยสร้า ง
โอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าของสินค้าท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มการ
จ้างงาน ดังงานศึกษาในประเทศอังกฤษและตัวอย่างการพัฒนาการค้าปลีกดิจิทัลในพื้นที่ชนบทซึ่งเป็นโครงการ
ที่รัฐและเอกชนร่วมมือกันในประเทศจีน ซึ่งประโยชน์มางเศรษฐกิ จและสังคมของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล
ของการค้าปลีกเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
4.3.1 การค้าปลีกดิจิทัลกับวัฒนธรรมผู้บริโภค
วัฒ นธรรมคือแบบแผนที่ก ำกับ การกระทำและพฤติ กรรมของมนุ ษย์ใ นสัง คม การคำนึงถึ งและ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม ให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องถูกให้ความสำคัญใน
ทุกรูปแบบของการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาความ
จริงที่ว่าการค้าปลีกดิจิทัลต่างจากการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในแง่ที่เ ป็นรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก้าวข้าม
ข้อจำกัดทางกายภาพ เช่น พื้นที่และระยะทาง เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างอุปสงค์และอุป ทานระหว่างพื้น ที่ ภูมิภาค และระหว่างประเทศซึ่งมีความแตกต่างกันในมิติ ข อง
วัฒนธรรม การคำนึงถึงมิติวัฒนธรรมจึงสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นให้กับผู้ประกอบการ (Steinfield
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& Klein, 1999) ผู ้ บ ริ โ ภคที ่ม ี บ ริบ ททางวัฒ นธรรมต่ างกั นย่อ มมี พ ฤติก รรมและทั ศ นคติ ต ่อ การพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน (ณัฐรดา ประสงค์ทรัพย์ , 2558) รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้ น
สำหรับผู้บริโภคในวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับผู้บริโภคในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เช่น การรูปแบบของ
เว็บไซต์ รูปแบบการเป็นสมาชิกและการติดตาม (Subscribe) บางพื้นที่อาจนิยมที่จะเป็นสมาชิกแบบไม่มี
ค่าธรรมเนียมขณะที่บางประเทศเก็บค่าธรรมเนียม ระบบการชำระเงินบางพื้นที่ คุ้นเคยกับการชำระเงินผ่าน
บัตรเครดิตบางพื้นที่คุ้นเคยกับการใช้ระบบเก็บเงินปลายทาง (Aoki, 2000) ในประเทศไทยเรื่องความไว้เนื้อ
เชื่อใจเป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล
รายหนึ่ง ในช่วงแรกเริ่มของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ผู้ซื้อไม่ไว้ใจผู้ขายและระบบการชำระเงิน
ผ่านบัตรเครดิต จึงต้องใช้บริการเก็บเงินปลายทางของไปรษณีย์ไทย ซึ่งใช้เวลามากเพราะเมื่อผู้ซื้อรับของและ
ชำระเงินให้บุรุษไปรษณีย์ ที่ทำการที่เป็นผู้จ่ายจะส่งธนาณัติกลับมายังผู้ขาย และผู้ขายจะต้องนำธนาณัติไปขึ้น
เงินยังที่ทำการไปรษณีย์ กระบวนการที่ซับซ้อนทั้งยังมีต้นทุนการชำระเงินที่มาก เป็นอุปสรรคต่อการเติบโต
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยในช่วงแรก ต่อเมื่อผู้ซื้อเริ่มคุ้นชินกับการค้ารูปแบบใหม่ และรูปแบบการชำระ
เงินได้รับการพัฒนาให้มีต้นทุนที่ต่ำลง การค้าปลีกดิจิทัลจึงสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด
งานศึกษาโดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมาร์แชลแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย
จำนวน 12 คนในปี ค.ศ. 2004 ได้ทำการศึกษาวงจรธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อศึกษาบทบาทของ
ภาครัฐและเอกชน และเสนอว่าในช่วงแรกของการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐจะต้องแสดงบทบาท
สำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต ต้องมีการกำกับดูแลที่เหมาะสม มีบทบาทในการให้ความรู้
ในขั้นต่อมา ภาคเอกชนต้องเข้ามารับบทบาทนำต่อจากรัฐ และในขั้นท้ายที่สุดวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่จะเป็น
ตัวตัดสิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่เท่านั้นที่จะสามารถเติบโตได้
(2004 USC Marshall School of Business ABAC Team, 2004)
ผู้บุกเบิกงานศึกษาด้านความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมกับธุรกิจคือ Gerard Hofstede งานศึกษาที่
ตี พ ิ ม พ์ ใ นปี ค.ศ. 1980 คื อ Culture's Consequences: International Differences in Work-Related
Values ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมของพนักงานบริษัท IBM ทั่วโลกกว่า 100,000 คน
และได้เสนอความแตกต่างใน 4 ประเด็น คือ ความแตกต่างในเรื่องของอำนาจ (power distance) ความ
แตกต่างในเรื่องของความเป็นปัจเจกบุคคล (individualism - collectivism) ความแตกต่างในเรื่องของการ
แบ่ ง ชาย/หญิ ง (masculinity - femininity) ความแตกต่ า งในเรื ่ อ งของการหลี ก เลี ่ ย งความไม่ แ น่ น อน
(uncertainty avoidance) และในงานศึกษาชิ้นหลังได้เพิ่มความแตกต่างในเรื่องของการมองเหตุการณ์ใน
ระยะยาว (long term orientation - short term orientation) และความแตกต่างในด้านความปรารถนา
(indulgence - restrained) กรอบทฤษฎี ข อง Hofstede ได้ ถ ู ก นำมาใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวางในการศึ ก ษา
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เปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมกับธุรกิจประเภทต่างๆ รวมถึงการค้าปลีกดิจิทัลด้วย ซึ่งมีทั้งงาน
ศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่ากรอบการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของ Hofstede มีจุดอ่อน เช่นในงาน A crosscultural study of E-commerce: Exploring factors that influence individuals to buy ข อ ง Ligia
Maria Bohn (2005) ที่นำเอา กรอบของ Hofstede ค่าดัชนีปัจจัยทั้งหมดตามที่ Hofstede ได้ศึกษาไว้ มา
เปรียบเทียบกับผลการสัมภาษณ์เพื่อนนักศึกษาที่มาจากประเทศต่างๆ และพบว่ากรอบทฤษฎีอาจไม่เหมาะ
เป็นตัวชี้วัดโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้เท่าทัน มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือ และสามารถข้อมูลได้
ขณะเดียวกันก็มีผู้นำกรอบของ Hofstede ไปใช้เป็นกรอบในการศึกษาหาปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อการออกแบบ สีสัน รูปแบบ เนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์ที่แตกต่างกันระหว่างเว็บไซต์ ส่วน
ใหญ่ในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาและพบว่ากรอบดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน (Lo & Gong, 2005) รวมถึงงานวิจัยที่ศึกษาในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมเฉพาะ อย่างกลุ่มประเทศที่มี
วัฒนธรรมอาหรับ เช่นงานที่ศึกษาบริบททางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศจอร์แดน
(al-Qudah & Ahmad, 2014)
ประเด็นน่าสนใจประเด็นหนึ่งของการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมซึ่งเป็นหนึ่งประเด็นที่
นำเอากรอบของ Hofstede มาใช้ด้วยก็คือการไว้วางใจของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการ ผู้บริโภคที่มีบริบททาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะมีระดับความไว้วางใจที่แตกต่างกัน (ElSaid & Hone, 2005) ซึ่งสัมพันธ์กับงาน
ศึกษาของ Aoki ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นในเรื่องการชำระค่าสินค้า ความไว้เนื้อเชื่อใจสัมพันธ์กับรูปแบบของการ
ชำระค่าสินค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งของการค้าปลีกดิจิทัล
แม้ความเชื่อมโยงระหว่างค้าปลีกในรูปแบบดิจิทัลกับมิติทางวัฒนธรรมจะฟังดูเป็นเรื่องนามธรรม และ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีพลวัต แต่ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจัยประเด็นนี้ค่อนที่ข้างแพร่หลาย เป็นที่น่าสนใจว่า
การศึกษามิติวัฒนธรรมต่อการค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทยยังไม่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเท่าใดนัก โดย
งานวิจัยที่ศึกษาพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจำนวนหนึ่ง กล่าวถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมไว้เพียงสังเขป
ในลักษณะที่ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ควรให้การคำนึงถึง แต่ยังคงไม่มีงานศึกษาเชิงลึกในประเด็นนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นการรวมกลุ่มของผู้บริโภคที่มีความนิยมในสินค้าและบริการบางอย่างรวมกันทางโซเชียลมีเดีย
ซึ่งหลายครั้งนำไปสู่การเรียกร้องเพื่อสิทธิของผู้บริโภคที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น หรือการสร้างกลุ่มค้าขาย
กันเองผ่านอัตลักษณ์ร่วมทางสังคม (social identity) บางประการ เช่น กลุ่มศิษย์เก่าและปัจจุบันที่เคยเรียน
ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน อาทิ กลุ่มจุฬามาเก็ตเพลส1 กลุ่มมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้าน2
กลุ่มที่รวมตัวกันเพราะอยู่อาศัยในย่านหรือชุมชนเดียวกัน เช่น กลุ่มของกิน ลาดพร้าว 101 บางปิ แฮปปี้
1

https://www.facebook.com/groups/1162370287441092

2https://www.facebook.com/groups/302075350757527
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แลนด์3 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่พอใจกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในธุรกิจ ค้าส่ง ค้าปลีก และร้าน
สะดวกซื้อ เพราะเชื่อว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่พยายามสร้างการผูกขาด เช่น กลุ่ม แบน CP Makro Lotus4
4.3.2 การจ้างงานในค้าปลีกดิจิทัลและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
แนวโน้มการจ้างงานในค้าปลีกดิจิทัล พบว่าการใช้เทคโนโลยีทำให้ธุรกิจค้าปลีกที่ปรับตัวเข้าสู้ดิจิทัล
ไม่ต้องจ้างงานแรงงานในลักษณะเดิม รูปแบบที่เปลี่ยนไปทำให้กิจการสามารถลดการจ้างงาน ลดจำนวนสาขา
ลดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเป็นเรื่องจำเป็นลง โครงสร้างการจ้างงานในภาคการค้าปลีกแบบเดิมมี
การเปลี่ยนแปลง มีข้อเรียกร้องจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ให้มีการเปลี่ยนความสัมพันธ์การจ้างงานให้มีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเสนอให้มีการ “จ้างงานประจำรายชั่วโมง” 5 สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นค้าปลีกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและลดลงสูงสุดในรอบ
16 เดือนจากการเปิดเผยของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 16.4 คิด
เป็นมูลค่าเสียหายถึง 2.7 แสนล้านบาท สมาคมผู้ค้าปลีกไทยยังแสดงความกังวลว่าสถานการณ์อาจนำไปสู่การ
ปิดกิจการมากถึง 100,000 ร้านค้าซึ่งส่งผลต่อความไม่มั่นคงในการจ้างงานของแรงงานในภาคการค้าปลีกและ
อาจทำให้มีการสูญเสียงานถึง 1-1.5 ล้านราย6
แม้การค้าปลีกแบบเดิมจะกำลังถูกแทนที่ด้วยค้าปลีกดิจิทัล ทว่าในประเด็นการจ้างงานพบว่าการค้า
ปลีกดิจิทัลที่มีมากขึ้นไม่สามารถรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการสูญเสียงานจากการหดตัวของธุรกิจค้าปลี ก
แบบเดิม เนื่องจากมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน และผู้ค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยมักจะทำงานต่างๆ ด้วยตนเองและ
หากจำเป็นต้องจ้างก็เลือกจ้างแบบเป็นครั้งคราว สอดคล้องกับผลสำรวจของคณะผู้วิจัยที่พบว่าผู้ประกอบการ
ค้าปลีกดิจิทัลมีการจ้างงานที่ค่อนข้างน้อย
รูปแบบการค้าปลีกที่เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลทำให้มีความต้องการชุดของทักษะใหม่ที่เป็นที่จำเป็นต่อการค้า
ดิจิทัล เช่น การถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การใช้งานการโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
อาชีพใหม่เกิดขึ้นเพราะการขยายตัวของการค้าปลีกดิจิทัล เช่น ผู้ส่งเสริม การขายบนโซเชียลมีเดียหรืออินฟลู
เอนเซอร์ (Influencer) ผู้แนะนำสินค้าทางยูทู บ (Youtuber) ผู้ประกอบการจำนวนมากเรียนรู้ทักษะเหล่านี้
ด้วยตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องจ้างผู้อื่น หรือหากต้องจ้างก็เป็นการจ้างชั่วคราว จบเป็นครั้ง ซึ่งเรียกว่าเศรษฐกิจ
แบบกิ๊ก (Gig Economy) มีเพิ่มมากขึ้น

3

https://www.facebook.com/groups/166971777297639
https://www.facebook.com/groups/260025248796334
5 https://www.bangkokbiznews.com/news/916147
6 https://news.ch7.com/detail/510493
4
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ขณะที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าปลีกดิจิทัล เช่น ภาคขนส่ง และภาคการเงินการธนาคารที่
เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ก็เติบโตขยายตัวตามจะเห็นได้จากสถิติจดทะเบียนรถบรรทุกไม่ประจำทางที่เพิ่ม
มากขึ้นแม้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจรับ
ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ผู้บริโภคเลือกใช้ เท่ากับว่าในสองอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
ที่เติบโตควบคู่ไปกับค้าปลีกดิจิทัลนี้ ทำให้เกิดปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทว่าเมื่อพิจารณารายละเอียด
จากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ พบข้อน่ากังวลในการจ้างงาน
กล่าวคือในภาคขนส่งธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ผู้ประกอบรายเล็กไม่สามารถแข่งขันได้และเลิกประกอบ
กิจการทำให้มีการเลิกจ้างแรงงาน เช่น กรณี บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดส่ง
พัสดุ ที่ประกาศปิดกิจการในเดินมิถุนายน 2564 ส่งผลให้มีการเลิกจ้างแรงงานมากกว่า 400 คน
การแข่งขันทำให้บริษัทเลือกที่จะลดต้นทุนด้วยการลดค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ลง
เช่นกรณีของบริษัทขนส่ง J&T7 เข้ายื่นจดหมายร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี8
แม้แนวโน้มการจ้างงานในภาคขนส่งมีโอกาสเติบโตตามการค้าปลีกดิจิทัล ทว่าลักษณะความสัมพันธ์
ของการจ้างงานมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากการจ้างงานปกติไปสู่การจ้างเหมาในลักษณะเหมาช่วง จ้างเหมา
ค่าแรง หรือการจ้างแบบจบเป็นครั้ง เพื่อลดต้นทุนและสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ทำให้แรงงานเหล่านี้
ไม่ได้รับการคุ้มครองที่ดีภายใต้กฎหมายแรงงาน เช่นกรณีผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่ง ที่ถูกให้ออกจากการทำงานใน
แผนกจัดส่งของค้าปลีกสมัย ใหม่แห่งหนึ่ง โดยปกติจะทำหน้าที่ขนส่งสินค้าประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้าและ
เฟอร์นิเจอร์ ต่อมาบริษัทมีนโยบายปรับลดกำลังคนโดยบริษัทหันมาจ้างเหมาผู้ให้บริการขนส่งซึ่งมีทั้งในนาม
บุคคลและในนามบริษัท ผู้ให้ข้อมูลรายนี้ถูกให้ออกจากงานโดยได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และนำ
เงิน ชดเชยนั้น มาดาวน์ร ถปิ๊ก อั พ และเข้าเป็นผู้รับเหมาบริ การขนส่ งให้ กับ บริษ ัทเก่า ของตนเอง ซึ่งได้
ค่าตอบแทนวันละ 2,500 บาท ซึ่งเป็นราคาเหมารวมค่าเชื้อเพลิงและค่าสึกหรอ ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลว่าแต่ละวัน
มีปริมาณงานไม่แน่นอน อยู่ระหว่าง 8-10 แห่ง ขอบเขตของงานคือการขนส่งและติดตั้ง เริ่มออกจากบ้านราว
7.00 น เพื่อไปถึงที่หมายแรกประมาณ 8.00 น. เวลาเลิกงานขึ้นอยู่กับว่าขนส่งและติดตั้งเสร็จกี่โมง เมื่อเสร็จ
แล้วจะต้องขับรถไปขึ้นของเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนค่ำ เพื่อที่ตื่นเช้ามาจะได้เริ่มต้นทำงานเลย เพื่อให้ทำงานได้
รวดเร็วจึงได้ชวนภรรยามาร่วมทีมด้วย แม้รายได้รวมจะดูเหมือนมาก แต่เมื่อหักค่าเชื้อเพลิง ค่าผ่อนรถ ค่าสึก
หรอ จะเหลือวันละ ราว 1,300–1,500 บาท ซึ่งเป็นค่าแรงของสองคนคือตัวเขาและภรรยา ซึ่งหากนับชั่วโมง
การทำงานจะอยู่ระหว่าง 12 ชั่วโมง ซึ่งไม่ต่างจากสมัยเป็นพนักงานประจำและได้รับค่าล่วงเวลา แต่การ
7
8

https://hilight.kapook.com/view/217750
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3009416
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ทำงานลักษณะนี้ไม่มีสวัสดิการ ทั้งสองเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินประกันสังคม
ด้วยตัวเองโดยไม่มีนายจ้างสมทบ การทำงานแบบนี้ผู้ให้ข้อมูลมองว่าไม่มีความมั่นคงทั้งในด้านรายได้และการ
คุ้มครองทางสังคมก็มีจำกัด และมีแนวโน้มสูงที่ค่าตอบแทนจะถูกปรับลดเพราะการแข่งขันด้านต้นทุ นของ
ธุรกิจ
จะเห็นได้ว่าประเด็นการจ้างงานในนิเวศธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล มีพลวัตสูงเช่นเดียวกับรูปแบบการค้า
ปลีก แม้ค้าปลีกดิจิทัลจะขยายตัว แต่แนวโน้มการจ้างงานในธุรกิจมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่
เติบโตจากการค้าปลีกดิจิทัลในบางธุรกิจเช่นภาคการเงิน การธนาคารมีแนวโน้มการจ้างงานที่ลดลงเนื่องจาก
การทดแทนกำลังคนด้วยเทคโนโลยี ทั้งยังต้องการแรงงานที่มีทักษะที่เปลี่ยนไปจากเดิม ต้องมีความสามารถใน
การทำหน้าที่ได้หลากหลาย บางธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นภาคขนส่ง มีแนวโน้มเติบโตตามการค้าปลีกดิจิทัล มีการ
จ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับลดน้อยลง และยังมีแนวโน้มความสัมพันธ์การจ้าง
งานที่เปลี่ยนแปลง และกลายเป็นความท้าทายใหม่ของรัฐในด้านการจัดความคุ้มครองทางสังคมในครอบคลุม
เนื่องจากความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยยังผูกติดกับสถานะและความสัมพันธ์การจ้างงานของลูกจ้าง
และผู้รับจ้าง
4.3.3 ผลสำรวจประเด็นทางสังคมของการค้าปลีกดิจิทัล
4.3.3.1 ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล
ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีจะแบ่งผลสำรวจออกเป็น 4 ส่วน คือ แพลตฟอร์ม, อุปกรณ์เทคโนโลยี,
โปรแกรมช่วยเหลือการขาย และอินเทอร์เน็ต ซึ่งทั้ง 4 ส่วน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้
ในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการสัมภาษณ์ และให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมิน
ตนเอง เพื่อที่จะได้เห็นปัญหารวมถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยมีคะแนน
เต็ม 4 ซึ่ง 1 คะแนน คือ น้อยที่สุด ไปจนถึง 4 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่มากที่สุด
ในด้านแพลตฟอร์ม พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนตนเองในระดับ 3 มากที่สุด ทั้งในด้านความเข้าใจ
ของระบบแพลตฟอร์ม(ค่าเฉลี่ย 3.05), การเลือกใช้แพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.13)
และ ความสามารถในการเรียนรู้แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 3.04) และเมื่อถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบ
บนแพลตฟอร์ม พบว่าส่วนใหญ่เลือกให้คะแนน 1-2 กล่าวคือส่วนใหญ่พบปัญหาจากแพลตฟอร์มค่อนข้างน้อย
(ค่าเฉลี่ย 2.26) ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความซับซ้ อนของระบบแพลตฟอร์ม และระบบอัลกอริธึม
ของการโฆษณาสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถสร้าง
ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในการโฆษณาสินค้าผ่านแพลตฟอร์มแต่ละครั้งได้
ในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนตัวเองในระดับ 3 มากที่สุดเช่นเดียวกัน โดย
เรื่องความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.49 กล่าวคือส่วนใหญ่มองว่าตนเอง
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สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ จึงเลือกให้คะแนนตนเองในระดับ 3-4 แต่เรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
เทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในส่ วนนี้ คือ 3.07 เนื่องจากส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับ 2-3 ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าแม้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีได้ แต่ก็มองว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีราคา
ที่ค่อนข้างสูง และมีความเหมาะสมในระดับปานกลางไปจนถึงน้อย และในส่วนของทักษะการใช้งาน ได้แก่
ความเข้าใจในอุป กรณ์เทคโนโลยี(คะแนนเฉลี่ย 3.27),ความสามารถในการปรับตัวต่ออุกรณ์เทคโนโลยี
(คะแนนเฉลี่ย 3.25) และความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี(คะแนนเฉลี่ย 3.12) อยู่ในระดับที่ดีมาก
กล่าวคือผู้ประกอบการมีทักษะในการใช้งานเป็นอย่างดี และไม่ค่อยประสบปัญหาในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
มากนัก
ในด้านโปรแกรมช่วยเหลือการขาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนในระดับ 2 มากที่สุด ทั้งในส่วนของ
การรู้จักโปรแกรมช่วยเหลือการขาย (คะแนนเฉลี่ย 2.45), ความสามารถในการเข้าถึงโปรแกรมช่วยเหลือการ
ขาย(คะแนนเฉลี่ย 2.83) และความสามารในการใช้โปรแกรมช่วยเหลือการขาย (คะแนนเฉลี่ย 2.98) คะแนน
ดังกล่าวสะท้อนว่ากลุ่มผู้ประกอบการยังมีการปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการขายได้น้อย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีกิจการเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางทีมีการนำโปรแกรมช่วยเหลือการ
ขายมาใช้ เช่น ระบบ POS, Big DATA เป็นต้น แต่ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่เข้าถึงโปรแกรมเหล่านี้ และ
ยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การบันทึกข้อมูลต่างๆลงในสมุดบันทึก หรือโปรแกรม Excel แต่ไม่มีการนำ
เทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผลการขาย
ในด้านอินเทอร์เน็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนในระดับ 3 มากที่สุด โดยพวกเขาสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต ที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี (คะแนนเฉลี่ย 3.35) และมองว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงและใช้งาน
อินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสม(คะแนนเฉลี่ย 3.01) ซี่งจากการสำรวจพบกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเดือนละ 501 – 1000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.45 รองลงมาคือผู้เสีย
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เฉลี่ยเดือนละ 300 – 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.67 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าค่า
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อินเทอร์เน็ต 300 – 1000 บาทต่อเดือน เป็นราคาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าถึงได้ และมองว่าราคานี้
ค่อนข้างมีความเหมาะสม
ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อเดือน
60
40
20
0
ต่ํากว่า 300 บาท

300 - 500 บาท

501 - 1000 บาท

1001 - 1500 บาท

รูปที่ 22 ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อเดือน

เมื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงปัญหาที่พบจากการใช้เทคโนโลยี พบว่า ร้อยละกว่า 76.2 เคยพบปัญหา
จากเทคโนโลยีทั้งในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี, ซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นส่วน
ใหญ่เลือกที่จะค้นคว้าวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 60 ในปัญหาทุกด้าน รองลงมา คือเลือก
ปรึกษาเพื่อน และผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นประเด็นที่น่าสนใจคือไม่มีผู้ประกอบการคนใดเลือกที่จะปรึกษาและ
ขอคำแนะนำจากหน่วยงานรัฐเลย จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาต่อว่าหน่วยงานรัฐในประเทศไทยมีความพร้อมแค่
ไหนในการดำเนินแผนการตามเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากรัฐควรมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางที่
ถูกต้องแก่ประชาชน แต่จากการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหน่วยงานรัฐน้อยมาก
เนื่องจากไม่ทราบถึงบทบาทของรัฐในส่วนนี้
ดังนั้นในภาพรวมผู้ประกอบการมีทักษะการใช้เทคโนโลยี ทั้งในด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีในระดับที่ดีไปจนถึงดีมาก แต่ในเรื่องการนำโปรแกรมช่วยเหลือการขายมาใช้ยังอยู่ในระดับ
ปานกลางไปจนถึงต่ำ ซึ่งโปรแกรมช่วยเหลือการขายนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจการค้าปลีก
ออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งอาจมีส่วนในการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการได้อีกด้วย เช่นในกรณี
ของการนำ Big Data มาวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อวางแผนการขาย เป็นต้น ดังนั้นผู้ประกอบการ
จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้โปรแกรมช่วยเหลือการขายมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานรัฐควรเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ
ให้ความรู้และให้คำแนะนำในส่วนนี้แก่ผู้ประกอบการ
4.3.3.2 ผู้บริโภคค้าปลีกดิจิทัล
ในส่วนของผู้บริโภค จะแบ่งผลสำรวจด้านเทคโนโลยีออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แพลตฟอร์ม , อุปกรณ์
เทคโนโลยี, และอินเทอร์เน็ต
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ในด้านแพลตฟอร์ม จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 112 คนพบว่า คะแนนความเข้าใจเกี่ยวกับด้ านต่างๆ
ของแพลตฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง อาทิ ด้านความรู้ความเข้าใจในระบบของแพลตฟอร์มมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.12 การเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 และความสามารถในการเรียนรู้
แพลตฟอร์มใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.05 จากค่าเฉลี่ยดังกล่าวเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มต่างๆเป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว
และผู้บริโภคยังมีการเลือกใช้งานแพลตฟอร์มตามความต้องการของตนได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พบว่าปัญหาที่
ผู้บริโภคพบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์มอยู่ในระดับต่ำคิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.73 ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าการใช้งานแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันทำได้ง่ายและมีปัญหาน้อยมาก โดยพบว่ามีกลุ่ม
ตัวอย่างเพียง 40 คนที่เคยร้องเรียนขอความเยียวยาจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ส่ว นอีก 72 คนไม่เคย
ร้องเรียนความเสียหาย โดยกลุ่มคนที่เคยทำการร้องเรียนจำนวน 26 คนเห็นว่าการช่วยเหลือจากแพลตฟอร์ม
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการช่วยเหลือมักล่าช้า ควรมีค่าเสียเวลาชดเชยให้ต่างหากด้วย และติดต่อผู้ให้บริการ
ยาก เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นอกจากค่าเฉลี่ยผู้พบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์มจะ
น้อยแล้ว ผู้พบปัญหาและไม่พึงพอใจกับการช่วยเหลือยิ่งมีจำนวนน้อยมากอีกด้วย

เคยร้องเรียนหรือเยียวยาความเสียหายจาก
การใช้แพลตฟอร์มหรือไม่

เคย

ไม่เคย

แพลตฟอร์มมีการช่วยเหลือที่เหมาะสม
หรือไม่

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

รูปที่ 23 แสดงสัดส่วนการร้องเรียนหรือเยียวยาความเสียหายจากการใช้แพลตฟอร์ม
และความเหมาะสมในการช่วยเหลือของแพลตฟอร์ม

ในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี
อยู่ในระดับสูง อาทิ ความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย 3.58 ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์
เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย 3.19 ความสามารถในการปรับตัวใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอยู่ที่ 3.20 และความสามารถ
ในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ที่ 3.15 เป็นต้น
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ในด้านอินเทอร์เน็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพได้
ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 แต่เมื่อถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ต พบว่า
ส่วนใหญ่เลือกให้คะแนนที่ระดับ 2 – 3 คะแนนในส่วนนี้จึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.51 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้บ ริโภค
ส่วนใหญ่มองว่าค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
เมื่อถามถึงการพบปัญหาจากการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี พบว่ากว่าร้อยละ 72.3 เคยพบปัญหาจาก
การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี โดยปัญหาที่ถูกพบมากที่สุด คือ เครือข่ายไม่มีความเสถียร คิดเป็นร้อยละ 52.9
รองลงมาคือ ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือ คิดเป็นร้อยละ 44.7 และ ปัญหาเครื่องมือเทคโนโลยี
มีความซับซ้อนเข้าใจยาก คิดเป็นร้อยละ 35.3 ในขณะที่ปัญหาเรื่องการไม่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี
มีผู้ประสบปัญหาดังกล่าวน้อยที่สุด คิ ดเป็นร้อยละ 24.7 อาจกล่าวได้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการให้ประเมิณตัวเองในการใช้เทคโนโลยี ทั้งด้านแพลตฟอร์มและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ได้คะแนนเฉลี่ยในระดับ 3 ทั้งสิ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงไม่มีปัญหาในส่วนนี้ แต่ปัญหาที่พบ
จะมาจากลักษณะและคุณสมบัติของเครื่องมือเทคโนโลยีเสียมากกว่า เช่น ปัญหาเครือข่ายไม่เสถียร ความไม่มี
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เป็นต้น
เมื่อเกิดปัญการด้านเทคโนโลยี พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะค้นคว้าด้วยตนเองมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.4 รองลงมาคือเลือกปรึกษาเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 45.9 และปรึกษาผู้ให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 32.9 ซึ่งผลสำรวจในส่วนนี้มีความคล้ายคลึงกับผลสำรวจของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะค้นคว้าด้วยตนเองเมื่อเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน อีกทั้งจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคก็ไม่มีผู้ใด
เลือกที่จะปรึกษาหน่วยงานรัฐเลย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของรัฐที่เจือจางในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
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จากผลสำรวจสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในระดับสูง
ทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ และอุปกรณ์เทคโนโลยี และเมื่อเกิดปัญหาก็ใช้วิธีการค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถทั้งในการใช้งาน และการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีได้โดยไม่ต้อง
พึ่งพาผู้อื่นมากนัก ซึ่งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว มีผลให้ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
4.4 ประเด็นผลกระทบต่อบุคคล
ดังที่ทราบในเบื้องต้นแล้วว่า การดำเนินธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยใน
การดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยมีฟันเฟืองสำคัญคือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ธุรกิจค้าปลีก
ในยุคดิจิทัลนั้น มีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้เหมือนเหรียญที่มีสองด้าน
กล่าวคือ ในด้านหนึ่งนั้น อาจเป็นด้านดีช่วยให้การดำเนินธุรกิจสะดวกรวดเร็วทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
แต่อย่างไรก็ดี ในอีกด้านหนึ่งก็อาจสร้างผลกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน ดังเช่นที่ปรากฏเป็นข่าว
อย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญในการ
ชีวิตประจำวัน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การดำเนินธุรกิจค้าปลีกในยุคดิ จิทัลต้องตระหนักและให้ความสำคัญ
อย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ฉะนั้น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทย จึงแบ่งเนื้อหาการพิจารณา
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (4.1) วงจรข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล (4.2) การผลักดันการบังคับใช้
กฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (4.3) ข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการสำรวจประเด็นข้อมูลส่วน
บุคคล และ (4.4) บทสรุป ข้อถกเถียง และข้อเสนอแนะ
4.4.1 วงจรข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
โดยทั่วไปธุรกิจค้าปลีกในยุคเดิม มีลักษณะซื้อมาขายไป ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ
กับตัวสินค้าและการทำธุรกรรมซื้อขายมากกว่าการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามากนัก
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น และ
ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางนั้น ก็คือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้
การดำเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งสะดวกรวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคมากยิ ่ ง ขึ ้ น และใน
ขณะเดียวกันข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ก็สามารถนำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อประโยชน์ในทางการตลาดได้
อีกด้วย เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละสถานที่
หรือตามฐานรายได้ เหล่านี้ล้วนนำมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายสินค้าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยที่ผู้บริโภคซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะไม่ทราบ เป็นต้น การนำข้อมูลส่วน
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บุคคลมาเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก จึงทำให้อุตสาหกรรมค้าปลีกได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีกผ่านทางแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ออนไลน์
ในส่วนของวงจรข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลของประเทศไทยนั้น อาจพิจารณาผังวงจรของ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

รูปที่ 26 ผังวงจรข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล

จากผังข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้เกี่ยวข้องและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ใน
การดำเนินธุรกิจดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทย มีผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่
(1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้า หรือบริการ และหมายความรวมถึง
ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่นำมาเสนอขายกับแพลตฟอร์มค้าปลีก
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(2) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่นำแพลตฟอร์มมาใช้ในการบริการ
(3) ผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้ บริการ
ประมวลผลข้อมูล บริษัทสาขาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในต่างประเทศ เป็นต้น
ส่วนประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลนั้น พบว่า ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลมีที่มา 2
ช่องทาง ได้แก่ ข้อมูล ส่ว นบุคคลจากผู้บ ริโภคซึ่งสั่งซื้อสินค้าและข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ข ายสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของธุรกิจค้าปลีก กล่าวคือ
กรณีผู้บริโภคซึ่งสั่งซื้อสินค้านั้น ได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครสมาชิก การสั่งซื้อสินค้า หรือ
แม้กระทั่งการให้บริการหลังการขาย โดยลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนั้น มีทั้งข้อมูลส่วนบุคคล
ทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขโทรศัพท์ วัน
เดือนปีเกิด ที่อยู่ อัตราเงินเดือน นอกจากนั้นยังรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data)
ได้แก่ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสแกนม่านตา เป็นต้น
ในขณะที่ หากเป็นกรณีผู้ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของธุรกิจค้าปลีก จะมีการขอข้อมูล
ส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนเพื่อขอนำสินค้ามาให้บริการ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จะได้รับมีลักษณะคล้ายกับ
กรณีข้อมูล ส่ว นบุคคลของผู้ใช้บ ริการซื้อสินค้า ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ นอกจากนั้นยังอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติ
อาชญากรรม เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการซื้อขายทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขาย อาจมีข้อมูล
ส่วนบุคคลละเอียดอ่อนติดตามจากการเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ศาสนาหรือหมู่เลือด ในขณะที่
ข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลจากโปรไฟล์ social media หรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อทำการตลาด เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีความ
จำเป็นหรือเกี่ยวข้องโดยตรง แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทำการตลาดหรือพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์
ของลูกค้าและอาจเก็บมาจากลูกค้าโดยตรง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
จึงอาจสรุปเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนิน
ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล ดังตารางต่อไปนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ชื่อ- นามสกุล
วันเดือนปีเกิด
เพศ
ที่อยู่
อาชีพ

การสแกนใบหน้า (Face ID)
การจดจำเสียง
การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เชื้อชาติ
ศาสนา

112

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

รายได้/รายได้ในครัวเรือน
อีเมลส่วนตัว
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขบัญชีธนาคาร
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง
รูปภาพโปรไฟล์
คุกกี้
ตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์

ลายนิ้วมือ
ข้อมูลสุขภาพ
ประวัติทางการแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ
ประวัติอาชญากรรม

ตารางที่ 2 แสดงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลในประเทศไทย

จากการศึกษา จะเห็นได้ว่า การดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดย “ข้อมูล
ส่วนบุคคล” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนโยบายหรือมาตรการในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าไปกว่าการส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล
4.4.2 การผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย เริ่มต้นจากเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่ อัน
ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก โดยมีลักษณะเป็นการแก้ไข
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว เช่น การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ในทางแพ่งในกรณีถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือการฟ้องให้รับโทษจำคุกหรือโทษปรับทางอาญาในกรณี
ความผิดฐานเปิดเผยความลับหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท เป็นต้น
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาความเป็นมาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของรัฐธรรมนูญแล้ว
จะพบว่า รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวเอาไว้เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกวันที่ 10 ธันวาคม 2475 แต่ยังไม่ได้ บัญญัติไว้อย่างชัดเจนนัก จนกระทั่งใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัว
จะเห็นได้ว่า แม้สิทธิในความเป็นส่วนตัวจะรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่กฎหมายที่บุคคลจะใช้
เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าวก็ยังคงปรากฎอยู่ในกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือ
ประมวลกฎหมายอาญาอยู่ดี ซึ่งจะไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้ในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วน
บุคคลไว้เป็นพิเศษ
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สำหรับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดการตระหนักจนทำให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศไทย เกิดขึ้นในจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็น
กฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีการใช้คำนิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” และมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐเอาไว้อย่างชัดเจน
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของทั้งรัฐและเอกชน อันเป็นการมุ่ง
คุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
ฉะนั้น การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลของ
ประเทศไทย ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (4.2.1) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ (4.2.2) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ
4.4.2.1 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจาก
ข้อจำกัดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยที่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลโดยตรง แม้จะมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่
แล้วก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวจำกัดเฉพาะการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐเท่านั้น
ในขณะที่ภาคเอกชนยังคงมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมากและขาดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแม้
ภาคเอกชนบางแห่งจะมีกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลก็ตาม เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลในธุรกิจข้อมูลเครดิต ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ก็ตาม แต่ก็ยังอาจ
มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครอบคลุมบางกิจกรรม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นบัญญัติไว้เป็นพิเศษ
แนวคิดในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ พบว่า ประเทศไทยได้นำแนวคิดจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation: GDPR) มาเป็นแนวทางหลักในการ
ตรากฎหมาย โดยมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยอาจมีบางมาตรการที่
แตกต่างซึ่งบัญญัติเพิ่มเติมจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป เช่น มาตรา 95 ของ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ที่กำหนดให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะมี
กฎหมายนี้ใช้บังคับ ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ในวัตถุประสงค์เดิม เพียงแต่ต้อง

114

แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนความยินยอมได้ ซึ่งประเด็นนี้ไม่ปรากฏในกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป เป็นต้น
แม้กฎหมายฉบับนี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้
บางเรื่องในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ก็ตาม แต่ปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีการเลื่อน
การบังคับใช้ถึง 2 ครั้ง โดยอ้างเรื่องความไม่พร้อมของผู้ประกอบการและสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ณ
ปัจจุบันนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประการ อันได้แก่ (1) ลักษณะของข้อมูล
ส่วนคคลและผู้เกี่ยวข้อง (2) ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย (3) หน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และ (4) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการร้องเรียน กล่าวคือ
1. ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ จะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกฎหมายได้
ให้บทนิยามของคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไว้ว่าหมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตน
ของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 9 โดยผู้ที่จะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงนิติบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยใช้เกณฑ์ในการจำแนกตามเงื่อนไขการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือ กรณีข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลละเอียดอ่อน ได้แก่
ประเภทที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (Personal Data) หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของ
บุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เพศ อายุ เป็นต้น
ประเภทที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือข้อมูลละเอียดอ่อน (Sensitive Personal
Data) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ10 หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้น
9

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6.
ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพ
หรือพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตาหรือข้อมูลจำลอง
ลายนิ้วมือ
10
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ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายนี้ ได้ กำหนดบุคคลที่
เกี่ยวข้องเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล กล่าวคือ
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลระบุไปถึง11
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล12
- ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล13
จะเห็นได้ว่า หากเทียบเคียงกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลแล้ว พบว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
จะได้แก่ เจ้าของแพลตฟอร์มทั้งหลาย เช่น Shopee Lazada Tesco Lotus Big C Central เป็นต้น เพราะ
เป็น ผู้มีอำนาจในการตัดสิน ใจเกี่ย วกับ การเก็บรวบรวม ใช้ห รือการเปิดเผยข้อมูล ส่ว นบุคคล ในขณะที่
ผู้ใช้บริการจากแพลตฟอร์มเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งลูกค้าหรือผู้ขายที่นำของมาขายในแพลตฟอร์มดังกล่าว ล้วน
แต่ถือว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนิยามของกฎหมายทั้งสิ้ น อย่างไรก็ดี อาจจะมีผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไปประมวลผล
หรือดำเนินการอื่นใด โดยให้บุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการแทนหรือไม่ หากมีการกระทำดังกล่าวจะเรียกบุคคลอื่น
นั้นว่าเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2. ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้ มุ่งกำกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
มาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้ นภายในประเทศ
หรือต่างประเทศก็ตาม และยังหมายความรวมไปถึง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศ แต่มีการเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ไม่ว่าจะมีการชำระเงินจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย ในกรณีนี้ กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมี
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พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6
เพิ่งอ้าง
13 เพิ่งอ้าง
12
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หน้าที่ต้องแต่งตั้งตัวแทนของตนในประเทศไทยด้วย หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 3
ล้านบาท14
3. หน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวล
ข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ
หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ
หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้มีอำนาจในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
ไว้ ฉะนั้นในกฎหมายนี้ จึงกำหนดหน้าที่ค่อนข้างเคร่งครัดแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่หน้าที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล ส่ว นบุ คคลโดยชอบด้ว ยกฎหมาย เช่น ต้องมีการเก็บ ข้ อ มู ล ส่ว นบุ คคลเท่ าที่จ ำเป็ น ตาม
วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย15 มีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล16 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
เว้นแต่เป็นตามที่กฎหมายกำหนด 17 และห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นโดยไม่ใช่จากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง18
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ต้อง
ได้รับความยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 19 ต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ 20 และต้องบันทึกการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรายการ
เพื่อให้ตรวจสอบ21 หากเป็นกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว22
นอกจากนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลยังมีห น้าที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสม ป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบ ตลอดจนมีระบบ
การตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อ มูลส่วนบุคคลและแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่
สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ เป็นต้น
14

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 37 (5) ประกอบมาตรา 83.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 22.
16 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 23.
17 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26.
18 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 25.
19 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 27 วรรคหนึ่ง.
20 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 27 วรรคสอง.
21 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 27 วรรคสาม.
22 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 ประกอบ มาตรา 29.
15
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ในขณะที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายจึงกำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ
เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่ว นบุ คคลตามคำสั่ง ที่ ได้ร ับจากผู้ ควบคุม ข้ อมูล ส่ว นบุ คคลเท่ า นั้ น
นอกจากนั้นยังต้องมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย
เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมทั้งมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุ คคลทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนหน้าที่
จัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
นอกจากหน้าที่เฉพาะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
กฎหมายยังกำหนดหน้าที่ร่วมกันของทั้ งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ในองค์กรของตน 23 ซึ่งเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
ตลอดจนมีหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีปัญหา
เกิดขึ้น เป็นต้น24
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการร้องเรียน
เพื่อให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง กฎหมายได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล 8 ประการ ได้แก่
(1) สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) กำหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีสิทธิถอนความยินยอมที่ตนเคยให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ไ ด้ ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ถอน
ความยินยอมตามสิทธิของเจ้าของข้อมูล อย่างไรก็ดี ผู้ควบคุมข้อมูลอาจปฏิเสธสิทธิดังกล่าวได้ หากมีข้อจำกัด
สิทธิของเจ้าของข้อมูลโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล ทั้งนี้การถอนความยินยอมนี้ไม่
ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลได้เคยให้ความยินยอมไปแล้ว
(2) สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล (Right to be informed) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิได้รับแจ้ง
รายละเอียดจากผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลก่อนหรือขณะเก็บรวมรวมข้อมูล ส่วนบุคคล อันได้แก่
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยเจ้าของข้อมูลต้องให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา
และผลกระทบที่เป็นไปได้ถ้าไม่ ให้ข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่

23
24

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 41.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 42.
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ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกเปิดเผย ตลอดจนข้อมูลของผู้ควบคุม รวมถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
(3) สิทธิในการเข้าถึง (Right of access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลได้ นอกจากนั้นยังมีสิทธิขอให้เปิดเผย
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เป็นผู้ให้ความยินยอม จากสิทธิดังกล่าวนี้ย่อม
ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูล ต้องดำเนินการตามคำขอโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ผู้
ควบคุมข้อมูลอาจปฏิเสธได้ ถ้ามีกฎหมายหรือคำสั่งศาลบัญญัติไว้ และส่งผลกระทบที่อาจสร้างความเสียหาย
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและต้องทำบันทึกการปฏิเสธคำขอด้วย
(4) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล (Right to data portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ และขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นเมื่อ
สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ตลอดจนขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่ งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้
ควบคุมข้อมูลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการตาม
ร้องขอ หากปฏิเสธจะต้องเป็นกรณีการส่งหรือโอนข้อมูลของผู้ควบคุมโดยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการใช้สิทธินั้นละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นและ
ต้องบันทึกการปฏิเสธพร้อมเหตุผลไว้ด้วย
(5) สิทธิในการคัดค้าน (Right to object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ หากปรากฎว่าเป็นข้อมูลส่วนบุ คคลที่เก็บรวบรวมโดยได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม(เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐหรือเพื่อการจำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม
ข้อมูล หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถิติ สิทธิ ดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องดำเนินการตามคำร้องขอของ
เจ้าของข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ และต้องแยกส่วนออกจาก
ข้อมูลอื่นอย่างชัดเจนในทันที
(6) สิทธิในการขอให้ล บ (Right to erasure) เจ้าของข้อมูล ส่ว นบุคคลมีส ิทธิ ให้ผ ู้ ควบคุม ข้ อ มู ล
ดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หากปรากฎว่าข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษา หรือถอนความยินยอม หรือคัดค้าน หรือข้อมูลนั้นถูกเก็บ ใช้
เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิดังกล่าวส่งผลให้ ผู้ควบคุมข้อมูลต้องดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลนั ้ น เป็ น ข้ อ มู ล ที ่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ต ั ว บุ ค คลได้ หากปฏิ เ สธเจ้ า ของข้ อ มู ล มี ส ิ ท ธิ ร ้ อ งเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งให้ผู้ควบคุมดำเนินการได้ เว้นแต่ เป็นการเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ
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เพื่อประโยชน์สาธารณะ การปฏิบัติให้บรรลุกฎหมายด้านเวชศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณสุข
หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย ก็ไม่อาจใช้สิทธิลบได้
(7) สิทธิในการขอระงับการใช้ (Right to restrict processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้
ควบคุมระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ เช่น ผู้ควบคุมอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ดำเนินการในมาตรา 36 หรือเมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลาย มาตรา 33 (4)
แต่เจ้าของข้อมูลขอระงั บการใช้แทน หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ต าม
วัตถุประสงค์แต่เจ้าของข้อมูลมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ หรือเมื่อผู้ควบคุมอยู่ระหว่างพิสูจน์ในการปฏิเสธ
การคัดค้านของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ย่อมส่งผลให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องดำเนินการต ามคำร้องขอของ
เจ้าของข้อมูล หากไม่ดำเนินการตามคำร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลต้องบันทึกคำร้องของของเจ้าของข้อมูลพร้อม
เหตุผลและเจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการได้
(8) สิทธิในการขอแก้ไข (Right to rectification) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นหาก
พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นได้ ทำให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล หากไม่ดำเนินการตามคำร้อง
ขอ ผู้ควบคุมข้อมูลต้องบันทึกคำร้องของของเจ้าของข้อมูลพร้อมเหตุผล ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการได้
ในส่วนกระบวนการร้องเรียนและเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อาจเกิดจาก
ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกรณีพบข้อมูลส่วน
บุคคลรั่วไหล ซึ่งกฎหมายได้กำหนดแนวทางไว้ 2 แนวทาง กล่าวคือ
แนวทางแรก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่
ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล รวมถึงลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผล ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เช่น เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มี
ฐานทางกฎหมายรองรับ หรือไม่ดำเนินการตามสิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ เป็นต้น เหล่านี้ทำให้
เจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคลมีส ิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
หากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว พบว่าการกระทำที่ร้องเรียนนั้นอาจไกล่เกลี่ยได้และ
คู่กรณีประสงค์จะให้ไกล่เกลี่ยกัน คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ แต่หากคู่กรณีไม่
ประสงค์จะไกล่เกลี่ยหรือไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ เช่นนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะมีอำนาจออกคำสั่งได้ เช่น
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สั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ป ระมวลผลข้อมูลปฏิบัติดำเนินการแก้ไขการกระทำของตนให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด หรือสั่งห้ามผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือให้
ระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เจ้าของข้ อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้
ประมวลข้อมูลฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวก็จะมีความผิดและอาจต้องโทษปรับทางปกครองสูงสุดถึง 5
ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของขั้นตอนร้องเรียนผ่านแนวทางนี้ อาจต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน
นี้อาจสรุปขั้นตอนการร้องเรียนผ่านแนวทางแรกได้ตามผังตัวอย่างต่อไปนี้

รูปที่ 27 ผังขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนวทางที่สอง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนในทาง
แพ่ง ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนเชิงลงโทษได้ไม่เกิน 2 เท่าของความเสียหายที่แท้จริง หรืออาจ
ฟ้องเป็นคดีอาญา เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลเกิดความรับผิดทางอาญา เช่น โทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปีหรือโทษ
ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น อาจสรุปได้ตามผังตัวอย่างต่อไปนี้
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รูปที่ 28 ผังขั้นตอนการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม

ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนการร้องเรียนทั้ง 2 แนวทางข้างต้น คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อาจกำหนดรายละเอียดในกฎหมายลำดับรองต่อไป ณ วันที่ทำวิจัยยังไม่มีกฎหมายลำดับรองใช้บังคับ
อนึ่ง จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า มี
โครงสร้างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลให้มีการ
ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและในขณะเดียวกันก็กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตลอดจน
กระบวนการร้องเรียนกรณีมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจน หากมองในบริบทของการดำเนินธุรกิจ
ค้าปลีก เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกย่อมมีหน้าที่ปฏิบัติอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคในฐานะเจ้าของข้อมูลส่ว นบุคคลย่อมมีสิทธิตามกฎหมาย
เช่นเดียวกัน จึงเป็นกฎหมายเดียวที่อาจเป็นความหวังให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิ จค้าปลีก
ดิจิทัลของสังคมไทยได้อย่างสมบูรณ์
4.4.2.2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดังที่ได้ทราบก่อนหน้าว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยังไม่มีผล
บังคับใช้อย่างสมบูรณ์ จึงเกิดประเด็นพิจารณาว่า หากกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ และจะมีมาตรการ
ทางกฎหมายใดในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายที่มุ่งคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคลในประเทศไทยมีห ลายฉบับ อันได้แก่ รัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 เป็นต้น
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เหล่านี้ล้วนมีเจตนารมณ์การบังคับใช้ที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเด็นวิจัยมุ่งศึกษาการประกอบ
ธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลเป็นหลัก ฉะนั้น จึงพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวเท่านั้น
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจค้า
ปลีกดิจิทัลในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (2) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ (3) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักกฎหมายทั่วไป
1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544
เป็ น กฎหมายที ่ ค ุ ้ ม ครองการทำธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมุ ่ ง รองรั บ การทำธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีสภาพบังคับทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมโดยใช้กระดาษ ซึ่งการดำเนินธุรกิจค้า
ปลีกในยุดิจิทัลย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าย่อมมีการดำเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน โดยมีหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของรัฐด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้
สอดคล้องกับ นโยบายและแผนระดับ ชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเห็นได้ว่า
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นนอกจากจะสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แล้ว ยังรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากการทำธุรกรรมการค้าออนไลน์ด้วย ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคและธุรกิจดังกล่าวด้วยเช่นกัน
หากพิจารณาสาระสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายดังกล่าว พบว่า ได้มีประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐไว้ 2
ประการหลัก กล่าวคือ ประการแรก กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลตลอดจนความรับผิดของผู้ควบคุม
ข้อมูล และประการที่สอง ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
เช่น การแจ้งรายละเอียดของการรวบรวม จัดประเภทและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งความเชื่อมโยงให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น เป็นต้น
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จากประกาศข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวมีข้อจำกัดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจ
ค้าปลีกดิจิทัล เนื่องจากประกาศดังกล่าวมุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ทำให้ภาคเอกชนยังขาดแนวทางปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีต่อไป
2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้น มุ่งที่
จะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีการ
โฆษณาสินค้าหรือการให้บริการเกินจริง ทำให้ผู้บริโภคอยู่ในฐานะเสียเปรียบ หากพิจารณาในบริบทของการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคแล้ว ก็ย่อมถือว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคประการหนึ่งที่ควร
ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับสิทธิอื่น ๆ
ในส่วนของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งทำหน้าที่หลายประการ เช่น พิจารณาเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล
หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เป็นต้น
เมื่อพิเคราะห์สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าวในมิติ ของการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พบว่า ไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองไว้โดยตรง แม้ในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของส่วนกลางจะ
ประกอบไปด้ว ยคณะกรรมการว่าด้วยโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 25ก็
ตาม แต่ไม่ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาหรือ
ช่องทางการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แต่อย่างใด จึงเป็นข้อจำกัด
ประการหนึ่ง
ขณะที่กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเองก็เป็นช่องโหว่ในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน เนื่องจากรายงานการศึกษาของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรื่อง โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ/
แนวทางการยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอต่อสำนักงานพัฒน าธุรกรรม
25

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ได้นิยามคำว่า “ตลาดแบบตรง” หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือ
บริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุง่ หวังให้ผู้บริโภคแต่ละราย
ตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผูป้ ระกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ถือ
ว่าเป็นตลาดแบบตรงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง จากนิยามนี้ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทตลาดแบบตรงต้องมา
จดทะเบียนกับกองคุ้มครองผู้บริโภคแบบขายตรงหรือตลาดแบบตรง เพื่อกำกับดูแลต่อไป
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ระบบการลงทะเบียนเพื่อการยืนยันตัวตนของผู้บริโภค มีการกรอก
รายละเอียดเพื่อให้ผู้บริโภคยืนยันตัวตนก่อนการร้องทุกข์นั้น พบว่า ผู้บริโภคยังต้องกรอกหมายเลขประจำตัว
ประชาชน และในขั้นตอนของการร้องทุกข์ต้องจัดส่งสำเนาบัตรประชาชนด้วย ซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเห็นว่า ใน
อนาคตหากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้ว การนำเอาสำเนาบัตร
ประชาชน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยอาจเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
จะต้องประสบปัญหา ดังนั้น สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจึงควรพิจารณาเรื่องวิธีการยืนยันตัวตนในแบบอื่น
แทนการใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือระบบการร้องทุกข์ออนไลน์ควรหันมาให้ความสำคัญกั บสาระสำคัญของ
การร้องทุกข์ของผู้บริโภคว่ามีสาระเพียงพอในการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวหรือไม่26
นอกจากนั้นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยังได้เสนอผ่านรายงานการศึกษาข้างต้นว่า ให้สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองผู้บริโภคจากธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ
การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้ประกอบการหรือร้านค้าออนไลน์ที่ต้องปฏิบัติตามโดยอาจดัดแปลงจาก
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยระบบการค้าออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซีย (Government Regulation Number
80 Year 2019 on Trade through Electronic System) เช่ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ต้ อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์ โดยความร่วมมือขององค์กรผู้บริโภค หน่วยงานส่งเสริม
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์ และหน่วยงานรัฐที่เห็นความสำคัญของการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ได้แก่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย บริษัทเซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ช จำกัด บริษัทแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด บริษัท บิวตี้ นิสต้า
จำกัด บริษัท ลาซาด้า จำกัด บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ช จำกัด และหน่วยงานของรัฐด้า นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรม
พัฒ นาธุร กิจ การค้า กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคั บ การ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

26

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, รายงานการศึกษา โครงการจัดทำข้อเสนอแนะ/แนวทางการยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564, น. 28.
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บันทึกความตกลงร่วมมือดังกล่าว มีสาระสำคัญหลายประการ แต่ในบริบทของการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น อาจจำแนกได้เป็น 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก กำหนดให้ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อและ
ผู้ขาย รวมทั้งนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับมือภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์27
ประการที่สอง ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยต้องจัดให้มี
ระบบคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค และจะขออนุญาตก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้าต่อบุคคลอื่น โดยให้เป็น ไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลโดยควร
ดำเนินการดังต่อไปนี้28
มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คลที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นภาษาไทย และให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงนโยบายดังกล่าวได้โดยง่าย (เช่น อยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดออนไลน์)
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้อง
1. แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2. ระบุประเภทและวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
3. กำหนดหน้าที่ มาตรการ และการเยียวยาทั้งของตนเอง และคนกลาง และร้านค้า อย่าง
ชัดเจน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลของลูกค้าจากการสูญหาย และการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การ
เปิดเผย การทำซ้ำ การแก้ไข การทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงที่คล้ายกัน
ต้องจัดให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ตลอดจนตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกต้องและ
สมบูรณ์ตามที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม และต้องกำหนดให้ผู้
ประมวลผลข้อมูลตัวแทน คู่สัญญา และบุคคลอื่นที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไป มีมาตรกา รในการ
ป้องกันการสูญหาย รวมทั้งการเข้าถึง การใช้ การแก้ไขการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ข้อมูลโดยมิ
ชอบประการอื่น
ต้องกำหนดมาตรการการรับ มือสถานการณ์การรั่ว ไหลของข้ อมูล ส่ว นบุคคลของลูก ค้า รวมทั้ง
กำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลตัวแทน คู่สัญญา และบุคคลอื่นที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไป แจ้ง
เหตุการณ์รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บุคคลดังกล่าวได้รับไปจากผู้ให้บริการ โ ดยไม่ชักช้าและ
ภายในกรอบระยะเวลาที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ในกรณีที่ประเมินแล้ว
27
28

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์ ข้อ 3.
เพิ่งอ้าง, ข้อ 11.
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พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลไปมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งใช้บังคับกับผู้ให้บริการ
ด้วย
จากบั น ทึ ก ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า แม้ จ ะมี ม าตรการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก็ตาม แต่เป็นเพียงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จำกัด
เฉพาะผู้ที่ร่วมลงนามเท่านั้น ในขณะที่แพลตฟอร์มค้าปลีกในประเทศไทยยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่ยังไม่
ดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
ฉะนั้น ในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า
ไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บัญญัติเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยตรง หากแต่
มีความร่วมมือกันในลักษณะ MOU ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค อันเป็นส่วนหนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดออนไลน์
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหลายฝ่ายเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการประกอบ
ธุรกิจในยุคดิจิทัลแล้ว
3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักกฎหมายทั่วไป
แบ่งออกเป็น 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก ในทางแพ่ง หากได้รับความเสียหายจากการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใน
ลักษณะดูถูก เหยียดหยาม ทำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง เสื่อเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง การกระทำของผู้ที่นำข้อมูลมา
เปิดเผยก็อาจเป็นความผิดในข้อหาละเมิด ตามมาตรา 420 หรือข้อหาหมิ่นประมาททางแพ่ง ตามมาตรา 423
ซึ่งความเสียหายดังกล่าว สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หรือขอให้ชดเชยเยียวยาความเสียหายได้ ตาม
มาตรา 447
ประการที่สอง ในทางอาญา การกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดในกฎหมายอาญาว่าด้วยการหมิ่น
ประมาทบุคคลอื่น ตามมาตรา 326 หรือมาตรา 328 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองชื่อเสียงและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมีโทษจำคุกและโทษปรับ ดังเช่น มาตรา 328 ที่วางหลักไว้ว่าถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้
กระทำโดยการโฆษณา ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาท เป็นต้น
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนั้น เป็นการคุ้มครองอย่างกว้าง ที่ไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะการ
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คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น หากแต่ยังคุ้มครองสิทธิอื่นด้วยตั้งแต่ชีวิต ร่างกาย อนามัยหรือทรัพย์สิน ทั้งที่
สิทธิเหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างจากสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และจะได้รับความคุ้มครองสิทธิดังกล่าวตามหลัก
กฎหมายทั่วไปนั้นก็ต่อเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วผ่านการชดใช้ค่าเสียหายหรือการลงโทษมากกว่าที่จะเป็น
การป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้ นอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับ
สากลหรือไม่
สรุปได้ว่า มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ค้าปลีกดิจิทัลนั้น ยังมีข้อจำกัดบางประการที่อาจไม่ก่อให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างแท้จริง
4.4.3 ข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการสำรวจประเด็นข้อมูลส่วนบุคคล
4.3.1 ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลเกินความจำเป็น
จากการสำรวจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของธุรกิจค้าปลีกใน
ประเทศไทย โดยแบ่งประเภทของธุรกิจค้าปลีก ออกเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 หมวดเสื้อผ้า ได้แก่ Pomelo, ZARA, UNIQLO, H&M, SHEIN
หมวดที่ 2 เครื่องสำอาง ได้แก่ Watsons, Konvy, EVEANDBOY
หมวดที่ 3 ช็อปปิ้งออนไลน์ ได้แก่ Shopee, Lazada, JD Central, eBay, amazon, kaidee
หมวดที่ 4 อาหาร ได้แก่ Makro, Tesco Lotus, Big C, 7-11, HappyFresh
หมวดที่ 5 ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ Ikea, Home pro
การสำรวจ พบว่า แพลตฟอร์มธุรกิจค้าปลีกทั้ง 5 หมวดข้างต้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการในแต่ละขั้นตอนของการลงทะเบียนสมัครใช้บริการกับแพลตฟอร์มเหล่านั้น โดยใช้ระบบการ
ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ บางแพลตฟอร์มมีการลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์และยืนยัน
ตั ว ตนด้ ว ยหมายเลข OTP เช่ น Makro, Big C, Lazada, Shopee, JD Central, eBay, kaidee, amazon,
Watsons, Konvy, Home Pro โดยระบบจะให้ผู้ใช้บริการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับรหัส OTP ในการ
ยืนยันสร้างบัญชีออนไลน์หรือผู้ใช้บริการจะลงทะเบียนผูกบัญชีผ่าน Facebook หรือ Apple ID ก็ได้
นอกจากนั้น ยังพบว่าบางแพลตฟอร์มได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับการอยู่อาศัย อาชีพ และฐานเงินเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด เพศ รายละเอียดบัญชีธนาคาร
และการชำระเงิน ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)
ยิ่งไปกว่านั้น บางแพลตฟอร์มได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมือง ลายนิ้ว มือ ระบบจดจำใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ใบหน้า ข้อมูล
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จากการจดจำม่านตา ข้อมูล สุขภาพหรือสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ข้อมูล ทางพันธุกรรม ประวัติทาง
การแพทย์ ภาวะทุพพลภาพ และประวัติอาชญากรรมอีกด้วย29
หากกล่าวโดยสรุป ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มค้าปลีก จะพบว่ามีทั้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนด เช่น การสมัครหรือใช้
บริการของสมาชิกร้านค้า การออกใบกำกับภาษี การสั่งซื้อสินค้าและบริการ การชำระเงิน การส่งมอบสินค้า
หรือส่งมอบงาน การส่งเสริมการขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อาจอยู่ในสถานะที่ไม่อาจต่อรองได้และต้องจำยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อแลกกับการเข้าถึงการ
ให้บริการ เช่น ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงการให้บริการหรือต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่
กำหนดก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าหรือบริการได้ เป็นต้น
การกระทำดังกล่าวของแพลตฟอร์มค้าปลีกทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้จำนวนมาก
เนื่องจากสามารถทำได้โดยง่ายผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ไม่ต้องขอข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลในหลาย
ๆ ครั้งเหมือนแต่ก่อน จึงทำให้เกิดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ง่ายและสะดวก เหตุที่ผู้ประกอบการแพลตฟอร์ม
ค้าปลีกเลือกที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากนั้น เพื่อสร้างความสะดวกแก่ผู้ประกอบการเองที่ไม่ต้องขอ
ข้อมูลในภายหลังและอาจนำไปใช้ในการประมวลผลวัตถุประสงค์อื่น เช่น การสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค
รสนิยม ในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อวางแผนการตลาด เป็นต้น
จากปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า แพลตฟอร์มค้าปลีกของไทยในปัจจุบันยังคงเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ที่มุ่งให้เก็บเท่าที่จำเป็น
มีข้อโต้แย้งว่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็นหรือไม่ ต้องพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละ
แพลตฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน การเก็บข้อมูลของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่อาจต้องการให้มีก ารเก็บ
ข้อมูลแบบหลายมุมหลายมิติ ทำให้การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการเก็บที่มากกว่าแพลตฟอร์มรายย่อยหรือ
ขนาดเล็ก ซึ่งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็นหรือไม่ อาจต้องพิจารณาจากการที่แพลตฟอร์มนำไปใช้
จริง ต่อประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า แม้แพลตฟอร์มจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์
ของแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจจะผันแปรไปตามขนาดของธุรกิจก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี การสั่งซื้อสินค้าหรือ
บริการผ่านแพลตฟอร์มค้าปลีกไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลส่วน
บุคคลที่อ่อนไหวของผู้บริโภค เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังเช่น ความคิดเห็นทางการเมือง
ลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า สอดคล้องกับผลการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคเห็นว่าแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลส่วน
29
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บุคคลเกินความจำเป็น ร้อยละ 47.3 และผู้บริโภคไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรมถึง
ร้อยละ 51.8
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มค้าปลีกในปัจจุบันจึงเป็น
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินความจำเป็นและเอาเปรียบเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างยาวนาน
ปัญหาดังกล่าวนี้ แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีกฎหมายใดที่จะคุ้มครองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี
ดังกล่าวโดยตรงก็ตาม แต่หากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้อย่าง
สมบูรณ์ ก็อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้วางหลักในการเก็บรวบรว ม
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่รอกฎหมายมีผลบังคับใช้ ผู้วิจัยเห็นว่า แพลตฟอร์มค้าปลีกควรทบทวนและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยการเก็บข้อมู ลส่วนบุคคลเท่าที่
จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ก่อนการขอข้อมูลและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
นำไปประมวลผล ทั้งนี้ ความยินยอมนั้นควรจะเป็นความยินยอมโดยสมัครใจจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ไม่ได้
เกิดจากการถูกบังคับหรือเป็นเงื่อนไขในการให้บริการ และควรเพิ่มมาตรการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมา
ให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต
4.4.3.2 ปัญหาการไม่แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงให้เห็นว่ามีการตระหนักใน
เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูล โดยมักจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจั ดเก็บ ตลอดจนแจ้งสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลให้ทราบ และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น พบว่ามีหลายแพลตฟอร์มเริ่มแสดงนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวในระหว่างที่ลงทะเบียนสมัครใช้งาน โดยมีการขออนุญาตเพื่อที่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น แพลตฟอร์ม Ikea, Shopee, Lazada, JD Central เป็นต้น
ในบางกรณีมีการการจำแนกวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลโดยชัดเจนที่
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลโดยมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่า
เก็บข้อมูลในฐานหรือโดยวัตถุประสงค์อะไร เช่น ฐานสัญญา ฐานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานประโยชน์อัน
ชอบธรรม ฯลฯ มีการนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลในส่วนไหนบ้าง และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ
หน่วยงานหรือองค์กรใด ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม Tesco Lotus เป็นต้น
จากการศึกษา พบว่า แพลตฟอร์มค้าปลีกส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีการแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แต่อย่างใด แม้แพลตฟอร์มใหญ่ๆ จะปรับตัวและประกาศแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้างแล้วก็ตาม
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ประเด็นปัญหานี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การประกาศแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้บริโภคย่อม
แสดงจุดยืนของผู้ประกอบการว่าตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ซึ่งอาจเป็นจุดขายที่ทำให้ผู้บริโภคหันมารับบริการจากผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้น ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มค้าปลีกจึงควรประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำหนดทิศ
ทางการการคุ้มครองข้อมูลให้ แก่ผู้บริโภคต่อไป การกระทำดังกล่าวยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้
4.4.3.3 ปัญหาขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
ปัจจุบันพบข่าวการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มค้าปลีกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2564 พบข้อมูลลูกค้าจาก Online shopping ชื่อดังของไทยหลุดสู่ตลาดมืด โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ E-Mail เบอร์โทรศัพท์ ประกาศขายในตลาดมืด จากการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลหลุด
ออกมากว่า 15 ล้าน รายชื่อ หรือเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ข้อมูลของลูกค้า CP Freshmart ถูกแฮกข้อมูล
ในระบบ ทำให้เกิดความเสียหายทั้ง หมดกว่า 5.9 แสนรายงาน ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ เป็นต้น 30 และผู้บริโภค ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็ยังไม่ได้รับการ
เยียวยาความเสียหายแต่อย่างใด
ปัญหาดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เลื่อนการบังคับใช้เป็นจำนวน 2 ครั้งและในปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ผู้บริโภค ในฐานะ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการเยียวยาความเสียหายกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดความรับผิดของผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล นำมาสู่ความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล ไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อกำหนดโทษปรับทางปกครอง และแนวทางที่สอง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจฟ้องคดีกรณีมี
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อศาลยุติธรรมได้ เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งและโทษทางอาญา จึง
เป็นกระบวนการเยียวยาความเสียหายที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง
ในขณะที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 จะมีผลบังคับใช้ก็ไม่มีกระบวนการเยียวยาที่ชัดเจน และให้ป รับใช้หลักการทั่วไป เช่น ฟ้องเรียกร้องค่า
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สินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือโทษอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา จึงอาจ
เป็นข้อจำกัดที่ทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รับคุ้มครองเท่าที่ควร
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัย จึงเห็นว่า การผลักดันกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลให้มีผลบังคับใช้อย่างเร็ว
ที่สุด พร้อมออกกฎหมายลำดับรองเพื่อสร้างความชัดเจนแก่สังคม ย่อมก่อให้เกิดผลดีแก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลและสร้างระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง
4.4.4 บทสรุป ข้อถกเถียง และข้อเสนอแนะ
แม้ประเทศไทยจะประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศ
ไทยมีระบบการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง สืบเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้เลื่อนการบังคับ
ใช้มาถึง 2 ครั้ง31 และครั้งล่าสุดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ได้เลื่อนการบังคับใช้ออกไป ซึ่งจะทำให้กฎหมายนี้
มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 การเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว สะท้อนว่ายัง
ขาดมาตรการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่ว นบุคคลแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง ในขณะที่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะในแวด
วงการประกอบการค้าบนแพลตฟอร์มหรือระบบออนไลน์ยังคงเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนในฐานะผู้บริโภคต่อไป
ระหว่างที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการค วบคุม
กำกับดูแลการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลยังบังคับใช้ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอนำเสนอ
มาตรการเพื่อการแก้ไขปัญหาแยกเป็นมาตรการเฉพาะหน้าและข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้
ข้อเสนอมาตรการเฉพาะหน้า
1. การพิจารณานำกฎหมายบางฉบับมาพิจารณากำหนดมาตรการกำกั บดูแลเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งมีข้อเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
1.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ถึงแม้ว่าบทบัญญัติที่ว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 จะจำกัดการบังคับใช้ต่อหน่วยงานรัฐเท่านั้น 32 แต่คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ โดย
คณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ได้กำหนดแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
31

ครั้งที่ 1 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 2 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
32 พระราชบัญญัติขอ
้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 21-25
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรวมทั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติแล้ว แนวทาง
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1. ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจนว่าจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์การเก็บ
ประเภทบุคคลหรือองค์กรที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการเปิดเผย ต้องแจ้งสิทธิของเจ้าของข้อมู ล และ
มาตรการที่จะใช้ในการจำกัดการใช้ การเปิดเผย การเข้าถึง และการแก้ไข ทั้งนี้ต้องแจ้งก่อนหรือในขณะที่เก็บ
หรือเร็วที่สุดหลังการจัดเก็บ
2. ต้องมีการจัดเก็บอย่างจำกัดเท่าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บ การเก็บต้องทำโดยวิธี
ที่ถูกกฎหมาย และวิธีที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยได้แจ้งต่อและได้ขอคำยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว
3. ข้อมูลที่เก็บไว้จะเอาไปใช้ได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการเก็บเท่านั้น เว้นแต่ได้รับคำ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
4. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเลือกว่าจะยินยอมให้มีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
5. ข้ อ มู ล ที ่ จ ั ด เก็ บ ต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ เป็ น ปั จ จุ บ ั น ตามความจำเป็ น และตาม
วัตถุประสงค์การเก็บ
6. ต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิด ไม่ว่าจะเป็นการ
สูญหาย-เสียหาย-การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ปรับเปลี่ยนแก้ไข-เปิดเผย โดยมิชอบ
7. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับรู้ว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือไม่ และมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ของตนเอง และมีสิทธิขอให้ตรวจสอบความถูกต้องและขอให้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือทำลาย ข้อมูลของ
ตน
8. ผู้เก็บข้อมูลจะต้องรับผิดชอบจัดมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว การส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลหรือองค์การอื่นๆ ไม่ว่าภายในประเทศหรือส่งไปยังต่างประเทศ จะต้องได้รับคำ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมที่ประกันได้ว่าบุคคลหรือองค์ก รที่ได้รับข้อมูลไป
แล้วจะเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
9. ในกรณีที่เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลของเด็ก เยาวชน หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จะต้องคำนึงถึงการให้คำยินยอมที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตัวผู้เยาว์เอง หรือ โดยผู้ปกครองที่
ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจของผู้ปกครองโดยพฤตินัย และสถาบันด้านการศึกษา
10. ในกรณีที่จะต้องมีการว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่น (Third party) ใน
ลักษณะหน่วยให้บริการ (Service provider) ให้ทำหน้าที่หรือจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีระบบการคุ้มครองข้อมูลที่มาตรฐาน และจะต้องมีการจัดทำข้อตกลงที่ชัดเจน
ว่าบุคคลหรือองค์กรดัง กล่าว เมื่อได้ร ับ และครอบครองข้อ มูล ไปแล้ว จะเก็ บรัก ษาข้ อมูล ให้เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์นี้
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แนวทางปฏิบัตินี้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเรื่องการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง
หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐเช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนองค์กรภาคเอกชน
เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ตลอดจนองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ
สามารถใช้แนวทางดังกล่าวในการออกมาตรการกำกับดูแลเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบการของภาค
ธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ได้
1.2 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 33 เป็นกฎหมายเฉพาะที่ออกมาเพื่อควบคุม
กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงดำเนินธุรกิจไปในวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม และ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น
โดยที่คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีอำนาจและหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่ อง
ร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้จําหน่ายอิสระ
ตัวแทนขายตรง ผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
ขายตรงและผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงรวมทั้งติดตาม สอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรง การวางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการ
เสนอแนะในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้ 34
การดำเนินธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลมีลักษณะการดำเนินการที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกับการขายตรงหรือ
การตลาดแบบตรง การพิจารณาการใช้มาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบการโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขายตรงและตลาดแบบตรง จึงเป็นทางเลือกอีกประการหนึ่ง โดยที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง สามารถออกกฎ ระเบียบ และ/หรือกฎกระทรวงเพื่อกำหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในวงจร
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงได้
2. การใช้มาตรการเสริมด้านจริยธรรมการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย
เช่นการทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และธุรกิ จเอกชนที่มีกิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับการค้าปลีกออนไลน์หรือธุรกิจขายตรง ซึ่งเคยจัดทำขึ้นเมื่อปี 2562 และล่าสุดมีการลงนาม “บันทึก
33

กฎหมายนีป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2545
34 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 13
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ข้อตกลงความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์” เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 256435 ระหว่าง องค์กรผู้บริโภค หน่วยงานส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการตลาด
ออนไลน์ และหน่วยงานรัฐที่เห็นความสำคัญของการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ดังนี้
1. องค์กรผู้บริโภค และหน่วยงานส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค สภาองค์กรของผู้บริโภค สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
2. ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด บริษัท แอลเอ็น
ดับเบิล้ ยู จำกัด บริษทั บิวตี้ นิสต้า จำกัด บริษัท ลาซาด้า จำกัด บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด
3. หน่วยงานของรัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กอง
บั ง คั บ การปราบปรามการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้วิจัยเสนอว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งสามฝ่ายคือ องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภค ผู้ให้บริการธุรกิจออนไลน์ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการกำกับดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับ
พาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กระทรวงดิจ ิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ควรจัดทำข้อตกลงให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าโดยเฉพาะและเป็ น รูป ธรรม และต้องกำหนดให้เป็น มาตรการปฏิบ ัติ ในลัก ษณะจริ ยธรรมในการ
ประกอบการ (Code of Conducts ) โดยครอบคลุมผู้ประกอบการทุกราย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้วิจัยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย 2 ระดับ กล่าวคือ
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ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ ข้อ 1 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ข้อ 2 ผู้ให้บริการ
ตลาดออนไลน์จะยึดมั่นความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค ข้อ 3 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกีย่ วข้อง
ข้อ 4 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะปฏิบตั ิตามมาตรฐานของประเทศที่จำหน่ายสินค้าและบริการ ข้อ 5 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะยึดมั่นใน
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ข้อ 6 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะสื่อสารด้วยความซื่อสัตย์และตรงตามความเป็นจริง ข้อ 7 ผู้
ให้บริการตลาดออนไลน์จะแสดงราคาอย่างโปร่งใส ข้อ 8 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะบันทึกประวัตกิ ารซื้อขายอย่างเหมาะสม ข้อ 9 ผู้ให้บริการ
ตลาดออนไลน์จะมีทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ข้อ 10 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะให้ความสำคัญกับการ
ร้องเรียนของผู้บริโภค ข้อ 11 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อ 12 ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์จะดูแลให้การ
ชำระเงินออนไลน์มีความปลอดภัย
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ระดับแรก: ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการสร้างความตระหนักรู้สาธารณะ โดยรัฐต้องสร้างการตระหนัก
รู้ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้บริโภค ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้เห็นความสำคัญของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุด
ระดับที่สอง: ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านมาตรการทางกฎหมาย รัฐควรจะผลักดันให้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เลื่อนการบังคับใช้ออกไป มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด และ
ในระหว่างที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ภาคผู้ประกอบธุรกิจก็ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ทบทวนการเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ก่อนการขอข้อมูลและต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลก่อนนำไปประมวลผล การประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และควรเพิ่มมาตรการ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต เป็นต้น
บทสรุป
ในขณะนี้ถือได้ว่าประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิพลเมืองในเรื่องข้อมูลส่วน
บุคคลโดยเฉพาะแล้ว แต่การออกพระราชกฤษฎีกามายกเว้นการบังคับใช้ในกิจการบางประเภท ซึ่งมีผลเป็น
การเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปเป็นเวลาถึงสองปี ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิพลเมืองโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อผู้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทุก
ฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการรายย่อย ผู้
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนผู้ประกอบการอิสระทั่วไป รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักรู้ของสาธารณะในเรื่องสิทธิ “ความเป็นส่วนตัว” ของพลเมืองในฐานะผู้บริโภคซึ่งเป็นเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ยังเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นต้องดำเนินการโดยด่วน และควรดำเนินการควบคู่กัน
ไปกับการบังคับใช้มาตรการกฎหมายในควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
ผู้วิจัยเสนอให้มีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดและไม่ควรมีการเลื่อนการบังคับใช้
ออกไปอีก ขณะเดียวกันต้องเร่งรัดการพัฒนาความรับรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างเสริม
พัฒนาความรับรู้และสำนึกตระหนักในการรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้บริโภค
และความรับผิดชอบไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งมักจะอ้าง
ประโยชน์เรื่องความสะดวกหรือผลตอบแทนแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในข้อมูลส่วนบุคคล
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บทที่ 5
ผลการศึกษาประเทศเวียดนาม
บทสรุปผู้บริหาร
1. ประเด็นธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทัล
ผู้บริโภคยุคใหม่
ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภคอยู่ในวัยหนุ่ม -สาว ที่เป็นกำลังแรงงาน (อายุ 20-40 ปี)
และมีระดับการศึกษาสูง (ปริญญาตรี) สินค้าที่ซื้อเป็นส่วนใหญ่คือ สินค้าแฟชั่นและเครื่องสำอาง โดยส่วนใหญ่
ซื้อสินค้าไม่เกิน 10 ครั้งต่อเดือน และมีรายจ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณร้อยละ 11-20 ของรายได้ ผู้บริโภครับรู้
ข้อมูลสินค้าทางโซเชียลมีเดีย และไม่มีความขัดเขินในการใช้เทคโนโลยีในการซื้อสินค้า อย่างไรก็ตามพวกเขา
ยังไม่วางใจธุรกรรมออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่ยังเลือกโอนเงินเมื่อได้รับสินค้าแล้ว นอกจากนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างยังไม่ค่อยตระหนักถึงความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนตัวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นด้วย
การปรับตัวและการจ้างงานของผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่ศึกษาทั้งหมดเป็นธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ การปรับตัวที่ชัดเจนของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ คือ การเตรียมความพร้อ มเพื่อทำการตลาดออนไลน์ ผลของการสัมภาษณ์เชิง
ลึกชี้ไปทางเดียวกันว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ออนไลน์มาก ทั้งการสร้างเนื้อหา (content)
การทำไลฟ์สตรีมมิ่งขายสินค้า รวมถึงการลงทุนในซอฟท์แวร์ที่ช่วยเพิ่มยอดวิวและการโฆษณา กลยุทธ์ทาง
การตลาดนี้ใช้ควบคู่กับการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยคุณภาพสินค้า โดยสินค้าต้องถูกรับรองทาง
กฎหมายอย่างถูกต้อง รวมถึงผู้ประกอบการต้องแสดงตัวตนให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการ
สำรวจจากแบบสอบถามพบว่ายังมีผู้ประกอบการเพียงบางส่วนที่มีนโยบายรับประกันสินค้าชัดเจน อีกการ
ปรับตัวที่สำคัญคือเรื่องของการจ้างงาน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการพบว่าเมื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์
ส่วนใหญ่ได้มีการพนักงานชั่วคราวมากขึ้นเพื่อใช้เป็น “หน่วยออนไลน์” เพื่อจัดการกิจกรรมสนับสนุนการค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนการจ้างงานประจำก็ยังพบเห็นอยู่ แต่ต้องเป็นงานในลักษณะให้คำ “ที่ปรึกษา” แก่
เจ้าของกิจการ (ซึ่งอาจจะเพิ่มหรือลดแล้วแต่กิจการ) นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการเองก็มีหลายอาชีพด้วย
หลายคนไม่ได้เป็นเพีย งเจ้าของร้านค้าปลีกออนไลน์ แต่ประกอบอาชีพในบริษัท หน่ว ยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ หรือ มีธุรกิจอื่นๆด้วย ตรงนี้พอตั้งข้อสังเกตได้ว่า การค้าปลีกออนไลน์อาจเป็น “Gig” หรือ “อาชีพ
เสริม” ของผู้ประกอบการเหล่านั้นด้วย
2. ประเด็นการกำกับดูแลภาครัฐ
รัฐบาลกลางเวียดนามมีความพยายามในการประสานการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
กระทรวงและประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการกิจกรรม E-Commerce ผ่านการ
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พัฒนากลไกในรูปแบบกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการกำกับดูแลอย่างรอบด้านผ่านกรอบการกำกับดูแล ดังนี้
1) การกำกับดูและส่งเสริมกิจกรรม E-Commerce คำสั่งฉบับที่ 645/QD-TTg ได้กำหนดให้
กระทรวงอุ ต สาหกรรมและการค้ า เป็ น หน่ ว ยงานประสานหลั ก และต้ อ งรายงานความคื บ หน้ า ให้ กั บ
นายกรัฐมนตรี ทั้งยังมีการแก้ไขและเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 85/2021/ND-CP เพื่อกำหนดหน้าที่การ
ประสานงานระหว่างกระทรวง หน่วยการปกครองในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
การพัฒนาความเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาทิ การสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ การ
เชื่อมต่อและอัพเดทข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี การวางแผนการลงทุน ใน
โครงการพัฒนาของรัฐให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ อย่างไรก็ตาม
ช่องว่างระหว่างกฎหมายและการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ เช่น รัฐเปิดโอกาสให้เจ้าของแพลตฟอร์มสามารถออก
กติกาการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทำให้มีการบังคับกฎหมายแตกต่างกันในแต่ล ะ
แพลตฟอร์ม หรือรัฐไม่สามารถควบคุมการขายผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่ผู้ขายใช้บัญชีส่วนตัว ใน
การค้าได้อย่างทั่วถึง
2) การกำกับดูแ ลด้า นการจัด เก็บ ภาษี ระเบียบบริห ารว่าด้ว ยการจัดเก็ บภาษีในกิ จกรรม ECommerce ของเวียดนามเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 กฎหมายว่าด้วยการบริหารภาษีฉบับที่ 38 ได้กำหนด
บทบาทของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์เพื่อให้มีการประสานด้านข้อมูลการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจ
ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อพบช่องว่างในการจัดเก็บภาษีขององค์การที่มิได้มีถิ่นฐานอยู่ใน
เวียดนาม แต่มีรายได้จากการค้าในเวียดนาม จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 126/2020/ND-CP เพื่อเพิ่มเติม
หน้าที่ให้กับธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มให้เป็นตัวกลางในการตรวจสอบ และให้ข้อมูลแก่
หน่วยงานทางด้านภาษี เพื่อให้ผู้ค้ารับผิดชอบต่อภาระผูกพันทางภาษี ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะมีหน้าที่
เพิ่มเติมคือเป็นผู้รับผิดชอบในการหักและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีในนามขององค์กรและบุคคลใน
ต่างประเทศ (ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในเวียดนาม) นอกจากนี้ นวัตกรรมเครื่องมือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษีที่ทั่วถึงในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ หนังสือเวียนฉบับที่ 40/2021/TT-BTC ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการ
แฟลตฟอร์ม E-commerce และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ มีหน้าที่แจ้งและ
ชำระภาษีในนามของบุคคล แต่หากไม่สามารถชำระได้ จะต้องให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานด้านภาษีร้องขอ โดย
กฎหมายฉบับนี้เป็นความพยายามในการลดช่องว่างในการจัดเก็บภาษีที่เกิดจากการซื้อขายผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยที่ผ่านมาไม่ได้มีการแจ้งและจัดเก็บภาษีแก่ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ยังคงมี
ปัญหาและมีความท้าทายจากการรวบรวมข้อมูล ดังนั้น ช่องว่างทางภาษี ระหว่างผู้ค้าปลีกผ่านแพลตฟอร์ม
หลักกับผู้ค้าปลีกที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
3. กรอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ กฎหมายฉบับที่ 24/2018/QH14 ว่าด้วย
ความมั่น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์ (Law on Cybersecurity) ได้กำหนดหน่ว ยงานผู้ รับผิ ดชอบ และการ
ประสานการทำงานระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
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และแรงจู ง ในภาค E-Commerce และการค้ า ปลี ก ออนไลน์ แต่ ก ารที ่ เ วีย ดนามเป็ น ประเทศที่ ม ีก ารใช้
อินเทอร์เน็ตสูง ก็ทำให้เวียดนามอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการโจมตีทางไซเบอร์เช่นกัน จากการศึกษา
พบว่า ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคการค้าปลีกออนไลน์ ต่างมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของความ
ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ต่อการดำเนินกิจกรรมการค้า การทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงการดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็น ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนความไว้วางใจในระบบ
การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ช่องว่างในการคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้ายังคงมีอยู่ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพื้นฐานในการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ Email) ทีส่ ามารถถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามได้ง่าย
3. ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัลในเวียดนาม
ดิจิทัลเทคโนโลยีไม่เพียงแต่เปลี่ยนโฉมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้คนทั้งในระดับปัจเจก ครัวเรือน
สถาบันและประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ทาง
สังคม เช่นกลุ่ม/เครือข่ายที่สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือใหม่ๆ ตลอดจนเปลี่ยนวัฒนธรรม (แนวจริต)
ทางการค้าของคนเวียดนาม เปลี่ยนมโนทัศน์ที่มีต่อทั้งสินค้า ผู้ค้า และลูกค้า เป็นต้น ทั้งยังทำให้การค้าปลีกใน
สังคมนี้มีความเป็น “Văn Minh (วันมิงห์)” (อารยะ) มากขึ้นด้วย ในแง่ความพร้อมในการเคลื่อนเข้าสู่สังคม
และวัฒนธรรมดิจิทัล พบว่าประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ทั้งให้การตอบรับในการเข้าสู่
กิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเป็นจำนวนมาก พร้อมๆ กับการเติบโตของสัดส่วนของชนชั้นกลาง ในระดับ
จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แม้ผลสำรวจของรัฐพบว่าผู้ประกอบการมี
ความพร้อมระดับต่ำ แต่ผู้ประกอบการกลับมีความยินดีและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การค้าในระบบ
ดิจิทัลเป็นอย่างมาก จากการสำรวจโดยโครงการวิจัยฯ พบว่าพวกเขามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
การสื่อสารในการขายสินค้าออนไลน์ในระดับที่ค่อนข้างสูง และชอบที่จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ปัญหาที่พบในด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีคือปัญหาด้านความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ บริโภค
พวกเขามี ท ั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี เ พื ่ อ การซื ้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ใ นระดั บ ที ่ ค ่ อ นข้ า งมาก และเช่ น เดี ย วกั บ
ผู้ประกอบการ พวกเขามักพบปัญหาความไม่เสถียรของเครือข่าย เมื่อเขาพบปัญหาต่างๆ ในการใช้เทคโนโลยี
พวกเขามักศึกษาด้วยตนเอง ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับนิสัยของชาวเวียดนามที่ผู้วิจัยสังเกตการณ์ใน
วัฒนธรรมนี้มาเป็นเวลาหลายปี (ปี 2007- ต้นปี 2020) คือพวกเขา (ชนชั้นกลาง) มักชอบ/ใฝ่รู้ในเรื่ อง
ความก้าวหน้า นวัตกรรม และเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อแสดงออกซึ่งความสามารถที่ตนได้พยายามทำสำเร็จด้วย
ตนเอง (พึ่งตนเอง) ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม อันเป็นอุดมคติที่แสดง
อัตลักษณ์ที่ยึดโยงกับศาสนาขงจื๊อ
ในแง่ของวิถีชีวิตใหม่ ดิจิทัลได้เข้ามาพัวพันกับ สังคมและวัฒนธรรมเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ ในเชิง
ปริมาณ จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโครงการวิจัยฯ พบว่าสัดส่วนของการเข้าไปซื้อของออนไลน์
ของชาวเวียดนามเฉลี่ย 6.50 ครั้งต่อเดือน ซื้อของออนไลน์ร้อยละ 20.06 หรือ 1 ใน 5 ของค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ของทั้งหมดผู้หญิงและผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คือผู้มีบทบาทสำคัญในการซื้อของออนไลน์
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ไม่ใช่แค่การซื้อสินค้าเวียดนาม ทว่าซื้อสินค้าของโลก เพราะในแฟลตฟอร์มต่างๆ เช่น Lazada, Shopee เป็น
ต้น สินค้าส่วนใหญ่มาจากบริษัทข้ามชาติ แต่เวียดนามก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าปลีกออนไลน์เป็นของ
ตนเอง เช่น Ađâyrồi, KioViệt และ Zalo เป็นต้น จากการสังเกตการณ์โดยผู้วิจัยในสังคมเวียดนามอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2007 – ต้นปี 2020 การตลาดดิจิทัลเกิดมาพร้อมๆ กับการตอกย้ำความเป็นผู้มี “ความ
สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ (economic rationality)” ตลอดจนอุดมคติด้าน “tài (ต่าย)” (ความสามารถ/
ความฉลาด) ที่มาจากศาสนาขงจื๊อ ที่แฝงฝังอยู่ในนิสัยของชาวเวียดนาม ไม่เว้นแม้กระทั่งการซื้อของที่ต้องมี
ความรอบรู้ในสิน ค้านั้น ๆ ก่อนตัดสิน ใจซื้อ ดังนั้น ในการซื้อสินค้าชาวเวียดนามมักแสดงออกซึ่งความ
สมเหตุสมผลทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ ที่สำคัญคือการไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบตน ขณะเดียวกั นก็
แสดงออกซึ่งความสามารถว่าตนเองรู้จักได้ศึกษาสินค้านั้นดีพอสมควรดังที่กล่าวแล้ว นั่นคือโดยวัฒนธรรม (ใน
ฐานะที่เป็นแนวจริต (habitus)) ชาวเวียดนามมีความพิถีพิถันในการเลือกของและมักต่อราคาสิ่งของ ทั้งไม่
ค่อยไว้ใจ ถ้าไม่เห็นหน้าผู้ขาย นอกจากนี้ การค้าปลีกออนไลน์ของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีมานี้พัฒนาขึ้นจากการ
ยึดโยง (embeddedness) กับการค้าในอดีต (ก่อนมีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ผสมผสาน (mixed) การค้าออนไลน์และออนไซด์เข้าด้วยกัน วัฒนธรรมดิจิทัล ในช่วงเวลานี้จึงไม่ได้ไปเปลี่ยน
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในอดีตอันเป็นวัฒนธรรมการซื้อขายของชาวเวียดนาม ทว่าได้ช่วยทำให้พฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าดังกล่าวมีความเข้มข้นขึ้น
ในแง่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัล พบว่า แม้รัฐบาลเวียดนามมีความพยายามในการบรรลุ
นโยบาย “อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื ่ อ ทุ ก คน (internet for all)” แต่ ป ั จ จุ บ ั น ก็ ย ั ง มี ค วามเหลื ่ อ มล้ ำ ในการเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะระหว่างเมืองใหญ่ เช่น โฮจิมินห์ซิตี้ ฮานอย และดานัง กับอีก 10 จังหวัดบนพื้นที่สูง
และพื้นที่ราบที่ชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่เป็นส่วนมาก ทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงด้วยปัจจัยด้านอาชีพ
ขนาด และลักษณะของธุรกิจ และช่วงวัย ส่วนงานในอนาคต พบว่าประเทศมีความต้องการแรงงานด้าน IT
จำนวนมาก แม้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตได้ในเชิงปริมาณ แต่ในเชิงคุณภาพแล้วยังไม่ได้ ทั้งนี้เพราะ
บุคลากรและอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวไม่ค่อยมีความพร้อม จำเป็นที่บัณฑิต จบใหม่ต้อง
ได้รับการฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานอย่างน้อย 3 เดือน ในอีกแง่หนึ่งคือ เศรษฐกิจดิจิทัลทำให้ลดปัญหาการว่างง
งาน ด้วยการเป็นผู้ค้าออนไลน์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นอาชีพเสริมให้คนที่มีอาชีพประจำมีรายได้
มากขึ้น ที่สำคัญคือทำให้เกษตรกรขายพืชผลทางการเกษตรได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและลดการ
ผูกขาดโดยบริษัทขนาดใหญ่
ส่วนประเด็นสุดท้าย คือการรวมกลุ่ม-เครือข่ายและการเคลื่อนไหวสังคม พบว่าเพราะพลังของกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคและการรีวิวและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงคนส่วนใหญ่
ได้ง่าย ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเห็นว่าการค้าปลีกดิจิทัลทำให้วัฒนธรรมการค้าของชาวเวียดนาม
โดยเฉพาะเวียดนามเหนือมีความ “Văn Minh (วันมิงห์)” (อารยะ) กล่าวคือมีการคดโกงกันน้อยลง และมี
ความเป็นมืออาชีพในการบริการลูกค้า เช่น ความสุภาพ ใจเย็น ให้บริการลูกค้าประดุจพระเจ้า เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการก็ได้มีการรวมกลุ่ม-เครือข่ายในหลากหลายรูปแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ 4 ประการ อัน
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ได้แก่ 1) การลดต้นทุน 2) เพิ่มช่องทางการขายสินค้า 3) การสร้างความหลากหลายของสินค้า 4) การกระจาย
สินค้าที่รวดเร็ว
4. ประเด็นความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประเด็นที่ประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะภาครัฐ
ของเวียดนามให้ความสำคัญอย่างมาก เฉกเช่นเดียวกับในหลายประเทศในโลก อันเนื่องมาจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งการซื้อขายและแลกเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ และธุรกิจกรรมการเงินดิจิทัล
ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายดังกล่าว
จากการทบทวนข้อมูลและผลจากการสำรวจในประเด็นความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ได้ชี้ให้เห็นว่าภาครัฐของเวียดนามมีการให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันสะท้อนออกมาผ่านการผลักดันกฎหมายหลายฉบับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอัน
ใกล้ ทั้งนี้ แนวคิดของรัฐบาลเวียดนามในการออกกฎหมายเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับอิทธิพลสำคัญ
มาจากประสบการณ์ในหลายประเทศที่เริ่มต้นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน รวมถึงการพิจารณา
บริบทของประเทศ
อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนทั่วไปของเวียดนาม
นั้น แม้จะเห็นความสำคัญและความจำเป็นของความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแนวโน้ม
ที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดู
เหมือนจะยังคงจำกัดอยู่และในหลายกรณีได้สะท้อนให้เห็นช่องว่างของกลไกการจัดการต่อการละเมิดความ
เป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐ
ในมุมของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการเวียดนามจำนวนมากในปัจจุบัน ยังไม่ค่อยให้
ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในหลายกรณีลูกค้าอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเนื่องจากพนักงานของบริษัทหลายแห่งได้ลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ การ
สำรวจของโครงการวิจัยฯ ในประเด็นความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลของรัฐบาล ได้ชี้ให้เห็นว่าในประเด็น
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แม้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 47.6 จะรับรู้และเข้าใจว่าเวียดนามมี
มาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากแต่ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 44.8 ได้แสดงความไม่
แน่ใจถึงการดำรงอยู่ของมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และร้อยละ 42.9 รายงานว่ามี
ความไม่แน่ใจต่อความเข้าใจในความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ในทางเดียวกัน
ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 37.1 รายงานว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ได้ดีมากนักกับสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์

150

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 91.4 เห็นว่าธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และร้อยละ 81 รายงานว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
ในส่วนของมุมผู้บริโภค อาจกล่าวได้ว่า แม้ผู้บริโภคและลูกค้าในแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ของ
เวียดนามจะมีแนวโน้มของความตระหนักต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ผู้ บริโภคและ
ลูกค้าส่วนใหญ่ดูจะยังมีความไม่เข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากนัก โดยเฉพาะในประเด็นความ
ครอบคลุมของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการร้องเรียนหรือฟ้องร้องใน
กรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การสำรวจผู้บริโภคและลูกค้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ในเวียดนาม
ของโครงการฯ ได้ขี้ให้เห็นว่า แม้กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 83.8 จะรายงานว่ามีความเข้าใจในการทำธุรกรรมบน
แพลตฟอร์ม หากแต่ร้อยละ 52.4 ของกลุ่มตัวอย่างก็มีความรู้สึกว่าแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกิน
ความจำเป็น และกลุ่มตัวอย่างมากถึ งร้อยละ 60 รายงานว่าไม่แน่ใจว่าประเทศเวียดนามมีมาตรการในการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับประเด็นของการมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลความยุติธรรมในการ
ทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มที่ร้อยละ 55.2 ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่าไม่แน่ใจถึงการมีอยู่ของหน่วยงานรัฐ
ดังกล่าว และร้อยละ 53.3 รายงานว่า ไม่แน่ใจว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบ ัน มี
ประสิทธิภาพเพียงพอกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
โดยสรุป รัฐบาลเวียดนามมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล มีการลงทุนด้านโครงสร้ างพื้นฐาน การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตลาดดิจิทัลก็เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด พร้อมๆ กับการเติบโตของสัดส่วนของชนชั้นกลาง ประชาชนเองก็ให้การตอบรับในการเข้าสู่
กิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเป็นจำนวนมาก เมื่อมองในระดับจุลภาค ในด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล พบว่าทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความพร้อม แม้ผลสำรวจของรัฐพบว่าผู้ประกอบการมีความ
พร้อมระดับต่ำ แต่ผู้ประกอบการก็ยินดีและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การค้าในระบบดิจิทัลและมีการ
ปรับตัวเป็นอย่างมาก ส่วนการกำกับดูแลโดยภาครัฐ พบว่ามีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้ง
ระดับส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ทั้งยังมีความพยายามในการเก็บภาษี
เพื่อให้มีความครอบคลุมและเป็นธรรม ในแง่ความปลอดภัยไซเบอร์ เวียดนามเป็นประเทศที่ความเสี่ยงสูงจาก
การโจมตีไซเบอร์ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคตระหนักถึง ความปลอดภัย แต่ก็ไม่แน่ใจว่ากฎหมายปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือไม่ หลายคนเข้าใจได้ไม่ดีนักกับสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ แม้แต่ผู้บริโภคก็ยัง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มากนัก ในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม พบว่าแม้มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลในบางพื้นที่ บางอาชีพ และบางกลุ่มอายุ กระนั้นก็
ตาม การค้าปลีกดิจิทัลได้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตการบริโภคของชาวเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มชน
ชั้นกลาง และในบริบทการแพร่ระบาดของโควิด-19 และที่สำคัญคือสังคมวัฒนธรรมดิจิทัลได้ช่วยให้ทั้งกลุ่ม
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง ในลักษณะต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะการทำให้การค้า
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ปลีกมีความเป็นอารยะ (Văn Minh - วันมิงห์) ขึ้น ส่วนงานในอนาคต มีลักษณะเป็น gig economy ลดการ
ว่างงาน สร้างอาชีพเสริม และลดพ่อค้าคนกลาง ในแง่คุณภาพของบัณฑิตด้านไอทียังคงเป็นปัญหา สำหรับ
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการค้าปลีกดิจิทัลในเวียดนาม คือประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งควรมีสมาคม
หรือหน่วยงานที่รัฐสนับสนุน ในการตรวจสอบและลงโทษบุคคลที่สามที่ขโมยข้อมูลไปอย่างมีประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้ กฎหมาย อีกประการหนึ่ง แม้การค้าออนไลน์มีความเป็นอารยะ (วันมิงห์) มากขึ้น ทั้งโดย
วัฒนธรรม (ศาสนาขงจื๊อ) กล่าวคือชาวเวียดนามมีความระมัดระวังไม่ให้ถูกคดโกงก็จริง แต่ก็ยังมีการฉ้อโกงใน
ระบบการค้าออนไลน์อยู่ ดังนั้น รัฐควรมีการเชื่อมโยงกับกลุ่ม -เครือข่ายผู้บริโภคพัฒนากลไกทางสังคมในการ
จับกุมผู้ประกอบการที่ฉ้อโกง
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บทที่ 5
ผลการศึกษาประเทศเวียดนาม
5.1 ธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทัล
5.1.1 ภาพรวมของข้อมูลจากการสำรวจ
การสำรวจสถานการณ์ของภาคค้าปลีก ดิจิทัลในเวียดนาม แบ่งออกเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากแบบสอบถามได้เก็บจากทั้งฝ่ายผู้บริโภคจำนวน 105 ชุด และ
ผู้ประกอบการจำนวน 105 ชุด โดยโครงสร้างของแบบสอบถามของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการแบ่ง
ออกเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความเป็นส่วนตัวและการกำกับ ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้
ผู้ให้ข้อมูล หลักมาทั ้งหมด 30 คน แบ่งออกเป็นผู้บริโ ภค 15 คน (ชาย 4 คน และ หญิง 11 คน) และ
ผู้ประกอบการ 15 คน (ชาย 3 คน และ หญิง 12 คน) โดยมีช่วงอายุระหว่าง 24-42 ปี การเก็บข้อมูลจัดทำ ณ
เมื อ ง Hanoi. Thanh Hoa และ Ho Chi Minh36 ตั ้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคมถึ ง กั น ยายน พ.ศ. 2564 ข้ อ มู ล
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนำเสนอในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1: ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง
Entrepreneur

Customer

1 Gender

N

%

N

%

Male

40

38.1

31

29.5

Female

65

61.9

74

70.5

Total

105

100.0

105

100.0

2 Age

N

%

N

%

Under 20 years old

3

2.8

0

0

From 20 to 30 years old

60

57.1

57

54.3

36

แผนการวิจัยตอนแรกต้องการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเขตเมืองและนอกตัวเมือง (หรือเขตชานเมือง) อย่างละครึ่ง แต่เนื่อง
ด้วยสถานการณ์โควิด นักวิจัยผู้ชว่ ยชาวเวียดนามประสบปัญหาในการเดินทางเนื่องจากการปิดเมือง ทำให้เก็บข้อมูลได้ในเฉพาะเขตเมืองเท่านั้น
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From 31 to 40 years old

34

32.3

46

43.8

From 41 to 50 years old

5

4.7

1

0.9

From 51 to 60 years old

3

2.8

1

0.9

Total

105

100.0

105

100.0

3 Education level

N

%

N

%

Primary education

2

1.9

1

1.0

Secondary education

3

2.9

6

5.7

Intermediate

8

7.6

8

7.6

College

17

16.2

25

23.8

University education

53

50.5

56

53.3

Post-Graduate

22

21.0

9

8.6

Total

105

100.0

105

100.0

ที่มา: จากการสำรวจ

ฝั่งผู้บริโภค (customer) พบว่ามีสัดส่วนเพศหญิงมากกว่าชาย (ร้อยละ 61.9 และ 38.1 ตามลำดับ)
และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.1 และ 32.3 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มอายุ
อื่นที่เหลือมีสัดส่วนน้อย ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีระดับการศึกษาสูง ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และบัณฑิตศึกษา คิดเป้น ร้อยละ 16.2 50.5 และ 21 ตามลำดับ
ด้านผู้ประกอบการ (entrepreneur) พบว่าทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก (การจ้างงานไม่เกิน
200 คน และทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 พันล้านดอง) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.5 และส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุเดียวกับผู้บริโภค คือ ระหว่าง 21-30 ปี และ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.3 และ 43.8 ตามลำดับ
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ส่วนกลุ่มอายุอื่นมีสัดส่วนน้อย ในด้านการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการสำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 23.8 และ 53.3 ตามลำดับ
จากข้อมูลข้างต้นสามารถพออนุมานได้ว่า ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์และผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์
มีลักษณะทางประชากรที่ใกล้เคียงกัน คือเป็นเพศหญิงที่อายุไม่มาก และมีระดับการศึกษาสูง
5.1.2 การพิจารณาฝั่งผู้บริโภค
5.1.2.1 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์
ตารางที่ 1.2 แสดงข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ เห็นได้ว่าส่วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์น้อยกว่า 10 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ 88
ส่วนผู้ที่มีความถี่ในการซื้อมากกว่านั้นมีสัดส่วนลดลงไปตามลำดับ ข้อมูลจากตารางยังระบุต่อว่าร้อยละ 40 ซึ่ง
เป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างใช้รายได้ประมาณร้อยละ 11-20 ในการใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ และมีส่วนน้อย
มากที่ใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ของรายได้ในสินค้าออนไลน์ ในด้านการรับรู้ข้อมูลของสินค้าพบว่าผู้บริโภคทราบ
ข้อมูลจากทางโซเชียลมีเดียมากที่สุด (facebook และ Zalo37) เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยัง
ทราบข้อมูลจากเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ และเป็นที่ชัดเจนว่าบทบาทของสื่อเก่า เช่น ทีวี และ แผ่นพับโฆษณา มี
ส่วนในการนำส่งข้อมูลสินค้าให้แก่ผู้บริโภคน้อยมากเมื่อเทียบกับสื่อสมัยใหม่
ตารางที่ 1.2: ข้อมูลการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
1. Shopping times/month

N

%

Under 5 times

46

44.0

5 - 10 times

46

44.0

11 - 15 times

9

8.6

16 - 20 times

2

1.9

Over 20 times

2

1.9

Total

105

100.0

2. Percentage of total income spent on online shopping

N

%

Under 10%

35

33.3

From 11 - 20%

42

40.0

37

Zalo เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ส่งข้อความ รูปภาพ และโทรคุยกันเหมือนกับ LINE แต่เป็นที่นิยมในเวียดนามมาก
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From 21– 30%

17

26.2

From 31 -40%

5

4.8

Over 40%

6

5.8

Total

105

100.0

3. Receive product information from customers38

N

%

Social networks (Facebook. Zalo...)

101

96.2

Television

3

2.9

See the product in front of the store

10

9.5

Newspapers

2

1.9

Internet

60

57.1

Friend

46

43.8

Other

1

1

ที่มา: จากการสำรวจ

ในด้านของช่องทางการซื้อสินค้าพบว่า โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์ต่างก็มีบทบาท
ไม่แพ้กัน ภาพที่ 1.1 แสดงว่า ร้อยละ 76.2 ของผู้บริโภคซื้อสินค้าทาง Facebook และ Zalo และร้อยละ 80
ซื้อสินค้าผ่าน Shopee ส่วน Lazada ที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์เช่นกัน แต่กลับไม่ได้รับความนิยม
สำหรับกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ในภาพที่ 1.2 ยังได้แสดงช่องทางการชำระเงินของผู้บริโภค กล่าวคือ ส่วนใหญ่
ยังเลือกการชำระเงินสดเมื่อได้รับสินค้า แต่ก็เริ่มเห็นการชำระเงินด้วยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนด้วย mobile
banking และการจ่ายด้วยบัตรเครดิต เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่วนช่องทางการโอนผ่านธนาคารหรือตู้ธนาคาร
ไม่ได้รับความนิยมอย่างเห็นได้ชัด ส่วนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางชำระเงิน แต่ไม่ใช่ส ถาบัน
การเงิน เช่น PayPal นี้แทบไม่ได้ร ับ ความนิยมในกลุ่มตั ว อย่างเลย ข้อมูล ที่ได้มาค่อนข้างสอดคล้องกับ
พฤติกรรมในภาพรวมที่ได้ทบทวนมาก่อนหน้านี้ คือผู้บริโภคเวียดนามยังคงมีความไม่ไว้วางใจที่จะชำระเงิน
ก่อนได้รับของ และความไม่ไว้ใจนี้อาจสื่อไปถึงการไม่ยอมใช้ PayPal ด้วย ตรงนี้อาจทั้งข้อสังเกตได้ว่า การ
ชำระเงินแบบดังกล่าวไม่ได้กระทำผ่านสถาบันการเงินที่มีกายภาพและให้บริการ ถอน ฝาก จ่ายเงิน ฯลฯ ที่
ชัดเจนเหมือนช่องทางอื่นๆ
38

ผู้ทำแบบสอบถามสามารถตอบได้เกินกว่า 1 ข้อ
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ภาพที่ 1.1: ช่องทางซื้อสินค้าออนไลน์39

ที่มา: จากการสำรวจ
ภาพที่ 1.2: ช่องทางการชำระเงิน

ที่มา: จากการสำรวจ

ภาพที่ 1.3 (ปรากฏในหน้าถัดไป) แสดงผลลัพธ์จากการให้กลุ่มตัวอย่างเรียงลำดับสินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด
จากระดับ 1-3 (1 คือบ่อยมาก 2 คือบ่อย และ 3 คือบ้างครั้ง) พบว่าสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมซื้อสินค้า
บ่อยที่สุดอันดับแรก คือ สินค้าแฟชั่น โดยมีความถี่สูงกล่าวสินค้าประเภทอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด รองมาลงคือ
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามลำดับ ส่วนสินค้าที่ซื้อบ่อยอันดับแรกก็ยังคงเป็น สินค้าแฟชั่น และ
ตามมาด้วยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ส่วนสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมซื้อบางครั้งสามอันดับ
แรกก็ยังคงอยู่ในกลุ่มสินค้าเดิม นอกจากนี้ ยังมีสินค้าประเภทอยู่อื่นๆ ที่อยู่ตะกร้าการบริโภคของกลุ่มตัวอย่าง
39

ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ
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ด้วย ได้แก่ สินค้าประเภทเทคโนโลยีหรือไอทีต่างๆ (โทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม ฯลฯ) และ ผลิตภัณฑ์อาหาร จาก
ข้อมูลนี้อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีพฤติกรรมคงเส้นคงวาที่จะจั บจ่ายในสินค้าสามกลุ่มหลัก คือ
แฟชั่น เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
ภาพที่ 1.3: สินค้าที่เลือกซื้อ

Other products

5.7
3.8
1.9
19
14.316.2
16.2

Housewares
Fashion
Technological…

43.8

11.4
7.6 10.5

Cosmetics
Functional foods

26.7

16.2
7.6

21

25.7

11.413.3

0
10
Level 3 - Sometimes purchased
ที่มา: จากการสำรวจ

20

30
40
Level 2 - Often purchased

50

การสำรวจในตารางที่ 1.3 ได้ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบระหว่างการซื้อ
สินค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการซื้อสินค้าแบบออนไลน์มีราคาถูกกว่า ส่วนในด้าน
คุณภาพ พบว่ามีเพียงส่วนน้อยที่คิดว่าสินค้าจากร้านค้าออนไลน์มีคุณภาพดีกว่า นอกจากนี้ การซื้ อสินค้าด้วย
ช่องทางออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยัง
ตระหนักว่าการซื้อของออนไลน์อาจถูกโกงได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดว่า การซื้อสินค้าออนไลน์ทำให้
ได้รับข้อมูลครบถ้วน อีกทั้งถ้าหากได้ใช้แพลตฟอร์มที่ชอบหรือคุ้นเคยยิ่งทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
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ตารางที่ 1.3: การเปรียบเทียบประสบการณ์ซื้อสินค้าปกติและออนไลน์

ที่มา: จากการสำรวจ

ผลการสำรวจที่ผ่านมาอนุมานได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ค่อนข้างบวกต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ แต่
ก็คิดถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดผลลัพธ์ไม่ปรารถนาได้ เช่น โดนโกง ตรงนี้เมื่อถามรายละเอียดต่อว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีวิธีการสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าเช่นไร ผลการสำรวจจากตารางที่ 1.3 ระบุว่า ส่วนใหญ่ผู้บริโภค
พยายามตรวจสอบข้อมูลจากกล่องข้อคิดเห็น (comment channel) รวมถึงตรวจสอบที่อยู่และข้อมูลต่างๆ
ของสินค้า และมีเพียงส่วนน้อยที่จะสอบถามข้อมูลจากผู้ขายโดยตรง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า
ผู้บริโภคจะมีการตรวจสอบข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดมากในสามกรณี คือ เป็นสินค้าที่พึ่งซื้อครั้งแรก เป็นสินค้า
ที่มีราคาสูง และเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ (อาหาร เครื่องสำอาง ฯลฯ) ส่วนสินค้าที่ราคาไม่สูงและไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพก็สามารถตัดสินใจซื้อโดยไม่ต้องถามข้อมูลจากผู้ขายก็ได้ การสัมภาษณ์เชิงลึกยัง
ระบุอีกว่าผู้บริโภคบางคนมีรูปแบบการซื้อที่ “ไม่มีรูปแบบ” กล่าวคือ ไม่ได้มีเป้าหมายในการซื้อสินค้าที่ชัดเจน
การซื้อสินค้าเกิดจากการท่องไปในแพลตฟอร์มร้านค้าแล้วพบกับโปรโมชั่นต่างๆ สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อทั้งๆ ที่
ไม่ได้ต้องการสินค้านั้นตั้งแต่แรก
5.1.2.2 ความเข้าใจในเทคโนโลยี
นอกจากนี้ การสำรวจให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเองในด้านความเข้าใจและความสามารถที่เกี่ยวข้อง
กับการเทคโนโลยีต่างๆ (4 คือมากที่สุด และ 1 คือน้อยที่สุด) ในการซื้อสินค้าดังปรากฏในตารางที่ 1.4 เห็นได้
ว่า กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินตนเองไว้ในระดับกลางค่อนไปทางสูง โดยพวกเขามองว่าตนเองสามารถปรับตัวและ
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ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อการสื่อสารและทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พวกเขายังคิดว่าสามารถ
เรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจในระบบอย่างดี นอกจากนี้ยังไม่ค่อยพบปัญหา
การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีของผู้ ตอบแบบสอบถาม จากตรงนี้การสำรวจจึงถามต่อว่าปัญหาใดเป็น
อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีมากที่สุด ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 74 ตอบว่าปัญหามักเกิดจากความไม่มีเสถียรภาพ
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวคือ ผู้ให้สัมภาษณ์บ่นถึงปัญหาใน
การซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลที่ทำได้ช้าในบางโอกาส ทำให้ใช้เวลาในการทำธุรกรรม
นานกว่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบปัญหาก่อกวนผู้บริโภคอื่นๆ ที่มาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีด้วย เช่น การที่
โฆษณาปรากฏมากเกินไป ความกังวลว่าข้อมูลส่วนตัวถูกเก็บไว้ที่ร้านค้าหรือแพลตฟอร์ม บางคนเคยโดนผู้ขาย
โทรหรือส่งข้อความส่วนตัวเพื่อแนะนำสินค้า
ตารางที่ 1.4: การใช้เทคโนโลยี (ผู้บริโภค)
Technological Attributes

Mean value

Standard Deviation

Good understanding in platforms

2.97

0.7

Use platforms right according to your need

3.01

0.73

Experiencing problems while using the platforms

1.7

0.69

Quick learner when using platforms

3.09

0.7

Accessible to technologies related to
communication and transaction

3.04

0.71

Good understanding in technologies related to
communication and transaction

2.95

0.73

Ability to adapt using technologies related to
communication and transaction

3.04

0.62

Ability to use technologies related to
communication and transaction efficiently

3.14

0.61

ที่มา: จากการสำรวจ

5.1.2.3 การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและการกำกับ
ตารางที่ 1.5 แสดงการสำรวจด้านการปกป้องข้อมูลของผู้บริโภค รวมถึงนโยบายการควบคุมต่างๆที่มี
ต่อธุรกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของรัฐบาล ผลการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคคิดว่าตนเองมีความเข้าใจใน
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เทคโนโลยีการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นอย่างดีและทราบวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เกือบครึ่งหนึ่ง
ของกลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีความเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเริ่มทำการซื้อสินค้า และเกือบครึ่งหนึ่ง
ของกลุ่มตัวอย่างทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสี่ยงหรือไม่ธรรมในการซื้อสินค้าอย่างไรก็ตาม
ร้อยละ 56.2 ของกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ข้อมูลส่วนตัวแก่แอปพลิเคชันต่างๆ และกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 60 ไม่
ทราบว่ามีกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.2 ระบุว่าไม่ทราบถึงบทบาทของรัฐบาลที่
มีกฎระเบียบในการตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ขายสินค้า และร้อยละ 63.8 ของกลุ่มตัวอย่างไม่ทราบถึงข้อมูล
กฎหมายด้านเทคโนโลยีต่างๆ
สรุปได้ว่า ผู้บริโภคคิดว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและรับรู้ถึงความเสี่ยงในการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงผู้บริโภคไม่ได้มีความเข้าใจมากขนาดนั้น เนื่องจากไม่ทราบถึงบทบาทของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องเลย (ดูรายละเอียดการวิเคราะห์ในส่วนของการกำกับ)
ตารางที่ 1.5: ความเห็นต่อความเป็นส่วนตัวและบทบาทการกำกับของรัฐบาล
No

Opinions

Yes

No

Not Sure

1.

You understand the system of technology
applications for online purchase

83.8

1.9

14.3

2.

Online shopping apps have collected more personal
information than necessary

52.4

28.6

19.0

3.

You are willing to provide personal information on
the online shopping app

56.2

11.4

32.4

4.

You know how to protect your personal data

63.8

16.2

20.0

46.7

20.0

33.3

5.

When there are violations of personal information
on the online shopping application. you know how
to complain.

6.

Clear rules are needed to ensure that customer
complaints are resolved.

78.1

1.9

20.0

7.

The government has enacted legislation that
protects personal data and works effectively.

34.3

12.4

53.3

8.

In Vietnam. measures are in place to protect
personal data.

30.5

9.5

60.0
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No

Opinions

Yes

No

Not Sure

46.7

14.3

39.0

9.

You clearly understand the privacy policies of
personal data from online shopping applications
before starting a transaction.

10.

You know well that the law enforcement agency is
monitoring online shopping applications.

26.7

18.1

55.2

11.

You have good knowledge of information
technology law.

17.0

63.8

19.0

ที่มา: จากการสำรวจ

5.1.3 การพิจารณาฝั่งผู้ประกอบการ
5.1.3.1 ลักษณะของกิจการ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบกิจการในลักษณะแบบ B2C (Business to Customer) หรือ ขาย
สินค้าแก่ผู้บริโภคเป็นหลัก โดยมีเพียงส่วนน้อยที่ทำกิจการแบบ B2B (ขายสินค้าให้แก่ธุรกิจอื่น ) และ B2G
(ขายสินค้าให้ภาครัฐ) ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมุ่งเป้าการขายไปที่กลุ่มลูกค้าใน Gen Y และ Z เป็นหลัก และ
ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเวียดนาม มีเพียง 1 ใน 4 ที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ในด้านการจ้างงาน
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ใช่พนักงานประจำในสัดส่วนร้อยละ 60.4 และที่เหลือเป็นพนักงานประจำ นอกจากนี้ กว่า
ร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างมีคลังเก็บสินค้าเป็นของตนเอง แต่จริงๆ แล้วมีเพียงส่วนน้อยที่มีที่เก็บสินค้าเป็น
กิจลักษณะ จากการสำรวจพบว่ามีการใช้ห้องพักหรือบ้านพักเป็นที่เก็บสินค้า หรือใช้บ้านของพ่อแม่เป็นที่เก็บ
สินค้าเพราะไม่ต้องการซื้อหรือแบกรับภาระจากค่าเช่า ตารางที่ 1.6-1.10 แสดงข้อมูลจากการสำรวจใน
ประเด็นที่กล่าวมา
ตารางที่ 1.6: ประเภทของธุรกิจ
Type of Business

Percentage

B2B

2.8

B2C

96.3

B2G

0.9

ที่มา: จากการสำรวจ
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ตารางที่ 1.7: กลุ่มลูกค้าตามอายุ
Type of Business

Percentage

Gen Z: Age 8-20

5.2

Gen Y: Age 8-20

45.2

Gen X: Age 8-20

23

Gen Beta: Age 8-20

4.4

All ages

22.2
Total

100

ที่มา: จากการสำรวจ
ตารางที่ 1.8: กลุ่มลูกค้าในประเทศ-ต่างประเทศ
Type of Customers

Percentage

Domestic (Vietnamese)

75.5

Foreign

24.5
Total

100

Type of Customers

Percentage

ที่มา: จากการสำรวจ
ตารางที่ 1.9: การจ้างงาน

Full-time

39.6

Part-time

60.4
Total

ที่มา: จากการสำรวจ

100
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ตารางที่ 1.10: ที่เก็บสินค้า
Do you have an inventory?

Percentage

Yes

72.4

No

27.6
Total

100

ที่มา: จากการสำรวจ

5.1.3.2 ต้นทุนและรายรับ
การสำรวจต้นทุนทำโดยให้ผู้ประกอบการประเมินสัดส่วนของต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินกิจการที่
ระบุเป็นสัดส่วนร้อยละเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการระบุเป็นมูลค่า ต้นทุนที่สำรวจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
ได้แก่ ต้นทุนในการดำเนินการ (operational cost) ได้แก่ ค่าเช่า ภาษี ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ ฯลฯ ต้นทุน
ด้านแรงงาน (labor cost) ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนด้านการขนส่ง (freight cost) ค่า
ขนส่งทาง เรือ บก หรือ อากาศ ต้นทุนด้านการตลาด (marketing cost) ได้แก่ ค่าโฆษณา ค่าจ้างรีวิวสินค้า
ฯลฯ และต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่ อาจจัดประเภทตามที่กล่าวมาได้ ตารางที่ 1.11 แสดงภาพรวมของสัดส่ว นของ
ต้นทุนประเภทต่างๆ เห็นได้ว่าต้นทุนแรงงานมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือต้นทุนในการดำเนินงาน ค่าขนส่ง
และต้นทุนด้านการตลาดตามลำดับ ตรงนี้สะท้อนว่า ลูกจ้างยังถือเป็นรายจ่ายสำคัญของผู้ประกอบการแม้ว่า
อยู่บนระบบการค้าปลีกออนไลน์และส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวก็ตามที
ตารางที่ 1.11: โครงสร้างต้นทุน
Type of Customers

Percentage

Operation Cost

24.7

Labor Cost

31.3

Freight Cost

27.2

Marketing Cost

16.3

Other Cost

0.5
Total

ที่มา: จากการสำรวจ

100

164

ตารางที่ 1.12 แสดงรายรับต่อเดือนของผู้ประกอบการ รายได้ต่ำสุดที่ปรากฏ คือ 15,000 บาทต่อ
เดือน และสูงสุดคือ 2 ล้านบาทต่อเดือน เห็นได้ว่าข้อมูลมีความผันแปร เนื่องด้วยช่วงหากระหว่างรายรับสูงสุด
และต่ำสุดมีมาก อีกทั้ง ค่าเฉลี่ยและค่ากลางไม่มีแนวโน้มเข้าหากัน และพบค่าฐานนิยมหลายจุด ดังนั้นจึงใช้ค่า
กลางนำเสนอรายรับซึ่งอยู่ที่ 120,000 ต่อเดือน
ตารางที่ 12: รายรับต่อเดือน (บาท)
Max

200,000

Min

15,000

Mean

304523.81

Mode

50,000 and 150,000

Median

120,000

ที่มา: จากการสำรวจ

ตารางที่ 1.13 แสดงอัตรากำไร (ร้อยละของกำไรจากต้นทุนทั้งหมด) พบว่า มีผู้ประกอบการที่สามารถ
ทำกำไรสูงสุดได้ถึงร้อยละ 60 จากต้นทุนทั้งหมด ส่วนอัตรากำไรน้อยสุดอยู่ที่ร้อยละ 5 ค่าเฉลี่ยและค่ากลาง
ของอัตรากำไรค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 21.76 และ 20 ตามลำดับ
ตารางที่ 1.13: อัตรากำไร (ร้อยละ)
Max

60

Min

5

Mean

21.76

Mode

30

Median

20

ที่มา: จากการสำรวจ

รูปที่ 1.4 แสดงการพลอตจุดของข้อมูลรายรับต่อเดือน (แกนนอน) และอัตรากำไร (แกนตั้ง) เมื่อ
พิจารณาการกระจายตัวของข้อมูลพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ชัดเชน แต่สามารถสังเกตได้ว่า รายรับต่อเดือนและ
อัตรากำไรอาจไม่จำเป็นต้องไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ประกอบการที่มีรายรับต่อเดือนสู งเกิน 1 ล้าน
บาทขึ้นไปมัก ส่วนใหญ่มีอัตรากำไรไม่เกินร้อยละสิบ ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 500,000
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บาทสามารถมีอัตรากำไรสูงได้ถึงระหว่างร้อยละ 20 และ 40 ตรงนี้ดูเหมือนกำลังแสดงสถานการณ์ trade-off
ว่ายอดขายที่เยอะ อาจไม่ได้กำไรมากตาม แต่ยอดขายน้อยก็สามารถมีกำไรที่สูงได้
รูปที่ 1.4: การกระจายตัวของรายรับและอัตรากำไร

ที่มา: จากการสำรวจ

5.1.3.3 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
จากการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงถึงประเภทของสินค้าที่จำหน่ายอย่างหลากหลาย ตารางที่
1.14 แสดงสัดส่วนของสินค้าประเภทต่างๆ เห็นได้ว่า เกินครึ่งของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องสำอาง รองลงมาเป็นสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนตามลำดับ เห็ นได้ว่าสินค้าที่ขาย
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของการสำรวจจากฝั่งผู้บริโภค โดยเกณฑ์ในการเลือกสินค้ามาเพื่อจำหน่าย
สามารถนำเอาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาประกอบได้ดังนี้
▪ ผู้ประกอบการมองว่าคุณภาพของสินค้าสำคัญเป็นอันดับแรก สิ่งที่แบ่งระหว่างร้านค้าที่
เข้มแข็งและอ่อนแอ คือ คุณภาพของสินค้า ที่มาของสินค้าชัดเจน มีใบกำกับรายการและแจ้งหนี้ชัดเจน และมี
ใบอนุญาตในการขายสินค้าชัดเจน โดยผู้ประกอบการมีหน้าที่ทดสอบคุณภาพของสินค้าก่อนนำมาจำหน่าย
จริง
▪ สินค้าที่นำมาขายต้องมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ ซึ่งก็จะมีการแข่งขันที่มากตามมาด้ วย ดังนั้น
ต้องมีการสื่อสารและการส่งเสริมการขายควบคู่ด้วย นอกจากนี้สินค้าที่นำมาขายต้องมีเอกลักษณ์เพื่อให้
ผู้บริโภคจดจำสินค้าของตนได้
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▪ การนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายต้องทำในระยะสั้นเท่านั้น เพราะผู้บริโภคไม่ต้องการรอสินค้า
นาน สิ่งสำคัญคือต้องหา supplier ที่สามารถนำส่งสินค้ามาให้ผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว หากใช้เวลานำส่ง
สินค้านานย่อมเกิดโอกาสสูงที่รายการสั่งถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการรับสินค้าได้40
ตาราง 1.14: ประเภทสินค้าที่ขาย
Products

Percentage

Food and Food Supplements (e.g. Vitamins, Collagen)

27.4

Cosmetics (cream, loose powder, lipstick, other)

23.6

IT Products (phones, hardware, computers, other)

3.8

Toys (dolls, development accessories, other)

7

Pet Products (animal feed, cleaning shampoo, other)

0.6

Stationaries (books, pens, pencils, other)

5.1

Publications (books, magazine, other)

0

Fashion Items (clothing, shoes, bags, accessories, other)

17.2

Home Appliances (furniture, kitchen utensils, cleaning supplies, other)

15.3

Total

100

ที่มา: จากการสำรวจ

ในส่ ว นของพฤติ ก รรมด้ า นการตลาดพบว่า ผู ้ ป ระกอบการเลื อ กใช้ ส ื ่อ โซเชี ย ลเป็น หลั ก ได้ แ ก่
Facebook และ Zalo รองลงมาคือการใช้ e-commerce platform ได้แก่ Shopee และมีผู้ประกอบการ
บางส่วนยังเปิดเว็บไซต์เป็นหน้าร้านของตัวเอง แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าช่องทางการตลาดคือวิธีการนำเสนอสินค้า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกระบุว่า ผู้ประกอบการทำการตลาดโดยอัปโหลดวีดีโอและโพสต์ content โป
รโมทสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ผู้ให้ข้อมูลยังให้ความเห็นต่อว่า ความสำเร็จของการตลาดออนไลน์อยู่ที่การใช้คนให้
ถูกงานด้วย กล่าวคือต้องหาคนที่คุณสมบัติพร้อมมาจัดการและคอยพัฒนาการสื่อสารโปรโมชั่นอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับ Facebook ซึ่งเป็นที่นิยมมากสุดนั้น ผู้ประกอบการบางส่วนมีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ “เงิน”
ในการซื้อโฆษณาเพื่อให้คนเห็นสินค้าในวงกว้าง และนำมาสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น การไลฟ์สดขายสินค้า ( live
40

ผู้ประกอบการรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า ก่อนที่จะสั่งสินค้าจากประเทศฝรั่งเศส เขาได้สำรวจก่อนว่าตลาดมีความต้องการของสินค้า
ต่างประเทศก่อนหรือไม่ จากนั้นก็ใช้ข้อมูลจากผู้ผลิต และ เสียงตอบรับจากผู้ใช้คนก่อนๆ เพื่อทำการตลาดโฆษณาสิ นค้า
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streaming) ก็เป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ กลยุทธ์นี้สามารถเห็นการปิดยอดขายได้ในเวลา
จำกัด นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ให้ผู้บริโภคทำการ “แชร์” สินค้าในเพจของตนเพื่อรับบัตรกำนัลหรือส่วนลดอีก
ด้วย
ตารางที่ 1.15: ช่องทางการตลาด
Market Channels

Percentage

Facebook

48.6

TiKi

1.4

Shopee

11.4

Lazada

1.9

Shop Website

7.1

Zalo

29.5
Total

100
ที่มา: จากการสำรวจ

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อีกหลายอย่างที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อให้อยู่รอดในการแข่งขัน ตารางที่ 1.16
แสดงกลยุทธ์ต่างๆ ที่ถูกใช้ เห็นได้ว่าส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้บริโภคไว้วางใจ กลุ่ม
ของกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุดคือ การใช้รูปถ่ายสินค้าที่ ชัดเจนและการมีที่อยู่ของร้านค้าชัดเจน ส่วนกลุ่มของกล
ยุทธ์ที่นิยมรองลงมาคือ การสร้างวีดีโอแนะนำสินค้า และ update ข้อมูลร้านค้าเสมอ ส่วนกลุ่มกลยุทธ์ที่
สำคัญแต่กลับไม่ได้ถูกใช้มากคือ การเปิดช่องทางให้ความเห็นต่อสินค้า หรือ Q&A ต่างๆ รวมถึงการรับประกัน
สินค้าด้วย ผลการสำรวจนี้กล่าวได้ว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ยังไม่ค่อยวางใจการซื้อสินค้า
ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การรับประกันสินค้าที่ดูเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะสร้างความน่าเชื่อใจได้สูงกลับไม่ได้รับความ
นิยม
ตารางที่ 1.16: กลยุทธ์ต่างๆ
Strategies

Frequencies

Use clear and real photos

95

Clear address and item information

90
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Strategies

Frequencies

Create VDO promoting products

76

Keep shop data up to date

84

Channels for comments

58

Product warranty

43

Channel for Q&A

54

ที่มา: จากการสำรวจ

5.1.3.4 การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน
ดังที่ได้แสดงข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้การจ้างงานชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ส่วนนี้จะทำการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่ถามผู้ประกอบการถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องการจ้างงานในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา เพื่อชี้แนวโน้มบางประการ

ประการแรก มีบางผู้ประกอบการที่การจ้างงานไม่เปลี่ยนแปลง (3 จาก 15 ราย) กลุ่มนี้ทำธุรกิจที่มี
สมาชิกในครอบครัวทำงานที่ร้าน (ซึ่งก็นิยามได้ยากว่าเป็นการจ้างงานประจำหรือชั่วคราว) และมีร้านทั้งแบบ
ดั้งเดิมและออนไลน์ การทำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์จึงเหมือนเป็นการเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มเติม

ประการที่สอง ผู้ประกอบการหลายรายมีจ้างงานชั่วคราวเพิ่มขึ้น แต่มีส่วนผสมของการจ้างงานประจำ
แตกต่างกันออกไป คือ จ้างงานประจำเพิ่มขึ้น (3 จาก 15 ราย) จ้างงานประจำเท่าเดิม (4 จาก 15 ราย) จ้าง
งานประจำลดลง (1 จาก 15 ราย) จุดร่ว มคือผู้ประกอบการเหล่านี้ใช้ การจ้างงานชั่ว คราวส่ว นเพิ่มนี้
(marginal part-time employment) เพื่อทำหน้าที่เป็น “หน่วยออนไลน์” คือมีหน้าที่ตอบโพสต์หรือคอม
เม้นท์ ช่วยยิงโฆษณา บรรจุหีบห่อ และนำส่งสินค้า ซึ่งผู้ประกอบส่วนมากได้ให้ความเห็นตรงกัน ว่าเป็นงานที่
ต้องใช้แรง ใช้เวลา และทำได้ไม่ยาก ส่วนการจ้างงานประจำที่มีอยู่มักมีหน้าที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการและเป็น
งานที่ใช้ทักษะ ได้แก่ การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมถึงช่วยวางแผนด้านนโยบาย

ประการที่สาม มีผู้ประกอบการสองรายที่เปลี่ยนแปลงการจ้างงานแตกต่างออกไป โดยรายหนึ่งลดการ
จ้างงานทั้งประจำและชั่วคราวลง คำอธิบายคือ เมื่อเน้นไปทำธุรกิจแบบออนไลน์แล้วทำให้ปริมาณงานลดลง
ทำให้ไม่ต้องจ้างคนมากเท่าเดิม ส่วนอีกรายหนึ่งเพิ่มการจ้างงานประจำจาก 3 คน เป็น 6 คนภายใน 5 ปี โดย
ที่ยังคงลูกจ้างชั่วคราวไว้ 1 คน ซึ่งตรงนี้มีค วามเป็นไปได้เพราะ ผู้ประกอบการรายนี้มีการทำธุรกิจระหว่าง
ประเทศเวียดนามและฝรั่งเศส จึงต้องการลูกจ้างมีทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้เต็มช่วงเวลา
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ประการที่สี่ ไม่ใช่แค่ลูกจ้างเท่านั้น แต่เราพบลักษณะของอาชีพที่หลากหลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
กล่าวคือร้อยละ 62.9 ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่ามีอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากการทำค้าการปลีกออนไลน์ (อีกร้อย
ละ 37.1 บอกไม่มีอาชีพอื่น) ในส่วนของอาชีพอื่นที่พบมากสุดคือ รับจ้างอิสระ (ร้อยละ 29.5) รองลงมาคือ
พนักงานภาครัฐ (ร้อยละ 12.4) และบริษัทเอกชน (ร้อยละ 11.4) ร้อยละ นอกจากนี้ยังมีผ ู้ที่ท ำงานใน
รัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าของกิจการอื่น และอาชีพอื่นๆในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 2.9 ส่วนผู้ที่มีอาชีพเป็น
เกษตรกรคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น (ส่วนอีกร้อยละ 37.1 ที่เหลือคือทำการค้าปลีกออนไลน์อย่างเดียว)
ตรงนี้สะท้อนถึงงอัตลักษณ์ของชนชั้นทางเศรษฐกิจที่หลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง โดยทางหนึ่งเขาประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวในการค้าปลีกออนไลน์ แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้รับจ้างอิสระ หรือ เป็นแรงงานให้แก่กิจการอื่นๆ
กล่าวได้ว่า ทิศทางการจ้างงานของการค้าปลีกออนไลน์ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก
อาจพบลักษณะการจ้างงานที่ต้องการงานที่ลดทักษะลง (degradation of skills) (อาจเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือ
ลดต้นทุน) แต่ในส่วนงานที่ทำงานใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการและต้องการทักษะ ก็ยังคงมีการจ้างงานประจำอยู่
นอกจากนี้ในด้านของผู้ประกอบการก็พบลักษณะของความหลากหลายในอาชีพด้วย
5.1.3.5 การใช้เทคโนโลยี
ตารางที่ 1.4 แสดงการประเมินตนเองของผู้ประกอบการในด้านของความเข้าใจและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี (4 คือมากที่สุด และ 1 คือน้อยที่สุด) เพื่อประกอบกิจการ เห็นได้ว่าค่าประเมินอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง โดยพวกเขามองว่าตนเองสามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อการสื่อสารและทำธุรกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังคิดว่าสามารถเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีความ
เข้าใจในระบบอย่างดี ในด้านปัญหาพบว่ าคะแนนประเมินต่ำ อย่างไรก็ตาม เมื่อให้ผู้ประกอบการกรอกแบบ
สำรวจว่ามีปัญหาใดเพิ่มเติมจากการใช้เทคโนโลยีพบว่า 74 คน ระบุถึงปัญหาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าไม่มี
ความเสถียร มี 21 รายบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพ และมี 11 รายระบุเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์และ
แพลตฟอร์มต่างๆมีความซับซ้อนทำให้ใช้การยาก เมื่อถามต่อว่าหากเกิดปัญหาพวกเขาแก้ปัญหาอย่างไร ส่วน
ใหญ่จะปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีนั้น หรือ แก้ปัญหาด้วยตัวเอง รวมถึงปรึกษาเพื่อนหรือ
ครอบครัว มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่ระบุว่าปรึกษาพนักงานของตนในการแก้ข้อขัดข้องทางเทคโนโลยี
ตารางที่ 1.4: การใช้เทคโนโลยี (ผู้ประกอบการ)
Technological Attributes

Mean value

Standard Deviation

Good understanding in platforms

3.12

0.65

Use platforms right according to your need

3.23

0.61

Experiencing problems while using the platforms

1.32

0.47
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Technological Attributes

Mean value

Standard Deviation

Quick learner when using platforms

3.23

0.59

Accessible to technologies related to
communication and transaction

3.29

0.58

Good understanding in technologies related to
communication and transaction

3.15

0.63

Ability to adapt using technologies related to
communication and transaction

3.2

0.61

Ability to use technologies related to
communication and transaction efficiently

3.31

0.57

ที่มา: จากการสำรวจ

โดยสรุป ผู้ประกอบการประเมินทักษะในการใช้เทคโนโลยีของตนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมิน
จากฝั่งผู้บริโภค ปัญหาที่พบหลักคือคุณภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับฝั่งของผู้บริโภค
ดังนั้นแล้วตรงนี้น่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลควรปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆในการใช้อุปกรณ์
ด้วย โดยพวกเขามักหาทางแก้ปัญหาจากช่องทางไม่เป็นทางการ (แก้ด้วยตนเอง ปรึกษาเพื่อนหรือครอบครัว)
เป็นหลัก
5.1.4 บทวิจารณ์
5.1.4.1 ผู้บริโภคยุคใหม่
ผลที่ได้จากการสำรวจสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมเวียดนามที่โครงสร้างประชากรอยู่ในวัยทำงาน กลุ่ม
ตัวอย่างอายุยังน้อยและมีการศึกษาสูง พวกเขาจับจ่ายในสินค้าที่เกาะกระแส ได้แก่ แฟชั่นและเครื่องสำอาง
เป็นส่วนใหญ่ พวกเขาไม่มีความขัดเขินในการทำธุรกรรมออนไลน์และสามารถใช้วิจ ารณญาณในการเลือกซื้อ
สินค้าออนไลน์ได้ดี อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังไม่มีความเชื่อใจต่อระบบออนไลน์เต็มที่ เพราะยังคงเลือกวิธีการ
จ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้ามากกว่าเป็นการจ่ายล่วงหน้า ที่สำคัญกว่านั้น แม้ว่าผู้บริโภคมีความสามารถในด้านการ
ใช้เทคโนโลยี แต่ดูเหมือนว่า พวกเขาไม่ค่อยตระหนักถึงปัญหาของความเป็นส่วนตัวในแง่ที่ว่า ข้อมูลของพวก
เขามีความเสี่ยงที่จะถูกนำเอาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดได้ หากไม่ได้รับการปกป้อง
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5.1.4.2 จาก max profit สู่ max opportunity
การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่เน้นที่ช่องทางการตลาดเป็นสำคัญ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกชี้ไปทางเดียวกันว่า กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นมาก ผู้ประกอบการต้องมีความสามารถในการ
สร้าง content ของสินค้าที่น่าสนใจ (ทั้งรูปภาพ วีดีโอ และเนื้อเรื่อง) การทำไลฟ์สตรีมมิ่งขายสินค้าเป็นกล
ยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้โ ดยผู้ป ระกอบการเพื่อ ให้ปิ ดยอดขายในกรอบเวลาที่จ ำกั ด นอกจากนี้ผ ู้ประกอบให้
ความสำคัญในการ “ลงทุน ” ซื้อซอฟท์แวร์ที่ช ่วยในการยิงโฆษณาให้ปรากฏอยู่ตามโซเชียลมีเดียต่างๆ
ผู้ประกอบการหลายคนให้ข้อมูลว่าได้เสียเงินเรียนคอร์สการตลาดออนไลน์เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของ
ตนเอง ส่วนกลยุทธ์ด้านราคาพบว่ายังคงมีอยู่ แต่ไม่ได้เป็นส่วนเน้น ผู้ประกอบการบางคนยอมลดอัตรากำไร
ของตนเองเพื่อให้ขายได้ปริมาณมากขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการที่ขายสินค้านำเข้า หรือสินค้าที่เกี่ยวกับ
สุ ข ภาพให้ ค วามสำคั ญ กั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า โดยต้ อ งผ่ า นการรั บ รองที ่ “ถู ก ต้ อ ง” ตามกฎหมายชั ด เจน
ผู้ประกอบการบางส่วนใช้กลยุทธ์รวมกลุ่ม โดยพยายามสร้าง “เครือข่าย”ของร้านค้า เพื่อแบ่งปันผู้บริโภคกัน
ในกลุ่ม หรือยามที่สินค้าขาดแคลนก็สามารถติดต่อเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือให้เติมสินค้าได้ กลยุ ทธ์ด้านราคามี
ปรากฏอยู่บ้าง
ตรงนี้วิเคราะห์ได้ว่า แรงจูงใจด้านการหากำไรสูงสุด (max profit) ของผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์
ยังคงมีอยู่ แต่สิ่งที่กลายเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมคือการหาโอกาสเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเห็นสินค้ามากที่สุด ( max
opportunity) เพื่อหวังผลไปสู่การเพิ่มอัตราของผู้ตอบสนองต่อการโฆษณา (conversion rate) ดังนั้น ในส่วน
ของการผลิตสินค้ายังอยู่ในตรรกะการแข่งขันให้ต้นทุนต่ำและกำไรสูง แต่ในส่วนของการค้าปลีกออนไลน์ซึ่งอยู่
ปลายน้ำ คือการแข่งขันกันเพื่อให้สินค้าหรือตราสินค้าของตน มีเอกลักษณ์และดาษดื่นไปพร้อมกัน
5.1.4.3 รูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไป
ผลการวิเคราะห์ชี้แนวโน้มที่ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์มีการจ้างงานชั่วคราวมากขึ้น ซึ่งตรงนี้มาจากการ
เพิ่มขึ้นในส่วนงานที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์ พูดตามภาษาเศรษฐศาสตร์ คือ การจ้างงานชั่วคราวส่วนเพิ่ม
ตรงนี้ ในทางหนึ่งสามารถลดต้นทุนในการจัดการกิจกรรมสนับสนุนการค้าออนไลน์ได้มากกว่าการจ้างงาน
ประจำ และช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รายรับส่วนเพิ่มจากการขายสินค้าออนไลน์ด้วย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่
ชัดเจนอีกอย่างคือ การจ้างงานแบบประจำยังคงมีอยู่ (แม้ว่าอาจจะเพิ่ม ลด หรือเท่าเดิมไปตามแต่ละกิจการ)
และผู้ประกอบการได้แสดงถึงความจำเป็นเพราะว่าเป็นส่วนที่ช่วยในงานที่ต้องการทักษะมากกว่าที่ใช้ใน
“หน่ว ยออนไลน์” แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ว ่ารูปแบบการจ้างงานประจำอาจจะโดน disrupt มากกว่านี้ได้
นอกจากนี้ ในด้านผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้มีอัตลักษณ์แบบอาชีพเดี่ยว หลายคนประกอบอาชีพอื่นควบคู่ไป
ด้วย ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าเพราะรูปแบบการค้าออนไลน์ที่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบกับร้านค้า
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ปลีกแบบปกติ (ต้องมีหน้าร้าน จดทะเบียนป้าย การจัดการเพื่อนบ้าน ฯลฯ) จึงเป็นการส่งเสริมการหาช่องทาง
ด้วยอาชีพที่หลากหลายขึ้นนั่นเอง
5.1.4.4 นโยบายเพื่อเพิ่มความเชื่อใจ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแทบทั้งหมด พบว่า ผู้ประกอบการไม่ได้รู้สึกถึงการสนับสนุนจาก
รัฐบาล แต่ถ้าหากรัฐบาลทำได้ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือ การจัดนโยบายสินเชื่อธุรกิจให้ทั่วถึง การลด
อัตราภาษี และส่งเสริมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม (fair competition) ความกังวลในการแข่งขันนี้อาจมาจาก
สถานการณ์ ข องอุ ต สาหกรรมค้ า ปลี ก ออนไลน์ ข องเวี ย ดนามที ่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ท ั ้ ง ในและ
ต่างประเทศ เข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่กล่าวมาอาจพิจารณาได้ว่าเป็นความต้องการแบบ
ทั่วไป (common) ทีอ่ าจปรากฏที่ใดก็ได้ แต่ประเด็นหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดสำคัญคือ ผู้ประกอบการต่างให้ข้อมูล
ตรงกันว่าต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อกำจัดร้านค้าที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือขาย
สินค้าที่ไม่มีคุณภาพออกไป เนื่องจากร้านค้าเหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคลดความไว้วางใจที่มีต่อร้านค้าในภาพรวม
และอาจส่งผลต่อความไว้วางใจต่อสินค้าและร้านค้าของตนด้วย
เรื่องปัญหาของ “ความเชื่อใจ” หรือ “trust” นี้อาจตีความได้ว่าร้านค้าปลีกออนไลน์กำลังเผชิญกับ
สิ่งที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เศรษฐศาสตร์เรียกว่า “Lemon market” กล่าวคือ คนซื้อมะนาวก็ไม่ทราบว่า
ลูกไหนเปรี้ยวหรือหวาน เช่นเดียวกัน คนซื้อสินค้าออนไลน์ก็ไม่สามารถทราบข้อมูลทั้งหมดได้ว่าร้านค้าไหน
ไว้ใจได้หรือไม่ได้ ในทางกลับกัน ร้านค้ารู้ตัวเองแน่ๆ ว่าจะโกงหรือไม่โกง จึงเป็นสถานการณ์ที่ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการมีข้อมูลไม่สมมาตรกัน (asymmetric information) ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์โกงขึ้นแล้ว สิ่งที่
ตามมาคือ ผู้บริโภคอาจลดความไว้วางใจทำให้อุปสงค์ต่อตลาดสินค้าลดลง กลายเป็นว่าร้านที่ไม่ได้โกงก็ได้รับ
ผลกระทบไปด้วย และกรณีแย่สุดคือ อาจต้องเลิกกิจการได้ ซึ่งกลายเป็นว่าร้านเลวกำลังไล่กิจการดีๆ ให้ออก
จากตลาดไปนั่นเอง ดังนั้นสิ่งตรงนี้จึงเป็นโจทย์ท้าทายสำคัญของภาครัฐที่จะต้องจัดทำระบบลงทะเบียนเพื่อให้
สามารถตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบการและตอบสนองต่อการร้องเรียนของผู้บริโภค
5.2 กรอบการกำกับดูแลโดยภาครัฐ
เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีความน่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ของเวียดนามตั้งแต่เริ่มเปิดประเทศ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญอย่าง ASEAN
และ WTO ได้ส่งผลให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงและเป็นโอกาสต่อนัก
ลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามเช่นนี้ เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการปรับตัว
ของเวียดนามโดยรัฐบาลได้มีการวางแผน ออกกฎหมายที่สำคัญ และสร้างกรอบกติกาที่เอื้อต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และในปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามได้ให้ความสำคัญกั บธุรกิจ E-Commerce เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ไปสู ่ เ ป้ า หมายการปฏิ ว ั ติ อ ุ ต สาหกรรมครั ้ง ที ่ 4 (the Fourth Industrial Revolution) ที ่ เ น้ น การพั ฒ นา
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เศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของชาติ (national digital transformation) ดังนั้น กลไกการ
กำกับดูแลภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ E-Commerce จึงได้รับการ
พัฒนาขึ้น
เพื่อทำความเข้าใจต่อแนวทางและกลไกการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
เวียดนามให้เอื้อและรองรับการค้าปลีกออนไลน์อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม E-Commerce เนื้อหาของ
รายงานส่วนนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อกรอบการกำกับดูแลโดยภาครัฐใน 3 กรอบ คือ การกำกับดูแลกิจกรรม ECommerce การจัดเก็บภาษี และ ความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยในแต่ละกรอบการกำกับดูแลจะประกอบด้วย
รายละเอียดของกฎหมายและกลไกของรัฐ วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายและนโยบาย และข้ อสังเกตเพื่อ
ประเมิ น เครื ่อ งมื อ เชิ งกฎหมายและนโยบายไปปฏิบ ั ติ และในส่ ว นสุ ด ท้า ยของรายงานจะเป็ น การสรุป
ความสัมพันธ์ภาพรวมเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของกรอบการกำกับดูแลโดยภาครัฐที่มีต่อการจัด
การค้าปลีกออนไลน์ในเวียดนาม
5.2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจกรรมด้าน E-Commerce
การพัฒนา E-Commerce ในเวียดนามได้รับความสำคัญในระดับชาติ โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
ค.ศ. 2020 นายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งฉบับที่ 645/QD-TTg (Decision No. 645/QD-TTg) เพื่ออนุมัติให้การ
พัฒนา E-Commerce เป็นแผนแม่บท (National Master Plan) ระหว่างปี ค.ศ. 2021-2025 เพื่อให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (the Fourth Industrial Revolution) ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของชาติ (National Digital Transformation) โดยวางแผนให้ภาคธุรกิจ
(enterprises) เป็นภาคส่วนหลักในการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมาย ขณะที่รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการ
วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อ ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา E-Commerce โดยในช่วงแรกจะเริ่ม
จากการเลือก และส่งเสริม E-Commerce ในบางสาขาและบางพื้นที่ก่อน เพื่อให้เกิดการขยายผล (spillover) ไปสู่การพัฒนาไปยังสาขาและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป (Laut Vietnam, 2020a)
เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบ ัติและการพัฒ นาอย่างเป็นรูปธรรม ในมาตราที่ 2 ของ Decision 645
QD/TTg ได้มีการระบุให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้
1. กระทรวงอุ ต สาหกรรมและการค้ า (Ministry of Industry and Trade) ทำหน้ า ที ่ เ ป็ น
หน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานในกระทรวง และหน่วยงานการปกครอง
และคณะกรรมการประชาชนของแต่ละจังหวัด และเมืองต่างๆ (Governmental agencies and People’s
Committees of provinces and central-affiliated cities) เพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งรวบรวม ให้
การรับรองและการนำโครงการพัฒนา e-commerce (National Electronic Commercial Development
Program) ไปปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่างๆข้างต้น
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2. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) และกระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry
of Planning and Investment) รับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อนำนโยบายภายใต้โครงการพัฒนา ecommerce (National Electronic Commercial Development Program) ไปปฏิบัติ
3. กระทรวง หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานการปกครอง (ministerial agencies
and Governmental agencies) พัฒนาและประเมิน ให้ความเห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณ การกระจาย
อำนาจเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของแผนชาติ รวมทั้งตรวจสอบและประเมินรายงานแต่ละปี
และรายงานพิเศษการนำแผนหลักไปปฏิบัติโดยทำตามแนวทางและความต้องการของกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้า (Ministry of Industry and Trade) เพื่อรวบรวมและรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
4. คณะกรรมการประชาชนของจั ง หวั ด และเมื อ งต่ า งๆ ( People’s Committees of
provinces or central-affiliated cities) รับผิดชอบการทำแผนช่วงปี ค.ศ. 2021-2025 ในพื้นที่เพื่อรองรับ
การพัฒนา พร้อมจัดสรรงบประมาณตามหลักการการกระจายอำนาจ เพื่อการพัฒนา e-commerce ในระดับ
ท้องถิ่น โดยจะต้องรายงานความก้าวหน้าต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and
Trade) เกี่ยวกับการนำแผนแม่บทไปปฏิบัติติในท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี
5. หน่วยงานเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าอิเล็กทรอนิก ส์ในระดับจังหวัดและเมือง สมาคม
การค้า และสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ (Commerce Association and Industrial Associations) รับผิดชอบ
ในการพัฒนาและจัดการโครงการพัฒนา e-commerce และร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และการดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ในโครงการ
มาตรา 2 ของ Decision 645 เป็นการกำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ทำหน้าที่เป็น
ประธานในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งกระทรวงและหน่วยงานในระดับท้องถิ่น และมีหน้าที่
รายงานความก้าวหน้าในการนำนโยบายไปปฏิบัติในแต่ละปี ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำร่องและส่ งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม
ต่อมาในวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2021 มีการแก้ไขและเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 85/2021/ND-CP
(Decree No. 85/2021/ND-CP) เพื่อเพิ่มเติมบางมาตราในพระราชกฤษฎีกา 52/2013/ND-CP (Decree No.
52/2013/ND-CP) ซึ่งลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2013 ได้เพิ่มเติมกระทรวงต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า (Luat Vietnam, 2021) คือ
1. กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communications) และ
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Public Security) ทำหน้าที่ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า เพื่อรับ ผิดชอบการดำเนิน การเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ในภาคการพาณิช ย์ โดยมี
วัตถุประสงค์คือ เพื่อและเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลในการจัดการเว็บไซต์ E-Commerce ที่ดำเนินการใน
เวียดนาม เพื่อการประสานงานระหว่างกระทรวงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงทางไซเบอร์ใน
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กิจกรรมด้าน E-Commerce จากอาชญากรไซเบอร์ เพื่อการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านกฎหมายและ
ระเบีย บที่เกี่ย วข้องกับ กิจ กรรมด้าน E-Commerce ให้กับพลเมือง และเพื่อการดำเนินการเพื่อจัดการ
ตรวจสอบ ควบคุมการละเมิดกฎหมาย รวมไปถึงการจัดการต่อข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับ E-Commerce
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
2. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เพื่อประสานด้านข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเข้าและส่ งออกสินค้าในการค้าดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลที่
ทันสมัยเกี่ยวกับรายชื่อซัพพลายเออร์ต่างประเทศ (foreign suppliers) ที่ได้ลงทะเบียนภาษี และแจ้งภาษี
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และบริการอื่นๆในเวียดนาม ลงในเว็บไซต์ของกรมภาษี (General Department of
Taxation)
3. กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (The Ministry of Planning and Investment) โดย
ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อให้และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนใน
การดำเนินการ E-Commerce
4. กระทรวงความมั ่ น คงสาธารณะ (Ministry of Public Security) ประสานงานร่ ว มกั บ
กระทรวงการค้ า และอุ ต สาหกรรมเพื ่ อ ป้ อ งกั น การใช้ พ ื ้ น ที ่ ไ ซเบอร์ ใ รการละเมิ ด ต่ อ อธิ ป ไตยของชาติ
ผลประโยชน์ของชาติ ระเบียบสังคม และความปลอดภัยจากอาชญากรไซเบอร์ และเพื่อสร้างเงื่อนไขทางความ
มั่นคงด้านไซเบอร์ที่น่าสนใจต่อนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าถึงบริการ E-Commerce ในเวียดนาม
นอกจากกฎหมายระเบียบเพื่อส่งเสริม E-Commerce แล้ว รัฐบาลเวียดนามยังได้มีความพยายามใน
การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้กับประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการค้า ECommerce ผ่านสื่อต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมในระดับชาติที่สำคัญคือ วันการซื้อขายออนไลน์ของ
เวียดนาม (Vietnam Online Shopping Day)41 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา E-Commerce ใน
ประเทศ ขยายรวมทั้งความร่วมมือและประสานงานกันโครงการอื่นๆ ที่คล้ายกันในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก
(A.N., 2021) นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลักที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นอย่าง Hanoi, Bac Giang, Bac
Ninh, Binh Duong และ Dong Nai ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ จึงเป็นหนึ่ งในปัจจัยเร่งให้
เวียดนามต้องพัฒนา E-Commerce (Newspaper, 2021) ทั้งมีการส่งเสริมการซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าในเมืองฮานอยได้ออกหนังสือฉบับที่ 3275/SCTQLTM ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.. 2021 เพื่อขอให้คณะกรรมการประชาชนในแต่ละเขตและแต่ละเมือง
41

การจัดงานวันซื้อขายสินค้าออนไลน์ในเวียดนาม เป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2020 เมื่อเวียดนามเป็นประธานอาเซียนในปีนั้น
และได้เสนอให้วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันซื้อขายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการค้า e-commerce ข้ามพรมแดนในภูมิภาค ซึ่งงานที่จัดขึ้นนั้น ได้
ดึงดูดผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนกว่า 200 ราย ให้เข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดโครงการของธุรกิจเพื่อให้ส่วนลดพิเศษแก่ตลาดภายในประ เทศ
ขณะที่ กลุ่มผู้ประกอบการค้าข้ามพรมแดนในอาเซียนจะได้รับอนุญาตให้ทำการค้าผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce (A.N., 2021)
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รวมทั้งคณะกรรมการจัดการตลาด (Market Management Committee) ให้การส่งเสริมผู้บริโภคและธุรกิจ
ในการซื้อและขายสินค้าด้วยระบบออนไลน์แทนการไปตลาดแบบเดิม ส่งเสริมให้มีการจ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสด
(non-cash payment) ส่งเสริมให้ครั วเรือนและธุรกิจเข้าถึงและใช้การซื้อและขายผ่านระบบออนไลน์บน
เว็บไซต์และผ่านแอปพลิเคชัน โดยกรมอุตสาหกรรมและการค้าของฮานอยเป็นหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือ
ชี้นำในการขายออนไลน์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไปในการเข้าถึงการค้าออนไลน์ (Giang,
2021; Trang, 2019) และการสนับสนุนการซื้อสินค้าออนไลน์โดยกรมอุตสาหกรรมและการค้าในพื้นที่เมือง
ใหญ่ อย่างนครโฮจิมินห์ ก็มีลักษณะการดำเนินการนโยบายในการส่งเสริมการค้าออนไลน์ที่คล้ายคลึงกัน
(Hiep, 2021)
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการดำเนินการบริหารจัดการการค้าในธุรกิจ E-Commerce ให้แก่
ผู้ประกอบการ ได้เกิดขึ้นรูปโครงการอบรมธุรกิจออนไลน์แบบให้เปล่า เช่น การอบรมในหัวข้อ การส่งเสริม
ธุรกิจออนไลน์สำหรับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการ
วางแผนและการลงทุน สมาคม E-Commerce ในเวียดนาม และตัวแทนจาก Google, Lazada, Chili Visa
EMS (Tung, 2021) หรือการ การจัดประชุมฝึกอบรมอีคอมเมิร์ซและสนับสนุนการเชื่อมต่อและการจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัด Son La ผ่านร้านค้าออนไลน์ของเวียดนาม (Vietnam Online Store) โดยเป็น
การอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce สำนักงานเศรฐกิจดิจิทัล โดยจัดร่วมกับภาคเอกชน Sendo,
Joint Stock Company, Viettel Post JSC และ Voson (Tu, 2021) และ การเปิดหลักสูตรออนไลน์เพื่อฝึก
ทักษะการขายสำหรับผู้สนใจโดยเน้นกลุ่มผู้ผลิต ธุรกิจ และเกษตรเกี่ ยวกับทักษะการขายของออนไลน์ การ
ไลฟ์เพื่อขายสินค้า โดย สำนักงานประสานงานฮานอยด้านการก่อสร้างชนบทใหม่ (Representative of
Hanoi Coordination Office on New Rural Construction) และสถาบันการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอาเซียน
(ASEAN Digital Transformation Institute) (Huyen, 2021)
เมื่อพิจารณากฎหมาย คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกโดยรัฐบาลเวียดนาม พบว่า รัฐบาลเวียดนามได้
ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความแข็งแรงของธุรกิจ E-Commerce และการ
ปรับ ตัว ของภาคธุร กิจ คำสั่ง 645 QD/TTg ของนายกรัฐ มนตรี การแก้ไขและเพิ่ มเติมพระราชกฤษฎีกา
85/2021/ND-CP เพื่อเพิ่มเติมบางมาตราในพระราชกฤษฎีกา 52/2013/ND-CP ทำให้เกิดความชัดเจนของ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในแผนแม่บทแห่งชาติ ซึ่งมีการเชื่อมโยงนโยบายในระดับรัฐ ไปยั งท้องถิ่นต่างๆ ผ่านคณะกรรมการประชาชน
ประจำจังหวัดและเขต เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัตินโยบายไปยังกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมแนวทาง
ข้อเสนอแนะในการดำเนินนโยบายของแต่ละปีโดยตรงไปยังนายกรัฐมนตรี
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เวียดนามมีมาตรการที่หลากหลายในการส่งเสริมกิจกรรม E-Commerce ทั้งภายในประเทศ และ
สนับสนุน E-Commerce ในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ส ่งเสริมข้อตกลง ASEAN
Trade in Goods Agreement และเริ่มใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-ATIGA Form D) ในการกรอกข้อมูล
แหล่งกำเนิดสินค้าซึ่งเป็นความพยายามในการนำ ASEAN สู่การมี ASEAN Single Window (ASW) รวมทั้งให้
ความสำคัญกับ E-Commerce ข้ามพรมแดน การให้ความสำคัญต่อการพัฒนา E-Commerce จึงเป็นเหตุแห่ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่องของเวียดนาม รวมทั้งการเติบโตของแพลตฟอร์ม ECommerce ทั้งในและต่างประเทศ (VnExpress, 2019a, 2019b) ข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่วน
หนึ่งแสดงความเห็นว่า รัฐบาลเวียดนามได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อประชาชนในการเริ่มดำเนินการธุรกิจ
ออนไลน์ โดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถเลือกทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce หรือผ่านเครือข่าย
สังคมโซเชียลได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางการค้า ซึ่งนโยบายของรัฐมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ข้อดีในสถานการณ์ปัจจุบัน (NTT, 2021; PTMN, 2021)
แม้ว่าเครื่องมือเชิงนโยบาย และกลไกของรัฐในการกำกับกิจกรรมด้าน E-Commerce จะมีความ
ชัดเจน นโยบายการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้กับประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ECommerce และโครงการอบรมธุรกิจออนไลน์แบบให้เปล่ากลับไม่ได้เป็นที่รับรู้อย่ างกว้าง จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งทั้งหมดเห็นตรงกันว่า ภาคธุรกิจค้าปลีกยังไม่เคยได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐในรูปแบบการให้เงินทุนสนับสนุนหรือการเข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นโดยรัฐเลย ในส่วนของผู้ให้
ข้อมูลฝั่งผู้บริโภค ไม่ได้มีการกล่าวถึง นโยบายใดๆ ของรัฐที่ส่งเสริมการซื้อออนไลน์ และโครงการส่งเสริมการ
ซื้อขายใน E-Commerce มักเกิดจากข้อเสนอในรูปแบบการรณรงค์การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ
ผู้ขายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา การซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง การส่งฟรี ในช่วงเวลา
เทศกาลพิเศษ ช่วงเวลาไพร์มไทม์ หรือวันเกิดร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น
ในการส่งเสริมความมั่นใจในการซื้อของออนไลน์ให้กับผู้บริโภค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 พระราชกฤษฎีกา
52/2013/ND-CP ว่าด้วย E-Commerce ได้กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ขายหาประโยชน์จากการขายสินค้าปลอมหรือ
สินค้าหรือบริการเลียนแบบผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce และแพลตฟอร์มมีหน้าที่ในการจัดการ ตรวจสอบ
หรือรับเรื่องร้องเรียนกับการขายของผิดกฎหมายเหล่านั้น และพระราชกฤษฎีกา 85/2013/ND-CP ได้กล่าวถึง
การฝ่าฝืนกิจกรรมทางการค้า การผลิตและการขายสินค้าปลอม การแบนสินค้าและการปกป้องสิทธิผู้บริโภค
โดยรัฐได้เปิดช่องให้เจ้าของแพลตฟอร์มวางแนวเงื่อนไขในการฝ่าฝืนระเบียบที่แตกต่างกัน (Lee, 2021: 7-10)
อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า มีการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค แต่ยังขาดกลไกเพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้ขายซื่อสัตย์ในการให้ข้อมูลสินค้าที่จำเป็นอย่างครบถ้วน (Viet Nam News, 2020) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อการมีอยู่ของกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค นโยบายการคืนเงิน และนโยบายการคืนสินค้า (MTTH, 2021; NTH, 2021b) การรับประกันความ
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ปลอดภัยเมื่อบริโภคสินค้า (LKP, 2021) ความรับผิดชอบของผู้ขาย ช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า
(LTKL, 2021; NTL, 2021a) อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างกฎหมายและการนำไปปฏิบัติ เพราะในความเป็น
จริง ลูกค้าหลายรายซื้อสินค้าคุณภาพต่ำแต่ไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการเพื่อร้องเรียนอย่างไร และไม่ใช่ทุกเว็บไซต์
หรือทุกแพลตฟอร์มจะมีนโยบายในการปกป้องผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนด (NTH, 2021a) โดยเฉพาะการ
ออนไลน์ขายสินค้าผ่านบัญชีส่วนตัวที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสี่ยงและ
ไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ (LKP, 2021; NTD, 2021) นอกจากนั้น ในความเป็นจริง ผู้บริโภคบางรายไม่
ต้องการดำเนินการร้องเรียน เนื่องด้วยสินค้ามีราคาไม่แพง หรือมีราคาไม่มากพอ (HTTT, 2021; LKP, 2021)
แม้ว่ารัฐบาลจะได้ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แต่ผู้ประกอบบางส่วนได้สะท้อนว่า รัฐยัง
ขาดมาตรการในการคุ้มครองผู้ประกอบการในการดำเนินการค้าปลีกออนไลน์ที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างใน
ประเด็นเรื่องการปกป้องผู้ทำธุรกิจในกรณีที่ร้านค้าได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์ แต่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ทั้งๆ ที่
มีการสั่งสินค้าจริง ซึ่งทำให้ร้านค้าต้องเสียเวลาและเพิ่มต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ (PTTH, 2021)
ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการชำระเงิน รัฐบาลได้ออกพระ ราช
กฤษฎีกา 101/2012/ND-CP ในเรื่องการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสด (non-cash payment) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.
2012 นั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวิกฤตการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
ข้อมูลจากการสำรวจของโครงการฯ พบว่า มีเพียงร้อยละ 39 ของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการ
เลือกใช้ช่องทางการรับชำระเงินในรูปแบบการรับชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ในขณะที่ร้อยละ
40.7 ร้อยละ 12.1 และร้อยละ 8.2 เลือกใช้การรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารบนมือถือ บัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิต และ การโอนผ่านธนาคาร ตามลำดับ ในขณะที่ร้อยละ 47 ของผู้บริโภคเลือกใช้ช่องทางการชำระ
เงินในรูปแบบการชำระเงินปลายทาง และร้อยละ 34.2 และร้อยละ 12.8 เลือกใช้ช่องทางการชำระเงินผ่าน
ธนาคารออนไลน์หรือธนาคารมือถือ และชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ตามลำดับ
5.2.2 กรอบการกำกับดูแลกิจกรรมด้านการจัดเก็บภาษี
การเก็บภาษีในกิจกรรม E-Commerce ในเวียดนาม ได้เริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ. 2019 เมื่อมีกฎระเบียบ
ในการบริหารจัดการภาษี โดยการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ได้สร้างความท้าทายให้กับหน่วยงานด้าน
ภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเก็บภาษีที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ จำเป็นต้องมีการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง กฎหมายและพระราชกฤษฎีกา
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภาษี มีดังนี้
1. กฎหมายว่าด้วยการบริหารภาษีฉบับที่ 38 (Law on Tax Administration No. 38) ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ได้กำหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านภาษี
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ได้แก่ ธนาคารกลางเวียดนาม กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Laut
Vietnam, 2019) โดยหน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ดังนี้
1.1 ธนาคารกลางแห่งเวียดนาม รับผิดชอบในการให้คำแนะนำและข้อมูลแก่หน่วยงานด้านภาษี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางธนาคารขององค์กรและบุคคล เพื่อดำเนินการตามมาตรการของ
กฎหมาย รับผิดชอบในการสร้างและพัฒนาระบบการชำระเงิน E-Commerce ในระดับประเทศ รวมทั้งการ
ประสานให้เกิดการใช้งานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบในการสร้าง
กลไกในการจัดการและตรวจสอบธุรกรรมการชำระเงินในการให้บริการสนับสนุนการบริหารภาษีในกิจกรรม
E-Commerce ที่ให้บริการข้ามพรมแดน
1.2 ธนาคารพาณิชย์ รับผิดชอบในกิจกรรมการจั ดเก็บภาษีและการจัดเก็บรายได้อื่นๆของรัฐ
โดยทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานบริหารภาษี กระทรวงการคลังของรัฐในการดำเนินการชำระภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ การคืนภาษีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เสียภาษี (ประมวลผล เปรียบเทียบ และตรวจสอบข้อมูล
การชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการขอคืน ภาษีอิเล็กทรอนิกส์); รับผิดชอบในการโอนและรับข้อมูลใบสำคัญ
การจ่ายภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic tax payment vouchers) โอนให้ครบถ้วนถูกต้องของลูกหนี้
งบประมาณแผ่นดิน เข้าคลังของรัฐ (State Treasury) ให้ครบถ้วนตรงเวลาตามบทบัญญัติของกฎหมาย;
รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีในการชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความลับ
ของผู้เสียภาษีและข้อมูลของผู้ประกาศศุลกากรตามบทบัญญัติของกฎหมาย; ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเลขบัญชีตาม
เลขภาษีของผู้เสียภาษีเมื่อเปิดบัญชี; รับผิดชอบในการหักและรับภาระการจ่ายภาษีในนามของผู้อื่นเพื่อปฏิบัติ
ตามภาระภาษีตามกฎหมายภาษีอากรสำหรับองค์กรในต่างประเทศและบุคคลที่มีกิจกรรมธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่
สร้างรายได้ในเวียดนาม ตลอดจนดำเนินการหักเงินจากบัญชีผู้เสียภาษีอากร อายัดบัญชีของผู้เสียภาษีอากร
ภายใต้บังคับของการตัดสินใจทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารภาษีตามคำร้องขอของหน่วยงานจัดเก็บภาษี
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีค้ำประกันค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า ค่าปรับ และลูกหนี้งบประมาณ
รายอื่นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ แต่ผู้เสียภาษีไม่ชำระตามกำหนดเวลา ให้ธนาคารผู้ค้ำประกันมีหน้าที่
ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า ค่าปรับ และรัฐอื่น ลูกหนี้งบประมาณแทนผู้เสียภาษีอากรที่อยู่ใน
ขอบเขตการค้ำประกัน
นอกจากประเด็นการกำหนดขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บภาษีแล้ว กฎหมายว่าด้วยการบริหารภาษี ฉบับที่ 38 ยังได้กำหนดขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการเพื่อ
จัดเก็บภาษีกับกลุ่มธุรกิจ โดยกระบวนการจะเริ่มเมื่อผู้เสียภาษีได้ลงทะเบียนภาษีเพื่ อบันทึกการจดทะเบียน
ธุรกิจโดยตรงกับหน่วยงานภาษี (หากผู้เสียภาษีเป็นองค์กรธุรกิจ จะต้องแนบสำเนาใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจ
และใบจดทะเบียนการลงทุน) และเมื่อทำบันทึกการจดทะเบียนภาษีเรียบร้อยแล้ว บุคคลผู้เสียภาษีจะได้รับ
รหัสภาษีผ่านการเชื่อมต่อของเว็บไซต์กลางของหน่วยงานด้านภาษีและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ กรมสรรพากร
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จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและและกำหนดเวลาชำระภาษีและรายได้ที่ต้องเสียภาษี และผู้เสียภาษีสามารถไปชำระ
ภาษี ณ หน่วยงานภาษี ณ สำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่ตนอยู่
2. พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ ที ่ 126/2020/ND-CP (Decree No. 126/2020/ND-CP) ลงวั น ที ่ 19
ตุลาคม ค.ศ. 2020 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2020 (Laut Vietnam, 2020b) เพื่อกำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมมาตราต่างๆ ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารภาษีฉบับที่ 38 (Law on Tax Administration
No. 38) โดยมีการกำหนดหน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์ ตัวกลางผู้ให้บริการการชำระเงิน และกรมภาษีอากร
เพิ่มเติมในประเด็นสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดเก็บภาษีจากองค์กรและบุคคลที่ดำเนินธุรกิจ ecommerce และสร้างรายได้จากการค้าในเวียดนาม โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ
2.1 การกำหนดวิธีจัดการภาษี สำหรับบุคคลและธุ รกิจที่ทำการค้าออนไลน์และมีรายได้จากการ
ขายผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce42 ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระภาษีซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของหน่วยงานด้านภาษีตามนโยบายการซื้อขายอีคอมเมิร์ซ ตามหนังสือเวียนฉบับที่ 92/2015/TT-BTC ซึ่ง
ออกโดยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดให้ผู้ ที่ทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งมีรายได้ 100 ล้าน VND ต่อปีขึ้นไปจะต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Laut Vietnam, 2015)
2.2 การกำหนดบทบาทของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมในการดำเนินการด้านภาษีกับธุรกิจ ECommerce ที่ไม่มีที่อยู่ถาวรในเวียดนาม โดยธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีชำระเงินของผู้
เสียภาษีที่เปิดไว้ที่ธนาคารของตนต่อหน่วยงานภาษี รวมทั้งชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชีตามรหัสภาษีที่ออกโดย
หน่วยงานจัดการภาษี วันที่เปิดบัญชี วันที่ปิดบัญชี ข้อมูลรายการบัญชี ยอดคงเหลือในบัญชี และข้อมูล
ธุรกรรมตามคำร้องขอของหัวหน้าหน่วยงานจัดเก็บภาษี เพื่อตรวจสอบและกำหนดภาระภาษีที่ต้องจ่าย และ
ใช้มาตรการบังคับตามคำวินิจฉัยของฝ่ายบริหารภาษี อากรใน ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จึงมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานบริหารภาษี และคลัง นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์
ต่างๆ ยังต้องรับ ผิดชอบในการหักและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีในนามขององค์กรและบุ ค คลใน
ต่างประเทศ (ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ถ าวรในเวียดนาม) กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่สร้างรายได้จากเวียดนาม ทั้งนี้ ในส่วนที่
3 ในมาตราที่ 30 แห่งพระราชกฤษฎีกา 126/2020/ND-CP ได้กำหนดบทบาทของธนาคารพาณิชย์และ
หน่วยงานด้านภาษีในการบริหารจัดการพันธะผูกพันด้านภาษีของซัพพลายเออร์ในต่างประเทศที่ไม่มีถิ่นที่อยู่
ถาวรในเวียดนามและทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือดิจิทัลกับองค์กรและบุคคลในเวียดนาม ดังนี้
42

ในที่นี้จะหมายถึงแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ e-commerce อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า นโยบายในการเปิดร้านค้าผ่านแอป
พลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม e-commerce มีการกำหนดเงื่อนไขของแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน ในกรณีของ Tiki Shopee ผู้ขายจะต้องจดทะเบียน
ธุรกิจ แจ้งภาษีและชำระภาษีตามที่กำหนด แต่ในแพลตฟอร์มอย่าง Lazada เจ้าของแพลตฟอร์มต้องการเพียงชื่อของผู้ขาย ข้อมูลบัญชีธนาคาร
เอกสารระบุตัวตน และชื่อร้านค้าเพื่อเริ่มการขายโดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ส่วนการขายผ่านแพลตฟอร์ม Social Networks
อย่าง Facebook YouTube และ Zalo ที่ผู้สมัครใช้บัญชีและเริ่มการขายจะไม่ถูกนับรวมอยู่ในกลุ่มนี้
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1) กรณีที่ซัพพลายเออร์ในต่างประเทศยังไม่ได้จดทะเบียน แจ้งภาษี และชำระภาษี ให้
ธนาคารพาณิชย์หรือตัวกลางผู้ให้บริการการชำระเงินหักภาษีและปฏิบัติตามภาระภาษีในนามของซัพพลาย
เออร์ในต่างประเทศตามบทบัญญัติของกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการแต่ละรายการ
2) กรมภาษีอากร (General Department of Taxation) จะประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อระบุและเผยแพร่ชื่อและที่อยู่เว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ในต่างประเทศที่ยังไม่ได้จดทะเบียน แจ้ง
ภาษีและชำระภาษี และจะแจ้งชื่อและที่อยู่เว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ในต่างประเทศไปยังธนาคารพาณิชย์หรือ
ตัวกลางผู้ให้บริการการชำระเงินเพื่อระบุบัญชีซื้อขายของซัพพลายเออร์ในต่างประเทศและหักภาษีตามภาระ
ผูกพันทางภาษี
3) กรณีบุคคลใช้บัตรหรือรูปแบบอื่นในการซื้อและชำระเงินค่าสินค้าและบริการจากซัพพลาย
เออร์ในต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์หรือตัวกลางผู้ให้บริการการชำระเงินไม่สามารถหักหรือชำระแทนได้
ธนาคารพาณิชย์จะต้องรับผิดชอบในการติดตามจำนวนเงินที่โอนไปยังซัพพลายเออร์จากต่างประเทศ และต้อง
ทำรายงานประจำเดือนเพื่อส่งกรมสรรพากร (General Department of Taxation)
4) ทุกเดือน ธนาคารพาณิชย์และตัวกลางผู้ให้บริการการชำระเงินมีหน้าที่ประกาศและชำระ
เงินให้รัฐตามจำนวนภาระภาษีที่หักและจ่ายในนามของซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ
พระราชกฤษฎีกาหมายเลข 126/2020/ND-CP ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเรื่องการ
จัดเก็บภาษีของธุรกิจต่างประเทศที่ไม่มีสำนักงานตัวแทนในเวียดนามและไม่ได้ลงทะเบียนภาษี ซึ่งกฎหมาย
ฉบับนี้เป็นการกำหนดให้ธุรกิจที่มีการค้าขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีและ
ถูกละเลยมาเป็นเวลานานเนื่องมากจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน
3. หนั ง สื อ เวี ย นฉบั บ ที ่ 40/2021/TT-BTC (Circular No. 40/2021/TT-BTC) ออกโดย
กระทรวงการคลังลงวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2021 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2021 (Laut
Vietnam, 2021) เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) และ
การบริหารภาษีสำหรับครัวเรือนธุรกิจและบุคคลของกระทรวงการคลัง โดยได้กำหนดให้การซื้อขายผ่าน
แพลตฟอร์ม E-Commerce ต้องมีการแจ้งและจ่ายภาษีแทนบุคคล เพื่อให้รัฐได้รับงบประมาณที่เพียงพอ
ทันเวลา และถูกต้อง และเพื่อเพิ่มการบริหารภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเวียนฉบับที่ 40/2021/TT-BTC
จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารภาษีในธุรกิจ e-commerce ซึ่งแต่เดิมพระราชกฤษฎีกา 52/2013/NDCP ว่าด้วย E-Commerce ได้ระบุว่าไม่มีภาระผูกพันในการแจ้งและชำระภาษีในนามของผู้ขาย และผู้ขายใน
แพลตฟอร์ม E-Commerce จะต้องรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีตามที่กฎหมาย
กำหนด ดังนั้น หนังสือเวียนฉบับที่ 40/2021/TT-BTC จึงได้แก้ไขและแทนที่ช่องว่างในพระราชกฤษฎีกา
52/2013/ND-CP โดยกำหนดให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการการขายที่รวมถึงซัพพลายเออร์จาก

182

ต่างประเทศในรูปแบบแพลตฟอร์ม e-commerce จะต้องแจ้งและชำระภาษีแทนผู้ประกอบธุรกิจด้วย ดังนั้น
ธุรกิจและบุคคลจะต้องแจ้งและชำระภาษีในกรณีต่อไปนี้
1) ธุรกิจในเวียดนามที่เป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในต่างประเทศ (ไม่มี
ที่อยู่ถาวรในเวียดนาม) โดยชำระแก่บุคคลตามข้อตกลงกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลในต่างประเทศ
2) เจ้ า ของแพลตฟอร์ ม e-commerce ต้ อ งแจ้ ง และชำระภาษี ใ นนามบุ ค คลตาม
กำหนดการของหน่วยงานจัดเก็บภาษี หากไม่สามารถแจ้งและชำระภาษีในนามของบุคคลได้ จะต้องให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของแต่ละบุคคลตามคำร้องขอของหน่วยงานด้านภาษีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อกำหนดในหนังสือเวียนฉบับที่ 40/2021/TT-BTC เพิ่งมีผลบังคับใช้ในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานต่อหน่วยงานด้าน
ภาษี ดังนั้น สมาคม E-Commerce ของเวียดนาม และผู้นำของกรมภาษีได้มอบหมายให้กรมธุรกิจขนาดเล็ก
และบุ ค คล (Department of Small Business and Individuals) และหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทบทวน
ตรวจสอบแผนงานของการดำเนิน การและสร้างแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการนำร่องในการซื้อ ขายอี
คอมเมิร์ซบางแห่ง และรวบรวมความเห็นจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับใช้ในกรณีที่มี
ความจำเป็น (Vietnam E-commerce Association, 2021)
ความพยายามในการอุดช่องว่างทางภาษีในการค้า E-Commerce ของรัฐบาลเวียดนามปรากฎอย่าง
ชั ด เจนและต่ อ เนื ่ อ ง โดยเริ ่ ม จากการออกกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารภาษี ฉ บั บ ที ่ 38 ( Law on Tax
Administration No. 38) เพื่อกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านภาษี การตรา
พระราชกฤษฎีกาหมายเลข 126/2020/ND-CP เพื่อให้บทบาทแก่ธนาคารพาณิชย์ในการเป็นกลไกในกาช่วย
รัฐจัดเก็บภาษีจากการค้า E-Commerce ข้ามพรมแดนที่ไม่ได้มีหน่วยงานสาขาอยู่ในเวียดนามแต่มีรายได้จาก
ผ่ า นแพลตฟอร์ ม E-Commerce และ การออกหนั ง สื อ เวี ย นเวี ย นฉบั บ ที ่ 40/2021/TT-BTC ของ
กระทรวงการคลังเพื่อกำหนดให้องค์กรผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ขายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการเป็นตัวกลางที่ต้องแจ้งข้อมูลการขายที่เป็นรายได้ของผู้ขายซึ่งผ่านแพลตฟอร์มของตนให้แก่
หน่วยงานภาษีด้วย
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า แม้รัฐมีความพยายามในการสร้างกลไกกำกับดูแลการจัดเก็บภาษีในธุรกิจ
e-commerce และการจ่ายภาษีให้กับรัฐเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและสะดวกสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ (BHPH,
2021; DTLH, 2021; LTL, 2021; NTB, 2021; TNH, 2021; TTH, 2021; VTH, 2021) ช่องว่างสำคัญที่เป็น
ความท้าทายของรัฐบาลในปัจจุบัน คือ การจัดเก็บภาษีจากผู้ขายที่ดำเนินการขายผ่านเครือข่ายโซเชียล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายผ่านบัญชี Facebook YouTube หรือ Zalo ซึ่งแม้กระทรวงการคลังจะได้ออก
หนังสือเวียนเวียนฉบับที่ 40/2021/TT-BTC ไปแล้ว แต่ในระยะเวลาสั้นๆ จึงยังเป็นความท้าทายในทางปฏิบัติ
ในการประสานข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการคำนวณภาษี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคได้แสดงให้เห็นช่วงว่าง
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ในการซื้อขายสิน ค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม E-Commerce และการซื้อผ่านผู้ชายที่ขายผ่านเครือ ข่ าย
โซเชียลอย่างชัดเจน กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Tiki Lazada Sendo Shopee
หรือร้านค้าปลีกออนไลน์อย่าง Zara HM Pull&Bear จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาสินค้า ซึ่ง
สามารถสังเกตได้จากใบเรียกเก็บเงินออนไลน์ (e-invoice) ที่ออกโดยร้านค้า แต่การซื้อผ่าน Facebook Zalo
และ YouTube จะไม่ต้องจ่ายภาษี (HTTT, 2021; LTKL, 2021; NND, 2021; NTD, 2021; NTH, 2021a)
ผู้ป ระกอบการรายหนึ่งให้ส ัมภาษณ์ว ่า ร้านของตนไม่ได้เสียภาษี เพราะทำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ผ ่ า น
Facebook และ Zalo ซึ่งรัฐไม่ได้กำหนดให้เสียภาษี และการเลื อกขายผ่านช่องทางนี้เพราะเป็นการขายโดย
ไม่ได้มีใบอนุญาตธุรกิจและจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการซื้อขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ecommerce หลักอย่าง Shopee Lazada และ Tiki (NTG, 2021) ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาจากข้อมู ล
สำรวจของโครงการฯ พบว่า ผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 48.6 และร้อยละ 29.5 ของกลุ่มตัวอย่าง ทำการขาย
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Zalo ตามลำดับ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐจะไม่สามารถ
เรียกเก็บภาษีจากธุรกิจเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.3 กรอบการกำกับดูแลด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
ในการกำกั บ ดู แ ลความมั ่ น คงทางไซเบอร์ รั ฐ บาลเวี ย ดนามได้ ป ระกาศใช้ ก ฎหมายฉบั บ ที่
24/2018/QH14 ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Law on Cybersecurity) ลงวันที่ 12 มิถุนายน
ค.ศ. 2018 ออกโดยสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2019 โดยมีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับระบบข้อมูลสำคัญกับความมั่นคงของ
ชาติการป้องกันและระงับการกระทำที่ละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการดำเนินการป้อ งกันความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ดังนี้ (Laut Vietnam, 2018)
1. การระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการป้องกันและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้แก่ กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงกลาโหม กระทรวงข้อมูลและการสื่อสาร คณะกรรมการรหัสรัฐบาล และ
กระทรวง หน่วยงานและคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด ตลอดจนองค์กรที่ให้บริการในพื้นที่ไซเบอร์
และหน่วยงานอื่นๆ โดยหน่วยงานเหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยทางไซ
เบอร์จากอาชญากรไซเบอร์ แบ่งปันข้อมูลและให้คำเตือนต่อภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
จัดการกับการละเมิดกฎหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดูแลระบบข้อมูล ดำเนินการลบข้อมูลที่มีเนื้อหา
ที่ละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดำเนินการด้านรหัสเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึง
การปกป้ อ งความปลอดภัย ทางไซเบอร์ข องระบบสารสนเทศและสารสนเทศภายใต้ ก ารบริ ห ารของตน
นอกจากนี้ ปัจจุบันเวียดนามได้จัดตั้งกรมความมั่นคงทางไซเบอร์และการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง (Department of Cybersecurity and High-Tech Crime Prevention) ภายใต้กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการใช้พื้นที่ไซเบอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการละเมิดต่อความมั่นคงของชาติ ระเบียบสังคม และความปลอดภัย
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2. การกำหนดห้ามการกระทำที่บั่นทอนความมั่นคงซึ่งได้แก่ การสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น ชักชวน ซื้อ
กิจการ หลอกลวง ล่อลวงหรือฝึกอบรมประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การ
บิดเบือนประวัติศาสตร์ การให้ข้อมูลเท็จเพื่อจุดประสงค์ในการก่อให้เกิดความสับสนในที่สาธารณะ
3. การกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต และบริการทางพื้นที่ไซเบอร์ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในพื้นที่ไซเบอร์ของเวียดนามที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
หรือข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้บริการในเวียดนามจะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด โดยธุรกิจให้ บริการข้างต้น จะต้องเปิดสาขาหรือมีสำนักงาน
ตัวแทนอยู่ในเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายอื่นๆ เพื่อ
ปกป้องสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายที่ใช้เพื่อลงโทษการกระทำที่ละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี
ค่าปรับสูงสุด 70 ล้านดงเวียดนาม แต่การโจมตีทางไซเบอร์ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เวียดนามเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่มีอัตราการใช้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตสูง และอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในเวียดนาม มัก
เกิดขึ้นจากการชำระเงินผ่านบัตร การฉ้อโกงด้วยกลอุบายต่างๆ โดยการแทรกซึมเข้ ามาในระบบฐานข้อมูล
หน่วยงาน ธุรกิจ และข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน Spy-ware และไวรัส ซึ่งเวียดนามถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง
สูงจากการโจมตีทางไซเบอร์ เพราะมีกลุ่มแฮ็กเกอร์กว่า 150 กลุ่มที่โจมตีเครือข่ายในเวียดนามเป็นประจำ และ
มี 600 กว่าเว็บไซต์ในเวียดนามถูกใช้เพื่อการฉ้อโกง โดยในช่วงครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 2021 กรมความมั่นคงทาง
ไซเบอร์และการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้ตรวจพบว่ามี เว็บไซต์กลางกว่า 1,555 เว็บไซต์
ถูกโจมตีโดยแฮ็กเกอร์ ซึ่งข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการจัดการในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
(Anh, 2021) ความตระหนักรู้เกี่ย วกับ ความปลอดภัยและทักษะในการใช้ อินเทอร์เน็ต จึงเป็นสิ่งที่ผ ู ้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตต้องมีเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากอาชญากรไซเบอร์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า มีผู้ประกอบการจำนวน 2 ราย มีประสบการณ์จากการ
ถูกโจมตีทางไซเบอร์ ผู้ให้ข้อมูลรายแรกต้องสูญเสียบัญชีกลุ่มลูกค้าเพราะบัญชีถูกขโมยและแม้จะลงทะเบียน
บัญชีใหม่ จำนวนลูกค้าก็ลดลงไปมาก (NTL, 2021b) ในขณะผู้ให้ข้อมูลรายที่สอง ถูกแฮ็กเกอร์ติดตั้งโปรแกรม
บริการโฆษณา ทำให้ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากกับค่าบริการโฆษณาที่แฮ็กเกอร์ได้ติ ดตั้งไว้ (NTTH, 2021)
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีความตระหนักรู้ว่าความมั่นคงทางไซเบอร์ มี
ความสำคัญต่อการทำธุรกิจออนไลน์ โดยเชื่อว่า ถ้าไม่มีความมั่นคงทางไซเบอร์จะทำให้ธุรกิจออนไลน์ต้องหยุด
ลง (NTG, 2021) การมีความมั่นคงทางไซเบอร์จะช่ วยให้การดำเนินธุรกิจและข้อมูลลูกค้าได้รับการคุ้มกันจาก
การถู ก โจมตี โ ดยอาชญากรไซเบอร์ (DTLH, 2021; TTH, 2021; VTH, 2021) ความมั ่ น คงทางไซเบอร์ มี
ความสำคัญต่อการบัญชีการขาย บัญชีข้อมูลลูกค้า และการชำระเงิน (LTL, 2021; PTMN, 2021) หากถูก
โจมตีจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก (NTB, 2021)
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เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการดำเนินธุรกิจ
ออนไลน์ และ ได้ให้ข้อมูลในการเพิ่มความปลอดภัยโดยการตั้งรหัสผ่านที่ยาก และเลือกใช้งานบัญชีเฉพาะกับ
แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ (NTT, 2021) และหากถูกโจมตีจากแฮ็กเกอร์จะไปแจ้งเรื่องต่อตำรวจ
(DTLH, 2021; NTB, 2021; NTL, 2021b; NVH, 2021) หรือหน่วยงานในท้องที่ (NTG, 2021; PTMN, 2021;
TTH, 2021) นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งจะจ้างช่างเทคนิค IT มาเพื่อจัดการระบบความปลอดภั ยหรือ
แก้ไขปัญหาหากถูกโจมตีทางไซเบอร์ (LTL, 2021; NTT, 2021; PTMN, 2021; PTTH, 2021; TNH, 2021)
ผู้ให้ข้อมูลฝั่งผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า ความมั่นคงทางไซเบอร์มีความสำคัญต่อทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายในระบบการค้าปลีกออนไลน์ และช่วยให้รัฐบาลเวียดนามสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำ
กิจ กรรมการค้ า ออนไลน์ ได้ อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพและปลอดภัย (HDC, 2021; NND, 2021; NTH, 2021a,
2021b; NVA, 2021; VTTP, 2021) นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อสังเกตว่า มาตรการของรัฐในการความ
มั่นคงทางเครือข่ายมีเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์เพียงพอแล้ว เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมทางไซ
เบอร์และปัญหาการหลอกลวงมีน้อยลง แต่จำนวนลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีเพิ่มขึ้น (NTH, 2021a)
ผู้บริโภครายหนึ่งให้ความเห็นว่า ปัจจุบันในกระบวนการซื้อขายออนไลน์ ระบบได้กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องตั้ง
รหัสเพื่อเข้าบัญชีที่แข็ง แรงเพียงพอ มิเช่นนั้นจะต้องตั้งรหัสใหม่ (NND, 2021) และถ้าผู้บริโภคปฏิบัติตาม
มาตรการของรัฐแล้ว ก็จะช่วยรับประกันความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูลออนไลน์ได้ (LKP, 2021)
นอกจากนี้ ผู้บริโภครายหนึ่งยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐมีแนวโน้มที่จะมีความเข้มงวดกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ เพื่อสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวให้กับลูกค้าที่ซื้อ
สินค้าออนไลน์ (LTKL, 2021) ด้วย นอกจากนี้ ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่มีความรู้และให้ความสำคัญกับความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระบบ โดยติดตั้งโปรกรม Anti-virus Fire- wall, Antispy เพิ่มเติม (LTKL, 2021; MTTH, 2021; NVA, 2021) อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภครายหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่า
แม้ว่าระบบความมั่นคงทางไซเบอร์ และกฎหมายต่างๆ จะช่วยปกป้องข้อมูลของผู้บริโภค แต่เนื่องจากข้อมูล
เหล่านี้สามารถถูกคัดลอกไปยังบุคคลที่สาม เพื่อใช้ในการโฆษณาและการตลาดได้โดยง่าย ซึ่งก็ก่อให้เกิดความ
รำคาญอยู่ดี (NTD, 2021) การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ผู้ขโมยข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้อื่นที่ยังเกิดขึ้นอยู่ ในด้านหนึ่งจึงสะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เพียงพอและควรเพิ่มโทษแก่ผู้ทำ
ผิดให้มากขึ้น (NTH, 2021b; VTTP, 2021)
5.2.3 สรุป
จากการที่รัฐบาลเวียดนามได้วางเป้าหมายสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล ในปัจจุบัน รัฐบาลได้วางแผนแม่บทระหว่างปี ค.ศ. 2021 2025 โดยให้ภาคธุรกิจ เป็นภาคส่วนหลักในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย โดยมีภาครัฐทำหน้าที่ในการวาง
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โครงสร้างพื้นฐานทางด้านต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเชื่อมโยงตลาด ECommerce ของเวียดนามเข้ากับตลาดในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ภาคการค้าปลีกออนไลน์เป็นส่วนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ทำให้เกิดการเติบโตของผู้ค้าในประเทศ และการค้าข้า มพรมแดน การค้าปลีก
ออนไลน์ในเวียดนามเกิดขึ้นในเว็บไซต์ของร้านค้า หรือผ่านแพลตฟอร์มหลัก รวมทั้งการค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า รัฐ บาลกลางเวียดนามได้มีความพยายามในการประสานการทำงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกระทรวงและประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการกิจกรรม
E-Commerce การจัดเก็บภาษี และการส่งเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านการพัฒนา
กลไกในรูปแบบกฎหมายที่กำหนดหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบในการกำกับดูแลในแต่ละด้าน ทั้งยังให้
ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ECommerce อย่างรอบด้าน การกำกับดูแลที่สำคัญของภาครัฐต่อการส่งเสริมการค้าปลีกมีดังนี้
1. การกำกับดูและส่งเสริมกิจกรรม E-Commerce ซึ่งรัฐได้ให้ความสำคัญ และมีการอนุมัติให้การ
พัฒนา E-Commerce เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ คำสั่งฉบับที่ 645/QD-TTg ได้กำหนดให้มีการนำ
แผนเม่บทไปปฏิบัติพร้อมรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง
กำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นหน่วยงานหลัก รวมทั้งมีการการแก้ไขและเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกา 85/2021/ND-CP เพื่อกำหนดหน้าที่การประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ ไปยังหน่ว ยการ
ปกครองต่างๆ ในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความ
พยายามในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินการและการพัฒนา
E-Commerce อาทิ การสร้ า งความปลอดภั ย ทางไซเบอร์ การเชื ่ อ มต่ อ และอั พ เดทข้ อ มู ล การซื ้ อ ขาย
แลกเปลี่ยน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีของรัฐ การวางแผนและการลงทุนในโครงการพัฒนาของรัฐ
ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น รัฐยังได้พยายามจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคธุรกิจมี
ส่วนร่วมในธุรกิจการค้าออนไลน์ด้วยการจัดกิจกรรมวันซื้อขายออนไลน์แห่งชาติ และการจัดการอบรมให้กับ
ผู้สนใจที่จะประกอบกิจการค้าปลีกและธุรกิจออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นมา
รัฐบาลได้มี พระราชกฤษฎีกา 52/2013/ND-CP ว่าด้วย E-commerce เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการปกป้อง
ผู้ บ ริโ ภคในการค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งทั้งกฎหมายฉบับนี้เป็นที่รับรู้ทั้งจากกลุ่มผู้บริโ ภคและ
ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมีช่องว่างระหว่างกฎหมายและการบังคับใช้ เช่น การซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ไม่ได้มีการบังคับใช้ที่เหมือนกัน หรือรัฐไม่สามารถควบคุมการขายผ่าน
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่ผู้ขายใช้บัญชีส่วนตัวในการค้าได้อย่างทั่วถึง
2. การกำกั บ ดู แ ลด้ า นการจั ด เก็ บ ภาษี ระเบี ย บบริ ห ารว่ า ด้ ว ยการจั ด เก็ บ ภาษี ใ นกิ จ กรรม ECommerce ของเวียดนามเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 กฎหมายว่าด้วยการบริหารภาษีฉบับที่ 38 ได้กำหนด
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บทบาทของธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์เพื่อให้มีการประสานด้านข้อมูลการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจ
ผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบภาระทางภาษีแก่ธุรกิจ E-Commerce ที่ดำเนินการใน
เวียดนาม และเมื่อพบช่องว่างในการจัดเก็บภาษีขององค์การที่ มิได้มีถิ่นฐานอยู่ในเวียดนาม แต่มีรายได้จาก
การค้าในเวียดนาม จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 126/2020/ND-CP เพื่อเพิ่มเติมหน้าที่ให้กับธนาคาร
พาณิชย์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการตรวจสอบ และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางด้านภาษี
เพื่อให้ผู้ค้ารับผิดชอบต่อภาระผูกพันทางภาษี ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์จะมีหน้าที่เพิ่มเติมคือเป็นผู้รับผิดชอบใน
การหักและปฏิบัติตามภาระผูกพันทางภาษีในนามขององค์กรและบุคคลในต่างประเทศ (ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
เวียดนาม) นอกจากนี้ นวัตกรรมเครื่องมือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีที่ทั่วถึงในธุรกิจค้าปลีก
ออนไลน์ หนังสือเวียนฉบับที่ 40/2021/TT-BTC ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการแฟลตฟอร์ม E-commerce และผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ มีหน้าที่แจ้งและชำระภาษีในนามของบุคคล แต่หากไม่
สามารถชำระได้ จะต้องให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานด้านภาษีร้องขอ โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นความพยายามในการ
ลดช่องว่างในการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มีการแจ้งและ
จัดเก็บภาษีแก่ผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เนื่องจากข้อกำหนดนี้ยังอยู่ในระหว่างการเริ่มใช้
และยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติ และยังมีความท้าทายในการจัดเก็บข้อมูล ดังนั้น ในปัจจุบัน ช่องว่างทางภาษี
ระหว่างผู้ค้า ปลี กผ่ านแพลตฟอร์ม หลั ก (Lazada Shopee Tiki Sendo หรือร้านค้าปลี กซึ ่ง เป็ นแบรนด์
ออนไลน์ ซึ่งมีระบบการออกใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งมีการรวม VAT ร้อยละ 10 ของราคาสินค้า) และ ผู้ค้าปลีกที่
ดำเนินธุรกิจค้าปลีกออนไลน์โดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook Zalo และ YouTube)
3. กรอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ซึ่งมีกฎหมายฉบับสำคัญคือ กฎหมายฉบับที่
24/2018/QH14 ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Law on Cybersecurity) ซึ่งได้กำหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และการประสานการทำงานระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งมีผล
อย่างสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและแรงจูงในภาค E-Commerce และการค้าปลีกออนไลน์ และจาก
การที่เวียดนามเป็นประเทศที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูง ทำให้เวียดนามอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการโจมตี
ทางไซเบอร์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคการค้าปลีกออนไลน์ ต่าง
มีความตระหนักรู้ในความสำคัญของความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ต่อการดำเนินกิจกรรมการค้า การทำ
ธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่างได้สะท้อนความไว้วางใจในระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม
ช่องว่างในการคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ายังคงมีอยู่ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งข้อมูล
พื้นฐานในการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ E-mail) เหล่านี้สามารถถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามได้โดยไม่ยาก
นัก
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5.3 ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัลในเวียดนาม
ดิจิทัลเทคโนโลยีไม่เพียงแต่เปลี่ยนโฉมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้คนทั้งในระดับปัจเจก ครัวเ รือน
สถาบันและประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ทาง
สังคม เช่นกลุ่ม/เครือข่ายที่สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือใหม่ๆ ตลอดจนเปลี่ยนวัฒนธรรม (แนวจริต)
ทางการค้าของคนเวียดนาม เปลี่ยนมโมทัศน์ที่มีต่อทั้งสินค้า ผู้ ค้า และลูกค้า เป็นต้น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ทำ
การสำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความพร้อมในการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในการค้าปลีก การเกิดขึ้น
ของสังคมชนชั้นกลางกับในเศรษฐกิจดิจิทัล พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ : การยึดโยงกับวัฒนธรรมการซื้อ
ขายในอดีต การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายออนไลน์ของลูกค้า ผู้ประกอบการที่ดี/ไม่ดีในสายตาของ
ผู้บริโภคกับการสร้าง văn minh (อารยะ) ในการค้าออนไลน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริโภค
ซึ่งมีข้อจำกัดเชิงวัฒนธรรม การยึดโยงเป็นกลุ่ม/สมาคมของผู้บริโภคเพื่อป้องกันผู้ป ระกอบการคดโกง การ
รวมกลุ่ม/เครือข่ายของผู้ประกอบการ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล วัฒนธรรมดิจิทัลกับงาน
แห่งอนาคตของเวียดนาม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม
5.3.1 ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล
ความพร้อมของการเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรมดิจิทัลสามารถมองได้ 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายแรก รัฐบาล
รัฐบาลเวียดนามได้ลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตไม่น้อย สังเกตได้จากการมีเทคโนโลยี 3G ใช้
อย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี 2010 หลายก่อนประเทศไทยซึ่งใช้เมื่อปี 2012 ในปี 2020 มีผู้เข้าถึง อินเทอร์เน็ตมีถึง
ร้อยละ 70.35 โดยเฉพาะเป้าหมายของรัฐบาลนาย Nguyễn Xuân Phúc (เหวียน ซวน ฟุ๊ก) ที่มีโครงการ
เปลี่ยนโครงสร้างระบบดิจิทัลของประเทศในปี 2025 เพื่อที่จะนำเวียดนามเข้าสู่ประเทศ 50 อันดับแร กของ
การเป็น E-government Development Index (EGDI) ของโลกภายในปี 2030 ด้วยเหตุนี้เวียดนามจึงได้
พยายามทำให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า ถึ ง เทคโนโลยี 5G เพื ่ อ ให้ ป ระชาชนร้ อ ยละ 80 ได้ ใ ช้ ร ะบบ electronic
payment (e-payment) (Vietnam net global, 2020) ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2018 รัฐบาล
เวียดนามยังได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองความปลอดภัยไซเบอร์ (Vietnam Cybersecurity
Law (CSL)) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2019 ในการเก็บข้อมูลผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลด้าน
ความมั่นคงสาธารณะพร้อมๆ กับการส่งเสริมการค้าออนไลน์ (ดูรายละเอียดในข้อ 4)
เมื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเวลานี้ พบว่าการตลาด e-commerce ของเวียดนามเติบโตขึ้นร้อยละ
35 ในแต่ละปี ซึ่งมากกว่าประเทศญี่ปุ่นถึง 2.5 เท่า ในปี 2018 ส่วนในปี 2017 เวียดนามมีรายได้จากการค้า
ปลีกออนไลน์ถึง 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าในปี 2014 เท่าตัว (Vietnam e-Commerce and
Digital Economy Agency, 2019) การเกิดขึ้นของชนชั้นผู้บริโภคประมาณร้อยละ 70 ซึ่งเป็นการเติบโตที่
รวดเร็ว (Café Newspaper, 2020) ปัจจุบัน มีผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ประมาณ 40 ล้านคน (ปี 2021 มี 98 ล้าน
คนโดยประมาณ) แต่กระนั้นก็ตาม สัดส่วนของการซื้อสินค้าออนไลน์ยังมีเพียงแค่ร้อยละ 4.2 ของสินค้าที่มีการ
ซื้อขายทั้งหมด แพลตฟอร์มที่ชาวเวียดนามนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก
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ที่ซึ่งเวียดนามมีผู้ใช้มากเป็นอันดับ 7 ของโลก ประมาณการว่ามีผู้ใช้ถึง 58 ล้านคน (Kepios, 2018) ไม่เพียง
แค่การซื้อสินค้าออนไลน์เท่านั้น แต่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าไปสู่ภาคการผลิต ภาคเกษตร (CSIRO, 2019)
ธนาคาร การประกันภัย (Le Duy Binh, 2020, p. 6) การท่องเที่ยว (Smart Tourism, 2019) และการดูแล
สุขภาพ (the Nhan Dan, 2019)
ฝ่ายที่สอง ผู้ประกอบการ จากการสำรวจโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม พบว่า
16 ใน 17 ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการค้าระบบดิจิทัลในระดับต่ำ แต่เป็นที่น่ายินดีว่ากว่าร้อยละ 80
ของผู ้ ป ระกอบการมี ค วามสนใจที ่ จ ะเรี ย นรู้ จ ั ก การค้ า ในระบบดิ จ ิ ท ั ล นอกจากนี ้ จากการสำรวจด้ ว ย
แบบสอบถามของโครงการวิจัยฯ เพื่อสำรวจความพร้อมในด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสาร
ในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ พบว่าส่วนใหญ่มีทักษะดังต่อไปนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมาก (ระดับ
3) คือ 1) การเข้าใจในระบบของแฟลตฟอร์มต่างๆ (ร้อยละ 60) 2) การเลือกแพลตฟอร์มตามความเหมาสะม
และประเภทตามความต้องการ (ร้อยละ 57.1) 3) ความสามารถในการเรียนรู้แพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า (ร้อยละ 60) 4) สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารแ ละ
ธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี (ร้อยละ 58.1) 5) มีความเข้าใจในอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและ
ธุรกรรมเป็นอย่างดี (ร้อยละ 58.1) 6) มีความสามารถปรับตัวใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารและ
การทำธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี (ร้อยละ 59) 7) สามารถใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและ
การทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 57.1) ทั้งส่วนใหญ่ยังพบปัญหาจากการใช้บริการ
แพลตฟอร์มในระดับที่น้อยมากอีกด้วย (ร้อยละ 67.6) (ตาราง 3.1) ด้วยข้อมูลดังกล่าวนี้เอง อาจกล่าวได้ว่า
ผู้ประกอบการค้าออนไลน์มีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารในการซื้อสิน ค้า
ออนไลน์
ตาราง 3.1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารในการขายสินค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
การสื่อสารในการซื้อสินค้าออนไลน์
ของผู้ประกอบการ

ร้อยละ
1

2

3

น้อย

4

รวม

มาก

1. ท่านมีความเข้าใจในระบบของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เป็นอย่างดี

1.0

12.4

60.0

26.7

100.0

2. ท่านเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสม
และประเภทตามความต้องการ

0.0

9.5

57.1

33.3

100.0

3. ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม

67.6

32.4

0.0

0.0

100.0
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4. ในการขายสินค้าท่านสามารถเรียนรู้
แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว

ทักษะการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
การสื่อสารในการซื้อสินค้าออนไลน์
ของผู้ประกอบการ

0.0

8.6

60.0

31.4

100.0

3

4

รวม

ร้อยละ
1

2

น้อย

มาก

5. ท่านสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ช่วยในการสื่อสารและธุรกรรมออนไลน์ได้
เป็นอย่างดี

0.0

6.7

58.1

35.2

100.0

6. ท่านมีความเข้าใจในอุปกรณ์เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสื่อสารและธุรกรรมเป็นอย่างดี

0.0

13.3

58.1

28.6

100.0

7. ท่านมีความสามารถปรับตัวใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

0.0

10.5

59.0

30.5

100.0

8. ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การสื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

0.0

5.7

57.1

37.1

100.0

ที่มา: การสำรวจของโครงการวิจัยฯ

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาเครือข่ายไม่มีความเสถียร (ร้อยละ 66.4) รองลงมา
คือความไม่มีประสิทธิภ าพของเครื่องมือ (ร้อยละ 18.6) เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่มักจะปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญ (ร้อยละ 33.6) ซึ่งเป็นสัดส่วนพอๆ กันกับการศึกษาด้วยตัวเอง (ร้อยละ 32.0) (ตาราง 3.2) ข้อ
ค้นพบดังกล่าวตีความได้ว่าปัญหาเชิงเทคนิคดังกล่าวเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหม่ ใช้ทักษะสูง แต่ผู้ประกอบการ
ชาวเวียดนามก็ยังพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะแนวจริต (habitus) ของชาว
เวียดนามที่มักพึ่งตนเองด้านความรู้ (tài – ต่าย) และเมื่อทำสิ่งใดที่ยากได้สำเร็จ พวกเขามักจะแสดงออกซึ่งอัต
ลักษณ์ (ต่าย) ดังกล่าว สิ่งนี้เป็นหนึ่งในอุดมคติที่แสดงอัตลักษณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาขงจื๊อ (อัจฉริยา
และ Lê Văn Tôn, 2564)
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ตาราง 3.2 ปัญหาที่พบบ่อยครั้งเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ
ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

Percentage

1. ไม่มีความขำนาญในการใช้

5.3

2. เครือข่ายไม่มีความเสถียร

66.4

3. มีความซับซ้อนเข้าใจยาก

9.7

4. ความไม่มีประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ

18.6

รวม

100.0

ที่มา: การสำรวจของโครงการวิจัยฯ

ฝ่ายที่สาม ผู้บริโภค จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามของโครงการวิจัยฯ เพื่อสำรวจความพร้อมในด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ซึ่งคล้ายกับผู้ประกอบการ โดย
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทักษะดังต่อไปนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างมาก (ระดับ 3) คือ 1) การเข้าใจในระบบของ
แฟลตฟอร์มต่างๆ (ร้อยละ 51.4) 2) การเลือกแพลตฟอร์มตามความเหมาสะมและประเภทตามความต้องการ
(ร้อยละ 46.7) 3) ความสามารถในการเรียนรู้แพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า (ร้อยละ
53.3) 4) สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่ วยในการสื่อสารและธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี (ร้อยละ
52.4) 5) มีความเข้าใจในอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและธุรกรรมเป็นอย่างดี (ร้อยละ 53.4) 6) มี
ความสามารถปรับตัวใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
(ร้อยละ 60.1) 7) สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 60.1) ทั้งส่วนใหญ่ยังพบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์มในระดับที่ค่อนข้างน้อยอีก
ด้วย (ร้อยละ 50.5) (ตาราง 3.3) ด้วยข้อมูลดังกล่าวนี้เอง อาจกล่าวได้ว่าผู้ซื้ อสินค้าออนไลน์มีความพร้อมใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารในการซื้อสินค้าออนไลน์
ตาราง 3.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
การสื่อสารในการซื้อสินค้าออนไลน์
ของผู้บริโภค
1. ท่านมีความเข้าใจในระบบของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เป็นอย่างดี

ร้อยละ
1

2

3

น้อย
1.9

4

รวม

มาก
23.8

51.4

22.9

100.0
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ทักษะการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
การสื่อสารในการซื้อสินค้าออนไลน์
ของผู้บริโภค

ร้อยละ
1

2

3

น้อย

4

รวม

มาก

2. ท่านเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสม
และประเภทตามความต้องการ

0.0

25.7

46.7

27.6

100.0

3. ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม

40.0

50.5

7.6

1.9

100.0

4. ในการเลือกซื้อสินค้าท่านสามารถเรียนรู้
แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว

1.0

17.1

53.3

28.6

100.0

5. ท่านสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยใน
การสื่อสารและธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

1.0

20.0

52.4

26.7

100.0

6. ท่านมีความเข้าใจในอุปกรณ์เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการสื่อสารและธุรกรรมเป็นอย่างดี

1.0

22.9

54.3

21.9

100.0

7. ท่านมีความสามารถปรับตัวใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสื่อสารและการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

0.0

17.1

61.0

21.9

100.0

8. ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
สื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

0.0

12.4

61.0

26.7

100.0

ที่มา: การสำรวจของโครงการวิจัยฯ

อย่างไรก็ดี ในการซื้อขายออนไลน์ก็ยังพบปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ที่พบบ่อย
ที่สุดคือการที่เครือข่ายไม่มีความเสถียร (ร้อยละ 55.2) รองลงมาคือความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือ (ร้อย
ละ 26.1) ส่วนปัญหาอื่นๆ ได้แก่ ไม่มีความชำนาญในการใช้ เครื่องมือมีความซับซ้อนเข้าใจยากแทบจะไม่เป็น
ปัญหา (ตาราง 3.2) เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่จะศึกษาตัวตนเอง (ร้ อยละ 36.9) สิ่งนี้สอดคล้องกับที่
ผู้วิจัยจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไปว่าชาวเวียดนามมักจะแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง มากกว่าที่จะ
แสดงให้ใครเห็นว่าตนเองไม่มีความสามารถ (จึงต้องถามผู้อื่น) รองลงมาคือการถามเพื่อน (ร้อยละ 33)
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ตาราง 3.4 ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีของผู้บริโภค
ปัญหา

ร้อยละ

1. ไม่มีความขำนาญในการใช้

9.0

2. เครือข่ายไม่มีความเสถียร

55.2

3. มีความซับซ้อนเข้าใจยาก

3.0

4. ความไม่มีประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ

26.1

5. อื่นๆ

2.2

6. ไม่พบปัญหา

4.5
รวม

100.0 (105)
ที่มา: การสำรวจของโครงการวิจัยฯ

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้สังคมเวียดนามต้องเข้าปรับตัวสู่ระบบการค้าออนไลน์อย่างรวดเร็ว
คือสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่จำกัดการเคลื่อนตัวและการเดินทางของผู้คน รวมทั้งมีการล็อกดาวน์
ปิดห้าง-ร้านต่างๆ จึงทำให้ผู้คนต้องหันมาซื้อสินค้าออนไลน์ สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวสร้างสรรค์กลยุทธ์ทาง
การตลาดในด้านต่างๆ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคออนไลน์ โมเดลของธุรกิจที่มุ่งผลิตเพื่อจำหน่าย เปลี่ยนเป็นการให้
ความสำคัญกับการกระจายสินค้า การขนส่ง และการบริโภค เช่นการทำให้การส่งสินค้าเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว การใช้ AI ในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน เช่นผู้ค้าปลีกใช้ AI ในการคาดการณ์สต๊อกสินค้า การใช้
blockchain technology ในการกระจายสินค้าตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งการรับออร์เดอร์ไปจนถึงมือผู้รับ (Bộ
Công Thương Việt Nam, 2021) นอกจากนี้ ผู้ค้าในสถานที่เช่นร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ปรับตัวด้วย
การบริการบริการออนไลน์และส่งสินค้าถึงที่พัก หรือแม้แต่การขายบ้านและคอนโดมีเนียม ก็ใช้การถ่ายวิดีโอ
แทนการดูจากสถานที่จริง เป็นต้น (TopDev Vietnam, 2021)
การเกิดขึ้นของสังคมชนชั้นกลาง เป็นเงื่อนไขที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเกิดสังคมดิจิทัล
ปัจจุบัน (2019) สังคมเวียดนามมีชนชั้นกลางอยู่ประมาณร้อยละ 13 หรือประมาณ 19.5 ล้านคน ในขณะที่
ในปี 2011 มีเพียงร้อยละ 7.8 และคาดว่าจะมีมากถึงร้อยละ 26 ในปี 2026 (อ้างอิง) อย่างไรก็ดี เพราะเกิด
การระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นน้อยหรือลดลงกว่าในปี 2019 (อ้างอิง) สังคมที่มีชนชั้น
กลางมากหมายถึงการมีกำลังซื้อมาก ซึ่งการสร้างผลกระทบต่อเพิ่มขึ้นของการบริโภคในประเทศ การลดลง
ของประชากรที่ยากจน ตลอดจนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ชนชั้นกลางเวีย ดนามมีส่วนสำคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล คือชนชั้นกลางเวียดนามบริโภควันละ 15 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อคนต่อวัน
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มากไปกว่านั้น สำหรับร้านค้าแต่ละร้านฐานของลูกค้าในตลาดค้าปลีกดิจิทัลที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับใน
อดี ต ที ่ จ ำกั ด อยู ่ แ ค่ ใ นท้ อ งถิ ่ น นั ้ น ๆ อั น ถื อ เป็ น โอกาสที ่ จ ะเข้ า สู ่ ต ลาดที ่ ม ี ผ ู ้ ซ ื ้ อ หลั ก แสน -หลั ก ล้ า นคน
ผู้ประกอบการรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ได้กลายเป็นวัฒนธรรมการบริโ ภคใหม่ของชนชั้นกลาง
โดยไม่จ ำกัดที่อ ายุว ั ย ผู้ ใหญ่ ตอนต้น แม้แต่ว ัยกลางคนก็ย ังซื้ อสิน ค้า ออนไลน์ (Phan Thị Thanh Huệ,
สัมภาษณ์ 21 สิงหาคม 2564)
สรุป รัฐบาลเวียดนามมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตลาดดิจิทัลก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ทั้งให้การตอบรับในการเข้าสู่กิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
เป็นจำนวนมาก พร้อมๆ กับการเติบโตของสัดส่วนของชนชั้นกลาง ในระดับจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แม้ผลสำรวจของรัฐพบว่าผู้ประกอบการมีความพร้อมระดับต่ำ แต่ผู้ประกอบการ
ก็ ย ิ น ดี แ ละมี ค วามกระตื อ รือ ร้ น ในการเรีย นรู ้ ก ารค้ าในระบบดิ จิ ท ั ล เป็ น อย่า งมาก จากการสำรวจโดย
โครงการวิจัยฯ พบว่าพวกเขามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่ อสารในการขายสินค้าออนไลน์ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง และชอบที่จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ปัญหาที่พบในด้านความพร้อ มทาง
เทคโนโลยีคือปัญหาด้านความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้บริโภค พวกเขามีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การซื้อสินค้าออนไลน์ในระดับที่ค่อนข้างมาก และเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ พวกเขามักพบปัญหาความไม่
เสถียรของเครือข่าย เมื่อเขาพบปัญหาต่างๆ ในการใช้เทคโนโลยี พวกเขามักศึกษาด้วยตนเอง ข้อสรุปดังกล่าว
สอดคล้องกับนิสัยของชาวเวียดนามที่ผู้วิจัยสังเกตการณ์ในวัฒนธรรมนี้มาเป็นเวลาหลายปี คือพวกเขา (ชนชั้น
กลาง) มักชอบ/ไฝ่รู้ในเรื่องความก้าวหน้า นวัตกรรม และเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อแสดงออกซึ่งความสามารถที่
ตนได้พยายามทำสำเร็จด้วยตนเอง (พึ่งตนเอง) ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม เป็นคุณค่าที่ยึดโยงกับศาสนาขงจื๊อ ซึ่ง
จะได้กล่าวต่อไป
5.3.2 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์: การยึดโยงกับวัฒนธรรมการซื้อขายในอดีต
จากหัวข้อที่ผ ่านมา จะเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามาพัว พันและมีอิทธิพลในวิถีช ีวิตของชาว
เวียดนามมากและมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลาง และในเขตเมือง ในหัวข้อนี้จะทำการ
วิเคราะห์การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมดิจิทัล ในแง่ที่เป็นวิถีชีวิตใหม่ ที่ซึ่งทั้งวัฒนธรรมเดิมถูกสร้างใหม่ในรูปแบบ
ของดิจิทัล และการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมใหม่ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตของเราได้มากขึ้น การทำความ
เข้าใจวัฒนธรรมดิจิทัลในแง่ที่เป็นทรัพยากรในสังคมความรู้ (Uzelac 2008) การเข้าใจความจริงใหม่และ
การเมืองใหม่ (Kranenberg 2008)
ในแง่ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมดิจิทัลได้เข้ามาพัวพันกับสังคมเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ ในเชิงปริมาณ จาก
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโครงการวิจัยฯ พบว่าสัดส่วนของการเข้าไปซื้อของออนไลน์ของชาว
เวียดนามเฉลี่ย 6.50 ครั้งต่อเดือน ซื้ อของออนไลน์ร้อยละ 20.06 หรือ 1 ใน 5 ของค่าใช้จ่ายในการซื้อของ
ทั้งหมดผู้หญิงและผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป คือผู้มีบทบาทสำคัญในการซื้อของออนไลน์
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ไม่ใช่แค่การซื้อสินค้าเวียดนาม ทว่าซื้อสินค้าของโลก เพราะในแฟลตฟอร์มต่างๆ เช่น Lazada, Shopee เป็น
ต้น สินค้าส่วนใหญ่มาจากบริษัทข้ามชาติ
จากการสังเกตการณ์โดยผู้วิจัยในสังคมเวียดนามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2007 – ต้นปี 2020 การตลาด
ดิ จ ิ ท ั ล เกิ ด มาพร้ อ มๆ กั บ การตอกย้ ำ ความเป็ น ผู ้ ม ี “ความสมเหตุ ส มผลทางเศรษฐกิ จ (economic
rationality)” ตลอดจนอุดมคติด้าน “tài (ต่าย)” (ความสามารถ/ความฉลาด) ที่มาจากศาสนาขงจื๊อ ที่แฝงฝัง
อยู่ในนิสัยของชาวเวียดนาม ไม่เว้นแม้กระทั่งการซื้อของที่ต้องมีความรอบรู้ในสินค้านั้นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ
ดังนั้น ในการซื้อสินค้าชาวเวียดนามมักแสดงออกซึ่งความสมเหตุสมผลทั้งในเรื่องของราคาและคุณภ าพ ที่
สำคัญคือการไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบตน ขณะเดียวกันก็แสดงออกซึ่งความสามารถว่าตนเองรู้จักได้ศึกษา
สินค้านั้นดีพอสมควรดังที่กล่าวแล้ว นั่นคือโดยวัฒนธรรม (ในฐานะที่เป็นแนวจริต (habitus)) ชาวเวียดนามมี
ความพิถีพิถันในการเลือกของและมักต่อราคาสิ่งของ ทั้งไม่ค่อยไว้ใจ ถ้าไม่เห็นหน้าผู้ขาย
เมื่อการเข้าสู่การค้าแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พฤติกรรมการซื้อสินค้าของชาวเวียดนามจึงมี
ลักษณะดังนี้ ประการแรก ต้องมีการยืนยันตัวตนผู้ขายว่าเป็นผู้ขายจริงไม่ใช่มิจฉาชีพ ประการที่สอง เปิด
โอกาสให้มีการสนทนาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายก่อนตัดสินใจซื้อ ประการที่สาม มีสินค้าที่ราคาถูกว่าการซื้อออน
ไซด์ ประการที่สี่ cash on delivery เป็น ที่นิยมมาก และต้องตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะจ่ายเงิน ซึ่งการ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยก็สอดคล้องกับข้อมูลที่สำรวจโดยโครงการวิจัยนี้ฯ นั่นคือ วิธีการจ่ายเงินที่ได้รั บความ
นิยมมากที่สุดคือ cash on delivery (ร้อยละ 47.1) รองลงมาคือการโอนเงินผ่านธนาคาร (ร้อยละ 34.2) ส่วน
สินค้าที่ซื้อ 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าแฟชั่น อาหารสัตว์ และหนังสือ/เอกสารต่างๆ (ตามลำดับ) เราจะเห็นได้
ว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ของชาวเวียดนามมีการผสมผสานกั บปฏิบัติการออนไซด์ นั่นคือการที่ลูกค้าต้องได้
ตรวจสอบสินค้าก่อนจ่ายเงิน
จากการสนทนากับ เลวันโตน 43 อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยห่งดึ๊ก จังหวัดแทงหวา ผู้ซึ่ง
สังเกตการณ์การค้าปลีกออนไลน์ทั้งยังมักซื้อสินค้าออนไลน์ด้วย พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ขายสินค้าออนไลน์ได้
ยากกว่าผู้ค้ารายย่อย หรือผู้ค้าที่เป็นปัจเจกที่พร้อมนำสินค้ามาให้ตรวจสอบก่อนจ่ายเงิน ผู้ค้ารายย่อยดังกล่าว
มักเป็นคนที่อยู่ในละแวกหรือในอำเภอเดียวกันกับผู้ซื้อ เพื่อความสะดวกต่อการนำสินค้ามาให้หรือให้ผู้ซื้อมา
ตรวจสอบสินค้าก่อนทำการจ่ายเงิน เว้นแต่ผู้บริษัทขนาดใหญ่นั้นมีตัวแทนจำหน่าย (đại lý) ในท้องถิ่น
กล่าวคือ ผู้ซื้อค้นหา/ได้รับข้อมูลสินค้าที่ตนเองต้องการจากแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทขนาดใหญ่ แต่โดย
นิสัยของชาวเวียดนาม ที่มักตรวจสอบสินค้าก่อนทำการจ่ายเงิน จึงมักจะไปดูสินค้าจากตัวแทนจำหน่าย
ดังกล่าวในท้องถิ่นของตน และซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายนั้น อีกกรณีหนึ่ง ผู้วิจับพบด้วยตนเอง จากการ
เดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศเวียดนามทุกปี (ตั้งแต่ปี 2007 ยกเว้นช่วงการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2020 เป็นต้นมา) และได้อาศัย อยู่กับครอบครัว ของเพื่อนชาวเวียดนามที่ฮานอยเป็นบางวัน ที่
ครอบครัวนี้ ภรรยาของเพื่อนผู้วิจัยมักจะนำของมือสองของตนเองมาขาย และมักซื้อของออนไลน์ พฤติกรรม
ของเธอไม่แตกต่างจากผู้ขายและผู้ซื้อของออนไลน์โดยทั่วไป กล่าวคือในการขาย เธอประกาศขายจากเฟซบุ๊ก
43

สนทนากับเลวันโตนทางออนไลน์แชท โดยผู้วิจยั เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
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ส่วนตัวของเธอ เมื่อมีผู้สนใจสินค้าของเธอจะติดต่อเธอผ่านช่องทางการแชทออนไลน์หรือโทรศัพท์ จากนั้นก็
จะนัดสถานที่เพื่อนำสิ่งของมาให้ตรวจสอบ ซึ่งก็มักจะเป็นที่ ชั้นหนึ่งในคอนโดมิเนียมของเธอ เมื่อผู้ ค้า
ตรวจสอบสินค้าแล้วเกิดความพอใจ ก็จะพยายามต่อรองราคา จนในที่สุดก็ต้องปิด/ไม่ปิดการขาย มีหลายครั้ง
ที่ภรรยาของเพื่อนผู้วิจัยขายสินค้าไม่ได้ สำหรับการซื้อก็เช่นกัน เพราะการที่ต้องดูแลบุตรในวัย 1-3 ขวบ เธอ
จึงไม่สามารถออกไปซื้อของข้างนอกบ้านได้บ่อยนัก เธอจึงสั่งสินค้าออนไลน์ แต่สั่งเฉพาะหนังสือเด็กและของ
เล่นเท่านั้น สินค้าอื่นๆ เธอจะออกไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน
อีกสินค้าหนึ่งที่ครอบครัวนี้มักใช้บริการคือแพลตฟอร์ม Grab ทั้งการใช้บริการ Grab Car, Grab Bike
และ Grab food ซึ่งสั่งเฉพาะอาหารตะวันตก เช่น พิซซ่า ไก่ทอด เป็นต้น ส่วนบริการรถยนต์และมอเตอร์ไซด์
นั้น การสั่ง Grab ถือเป็นบริการยอดนิยม ไม่เฉพาะครอบครัวนี้ แต่อยู่ในสังคมฮานอยด้วยซ้ำไป ทั้งนี้ ก่อน
หน้าที่สมาร์ทโฟนและแพลตฟอร์มต่างๆ จะแพร่ หลาย ชาวฮานอยก็มักจะใช้บริการโทรเรียกแท็กซี่ห รื อ
มอเตอร์ไซด์ที่พวกเขาสนิท/รู้จัก/บอกต่ออยู่แล้ว การมีแพลตฟอร์มดังกล่าวจึงเป็นการสนับสนุนพฤตกรรมการ
ใช้บริการเรียกรถแบบเดิมของพวกเขา
ในกรณีข้างต้นทำให้พบว่าการค้าปลีกออนไลน์ของเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีมานี้พัฒนาขึ้นจากการยึดโยง
(embeddedness) กับการค้าในอดีต (ก่อนมีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสาน
(mixed) การค้าออนไลน์และออนไซด์เข้าด้วยกัน วัฒนธรรมดิจิทัล ในช่วงเวลานี้จึงไม่ได้ไปเปลี่ยนพฤติกรรม
การซื้อสินค้าในอดีตอันเป็นวัฒนธรรมการซื้อขายของชาวเวียดนาม ทว่าได้ช่วยทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้า
ดังกล่าวมีความเข้มข้นขึ้น กล่าวคือมีการเปรียบเทียบราคาได้ง่ายขึ้น และสะดวกในการเลือกสินค้ามากขึ้น
ส่วนการต่อรองราคากับผู้ขายโดยตรงนั้น ทำได้ด้วยการเปรียบเทียบราคากับร้านค้าต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่สะดวกสบายมากขึ้น
จากการสำรวจด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยโครงการวิ จ ั ย ฯ ด้ ว ยคำถามเกี ่ ย วกั บ มุ ม มองของ
ผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความแตกต่ าง
หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ) และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสัง คม อาชีพ
และรายได้ เช่นลูกค้าที่อายุน้อยกว่า 30 ปีมักตัดสินใจในการซื้อรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ยกเลิกการซื้อสินค้า
รวดเร็วเช่นกัน ส่วนคนที่อายุมากกว่า 30 ปีมักจะมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า พวกเขามักจะ
สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และการยกเลิกคำสั่งซื้อก็น้อยกว่า
ก่อนตัดสินใจซื้อลูกค้ามักใส่ใจในคุณภาพของสินค้า ราคาที่ถูกกว่าการซื้อออนไซด์ บริการของร้านค้า
ที่ดี การส่งสินค้าที่รวดเร็ว และการรับประกันสินค้า ผู้ประกอบการทุกรายพบลูกค้าที่มักต้องการคุณภาพที่ดี
แต่ต่อรองให้ลดราคาบ่อยมาก จนรู้สึ กรำคาญกับพฤติกรรมการต่อรองราคาที่มากไป ผู้ประกอบการจำนวนไม่
น้อยเห็นว่าวัฒนธรรมมีส่วนอย่างมากในการยึดโยงการค้า ดังที่ผู้วิจัยกล่าวแล้วว่าชาวเวียดนามมักเปรียบเทียบ
ราคา คุณภาพสินค้า และตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อ ลูกค้ามักดูจากการรีวิวสินค้าของลูกค้าก่อนหน้านี้ เพราะ
ความพิถีพิถันในการตรวจดูสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อเช่นนี้ทำให้ผู้ขายต้องระวังตัวและให้ลูกค้ายืนยันว่าสิ่งนี้เป็น
สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ ทั้งยังต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ลูกค้า
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กระนั้นก็ตาม แม้ลูกค้าให้ความใส่ใจในรายละเอียดของสินค้าและราคาก่อนทำการซื้ อ แต่ลูกค้ามักไม่
ค่อยสนใจในเรื่องนโยบายการคืนสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไปผิดหรือซื้อมาแล้วไม่ถูกใจ พวกเขามักจะขอคืน
สินค้าและคืนเงิน โดยที่พวกเขาไม่ได้อ่านนโยบายของร้านค้าในการรับคืนสินค้าให้ถ้วนถี่ ลูกค้าหลายคนซื้อ
สินค้าเป็นจำนวนมากเพราะราคาถูกแต่ไม่เคยใช้มัน และกลับมาติดต่อผู้ค้าให้ซื้อสินค้ามือสองต่อจากลูกค้า
ที่น่าสนใจคือ ผู้ประกอบการหลายคนกล่าวว่าการค้าปลีกออนไลน์ทำให้การค้าขายมีความ “văn
minh” (วันมิง - อารยะ) มากขึ้น และพวกเขาต้องการการเคารพและความสุภาพจากลูกค้าเช่นเดียวกันลูกค้า
ก็ต้องการการค้าที่ “วันมิง” เหมือนกัน (ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อ 3.4)
5.3.3 การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายออนไลน์ของลูกค้า
จากพฤติกรรมการค้าที่กล่าวมาข้างต้น คือการค้าข้อมูล เปรียบราคา ตรวจสอบสินค้าจริง และ cash
on delivery ถือว่าลูกค้าจัดการกับความเสี่ยงในการถูกฉ้อโกงจากผู้ขายได้ดี อย่างไรก็ดี จากการสำรวจของ
โครงการวิจัยฯ ก็ยังพบว่าร้อยละ 44.8 ของลูกค้าที่เคยประสบปัญหาในการซื้ อของออนไลน์ ปัญหาดังกล่าว
(เรียงลำดับการพบมากไปน้อย) ดังนี้
1) คุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ (สินค้าไม่ตรงปก) และไม่มีกรณีใดที่ร้านค้าก็รับ
เปลี่ยนสินค้าคืน ในหลายกรณีลูกค้าคืนสินค้าไป และไม่ยอมชำระเงิน (cash on delivery) บางกรณีลูกค้า
ชำระเงินแล้ว ก็ “เสียเปรียบ” ผู้ประกอบการไป กรณีคุณภาพของสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้นี้ เกิดขึ้นเกิน
กว่าครึ่งหนึ่งของปัญหาจากลูกค้า)
2) การส่งสินค้าผิดขนาด (ไซด์) บ้างก็ผิดสี บ้างก็ผิดทั้งคู่ ร้านค้าเปลี่ยนสินค้าให้ แต่ใช้เวลารอ
นาน บางร้านให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับ แต่ก็ไม่ส่งสินค้าที่ถูกต้องมาให้
3) ร้านค้าส่งสิ่งของมาน้อยกว่าจำนวนที่สั่ง
4) ซื้อของที่แพลตฟอร์ม พร้อมชำระค่าสินค้าผ่านเครดิตการ์ด แต่ร้านค้าบอกว่ายังไม่ได้รับเงิน
ค่าสินค้า สุดท้ายเคลมเงินคืนมาได้ แต่ใช้เวลานานร่วมเดือน
5) ได้รับสินค้าชำรุดทั้งๆ ที่มีการโฆษณารับประกันคุณภาพ 1 ปี เมื่อติดต่อร้านค้าๆ ไม่ยอม
เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ บางกรณีพบว่าสินค้าแตกหักเสียหายระหว่างขนส่ง ร้านค้าเปลี่ยนสินค้าให้ แต่ต้องรอนาน
นับสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน
6) ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ติดต่อไป ร้านค้าก็ไม่ส่งมาให้
7) ใช้เวลารอสินค้านาน บางรายไม่ทราบเหตุผล บางรายเป็นเพราะร้านค้าเขียนที่อยู่จัดส่งผิด
8) ถูกร้านค้ายกเลิกการสั่งสินค้าโดยไม่ให้เหตุผล
ลูกค้าที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวเกือบทั้งหมดได้ร้องเรียนไปยังร้านค้า ลูกค้าบางรายก็ยอมรับสินค้า
ผิดขนาด (เพราะตนเองใส่ได้พอดี) บางรายก็ต้องจำยอมรับปัญหาดังกล่าว พวกเขาแก้ปัญหาด้วยการหยุดซื้อ
สินค้าจากร้านค้านี้ และได้บอกต่อคนรู้จักเกี่ยวกับแง่มุมไม่ดีของการซื้อสินค้าออนไลน์
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ต่อประเด็นดังกล่าว ในฝั่งของผู้ประกอบการพวกเขาทั้งหมด (ร้อยละ 100) คิดว่าลูกค้าได้นำเอา
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของพวกเขาไปแบ่งปัน (แชร์) ให้ผู้อื่นทราบ โดยเป็นการแชร์ข้อมูลเมื่อพบเห็นสินค้า (ร้อย
ละ 36.4) การโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย (ร้อยละ 34.9) และพูดปากต่อปาก (ร้อยละ 28.7)
5.3.4 ผู้ประกอบการที่ดี/ไม่ดี ในสายตาของผู้บริโภคกับการสร้าง văn minh (วันมิง - อารยะ)
ในการค้าออนไลน์
จากการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยโครงการวิจัยฯ ด้วยคำถาม “ท่านมีมุมมองเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้ประกอบการในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ ในแง่ของวัฒนธรรมและ
สังคม” พบว่าผู้บริโภคมองทั้งในด้านลบและด้านบวก ในด้านลบ ผู้ประกอบการถูกมองว่ามีความสลับซับซ้อน
มีกลยุทธ์การแข่งขันในเชิงลบ เช่น การใส่ร้ายป้ายสีร้านค้าที่เป็นคู่แข่ง ปลอมเป็นลูกค้าแล้วคอมเม้นท์ร้านค้า
คู่แข่ง ทำให้ลูกค้าสับสน
ส่วนในด้านบวก เนื่องจากการแข่งขันสูงและใครก็สามารถเข้าสู่ การค้าออนไลน์ได้ ในความคิดของ
ผู้บริโภคร้านค้า ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า มีการสื่อสาร/ให้คำแนะนำสินค้าที่มีความเป็นมืออาชีพกับลูกค้า ทั้งนี้
เพราะลูกค้าไม่สามารถสัมผัสของจริง ผู้ค้าจึงต้องมีศิลปะในการสื่อสาร/สร้างเนื้อหา รวมทั้งการมีมิตรภาพที่ดี
และการเคารพลูกค้าแม้ว่าลูกค้าจะมีมารยาทที่ไม่ดีก็ตาม เหล่านี้คือการปรับเปลี่ยนนิสัยของผู้ค้าให้มีความเป็น
มีอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าต้องการคืนสินค้า พวกเขาบางคนก็ปกป้องสิทธิผู้บริโภค กลยุทธ์นี้
ผู้บริโภคมองว่าจะทำให้เพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้านค้าที่มีนิสัยการค้าแบบเดิมๆ
สำหรับนิสัยการค้าแบบเดิมๆ ผู้วิจัยมีประสบการณ์ตรงกับผู้ค้าชาวเวียดนาม มีพบเห็นโดยทั่วไปเช่น
เมื่อเขาประเมินว่าเราคงไม่ซื้อสินค้านั้นก็จะแสดงกริยามารยาทที่หยาบคาย เช่น ทำเสียงไล่ลูกค้าเหมือนไล่ไก่
ไล่สุนัข หรือบางครั้งก็ด่าว่าว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องมาจับของ เขาขี้เกียจจะมาเรียงของให้เป็นระเบียบใหม่ เป็นต้น
บางร้านโกงลูกค้าด้วยขโมยอะไหล่คอมพิวเตอร์ที่นำไปซ่อม โดยเปลี่ยนของปลอมมาใส่แทน ผู้บริโภคจำนวนไม่
น้อยมองว่าหากร้านค้าไม่เคารพลูกค้า กล่าววาจา แสดงกริยามารยาทที่ไม่ดี ภายใต้บริบทของการค้าออนไลน์
ที่มีการแข่งขันสูงพวกเขาจะขาดทุนในที่สุด เพราะนั่นไม่ใช่ทักษะที่ดีของการค้าออนไลน์ในโลกปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ด้วยบริบทของการค้าออนไลน์ ที่ลูกค้าสามารถส่งเสียงได้ดัง -ไกลขึ้น ตลอดจนมีคู่แข่ง
จำนวนมากทั้งใน-นอกท้องถิ่น ใน-นอกประเทศ เพื่อการอยู่รอดและอยู่ดีผู้ค้าต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการค้า
ออนไลน์ ให้เป็นวัฒนธรรมการค้าที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสัง คม (ลูกค้า) มากขึ้น จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ลูกค้าหลายคนสังเกตว่าผู้ค้าออนไลน์มีการพัฒนาทักษะและนิสัยทางการค้าไปมากกว่าการค้า
แบบดั้งเดิม คนที่ยังมีนิสัยการค้าแบบดั้งเดิมจะถูกมองว่าขาดทักษะทางการค้าแบบมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้จึงมี
ร้านค้าเป็นจำนวนมากที่ใช้เวลาและทรัพยากรไปกับการฝึกอบรมพนักงานขาย/แอดมินเพจให้มีทักษะการขาย
และการสื่อสารที่ดีกับลูกค้า และที่สำคัญ เนื่องจากลูกค้าไม่เห็นสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ค้าต้องขาย
สินค้าจริงตรงตามที่โฆษณาไว้ (ตรงปก) กล่าวคือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
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ต้องพยายามเรียนรู้ความต้องการและนิสัยของลูกค้า แก้ปัญหาของลูกค้า และต้องมองว่าลูกค้าคือพระเจ้า
และสิ่งนี้เองที่ลูกค้าผู้ให้สัมภาษณ์บางคนเรียกว่าการค้าที่ “văn minh (วันมิง - อารยะ)”
5.3.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริโภคกับข้อจำกัดเชิงวัฒนธรรม
อำนาจในการส่งเสียงให้ดัง-ไกล คืออำนาจหนึ่งของผู้บริโภค สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นช่องทางที่สำคัญ
ในการเพิ่มอำนาจดังกล่าว นอกเหนือไปจากการบอก “ปากต่อปาก” เกี่ยวกับสินค้าและปัญหาของการซื้อ
สินค้านั้นแล้ว จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภคชาวเวียดนาม พบว่าเมื่อซื้อสินค้าแล้วพบว่าเป็นสินค้าที่ “ตรง
ปก” และคุณภาพดีก็จะบอกต่อให้กับคนใกล้ชิด เช่นญาติเพื่อน และเพื่อนร่วมงาน ส่วนมากมักบอกต่อกับ
เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความสามารถว่าซื้อ/ใช้ของคุณภาพดี
ราคาถูก/แพง โดยเฉพาะหากได้สินค้าคุณภาพดีและราคาถูกกว่าร้านอื่นๆ พวกเขามักจะโพสต์เฟซบุ๊กและบอก
ต่อญาติและเพื่อนสนิท ส่วนใหญ่การโพสต์แบบนี้มักจะเป็นสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนม ที่เป็นของต่างประเทศ
(ยกเว้นประเทศจีน) การบอกต่อดังกล่าว ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูล ทว่ายังกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานและญาติพี่น้องซื้อ
สินค้าดังกล่าวในรูปออนไลน์ด้วย บางรายมีการสอนวิธีการซื้อสินค้าออนไลน์แก่เพื่อนร่วมงานด้วย หลายราย
อยู่ในกลุ่มซื้อสินค้าออนไลน์ พวกเขามักแบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจในการซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อให้
ข้อมูลแก่สมาชิกเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าจากร้านค้านั้นๆ
สินค้าออนไลน์ที่ชาวเวียดนามมีความพึงพอใจในการสั่งซื้อมักเป็นสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนม ที่ซึ่ง
บริษัทมีระบบที่มีความเป็นมืออาชีพในการผลิตสินค้าตรงตามคุณภาพที่ได้โฆษณาไว้ รวมทั้งเป็นมืออาชีพด้าน
การบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง การส่งเสียงว่าการซื้อสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนมดังกล่าวไม่ผิดหวัง อีกด้านหนึ่งก็
คือการบอกแก่สังคมว่าการซื้อสินค้าที่ไม่ใช่พรีเมียมแบรนด์แนมอาจจะผิดหวังได้
สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการถูกผู้ประกอบการคดโกง ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ถูกโกงเกือบทั้งหมดมัก
“ไม่” โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อบอกเล่าการโดนโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการได้
ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพในราคาที่ถูกว่าที่อื่นที่พวกเขามักโพสต์เฟซบุ๊ก ที่พวกเขาไม่โพสต์เพราะสิ่งนี้แสดงความไม่
ฉลาดของตนเองให้คนรู้จัก (เพื่อนในเฟซบุ๊ก) รับรู้ พฤติกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องอุดมคติที่แสดงอัตลักษณ์ด้าน
“tài” (ต่าย - ความสามารถ) อันเป็นอุดมคติที่ได้รับมาจากศาสนาขงจื๊อ สิ่งนี้แตกต่างจากสังคมไทยที่คนไทย
มักไม่โพสต์บุ๊คการที่ตนเองโดนโกงแล้วมักไม่กลัวการถูกต่อว่าว่าตนเองโง่ ถูกหลอกให้ซื้อของที่มีคุณภาพแย่
แต่มักจะมีคนสงสาร และเตือนให้ระวังร้านค้า/สินค้าดังกล่าวมากกว่า สิ่งนี้เป็นข้อจำกัดเชิงวัฒนธรรมของชาว
เวียดนามอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคมักไม่ส่งเสียงเมื่อตนเองถูกเอาเปรียบจากการค้าออนไลน์ แต่พวกเขาจะตอบโต้
ด้วยการต่อว่าต่อขานร้านค้าที่ขายของให้พวกเขา ผู้ประกอบการหลายรายให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาถูกด่าทอจาก
ลูกค้าด้วยคำหยาบคาย บ้างก็ถูกสาปแช่งหลายครั้ง
5.3.6 การยึดโยงเป็นกลุ่ม/สมาคมของผู้บริโภค
ผู้บริโภคมักมีกลุ่มชอปปิ้งออนไลน์ของตนเองในแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ก ในการซื้อขายของและแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสารในสินค้านั้นๆ เช่น Chợ Hiệp Hòa online (เจอะเหี่ยบหว่าออนไลน์ – ตลาดสามัคคีออนไลน์)
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Chợ quê (เจอะเกว - ตลาดท้องถิ่น) hội yêu thích linen (โห่ยเอียวทิกลินิน – กลุ่มรักขอบลินิน) Hội trái
cây nhập khẩu (โห่ยจ้ายเก็ยเหยิ่ บโขว - กลุ่มผลไม้นำเข้า), Hội hàng nội địa Quảng Châu (โห่ยห่าง
โน่นเดี่ยกวางโจว – กลุ่มสินค้าที่ผลิตจากกวางโจว) Hội thực phẩm sạch (โห่ยถึงเฟิ๋มแส่ก - กลุ่มอาหารสด
สะอาด)Hội những người thích mua hàng Quảng Châu (โห่ยรวมคนชอบซื้อสินค้าจากกวางโจว) Chợ
tốt (เจอะโต๊ด - ตลาดที่ดี) Hội thanh lý đồ cũ (โห่ยแทงหลีโด่กู๋ - กลุ่มซื้อของเก่า) Hội thanh lý đồ mẹ
và em bé (โห่ยแทงหลีโด่แหม่ะหว่าแอมแบ๋ – กลุ่มซื้อสินค้าแม่และทารก) Nhóm săn sale Shopee (หย๋
อมซันเซลชอปปี้ – กลุ่มไล่ล่าสินค้าชอปปี้) Câu lạc bộ hàng xách tay: Pháp, Hàn, Đức, Nga…; (โกวห
ลากโบ่ะห่างแซ็กตาย: ฟ้าบ ห่าน ดี๊ก งา – ชมรมคนหิ้วของจากฝรั่งเศส เกาหลี เยอรมันนี และรัสเซีย) Câu
lạc bộ khách hàng Toyota (โกวหลากโบ่ะแค๊กห่างโตโยต้า – ชมรมลูกค้าโตโยต้า) Các group săn sale
order US-UK (ก๊ากกรุ๊ปซันเซลออร์เดอร์ US-UK – กลุ่มผู้ล่าสินค้าสหรัฐ-อังกฤษ) เป็นต้น สมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม
นี้สามารถเป็นผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า หากมีปัญหาในการซื้อขายภายในกลุ่มพวกเขาจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ในกลุ่ม
ทันที ทำให้ไม่มีใครกล้าคดโกงกันบางกลุ่มเป็ นการรีวิวสินค้าเป็นหลัก เช่น Nguyễn Hà Review Hội review
chăm sóc da và mỹ phẩm có tâm (เหงวียนห่ารีวิว โห่ยรีวิวจัมซ๊อกซาหว่าหมีเฟิ๋มก๋อเติม – เหงวียนห่า
รีวิว กลุ่มรีวิวการดูแลผิวและเครื่องสำอางด้วยหัวใจ) เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่ามีกลุ่มในแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊กที่
เป็นกลุ่มของท้องถิ่นด้วย (ปรากฏในภาพที่ 3.1)
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ภาพ 3.1 เฟซบุ๊กของกลุ่ม Nguyễn Hà Review Hội review chăm sóc da và mỹ phẩm có tâm (เหงวียนห่า
รีวิว โห่ยรีวิวจัมซ๊อกซาหว่าหมีเฟิ๋มก๋อเติม – เหงวียนห่ารีวิว กลุ่มรีวิวการดูแลผิวและเครื่องสำอางด้วยหัวใจ)
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5.3.7 การรวมกลุ่ม/เครือข่ายทางสังคมของผู้ประกอบการ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยโครงการวิจัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม/เครือข่ายของผู้ประกอบการ
พบว่ามีหลากหลายรูปแบบได้แก่ รูปแบบแรก การที่บริษัทที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมา
ร่วมกันเปิดแพลตฟอร์มขายสินค้า และใช้ระบบการกระจายสินค้าร่วมกันเพื่อลดต้น ทุน รูปแบบที่สอง หลาย
ร้ า นค้ า หลายประเภทธุร กิ จ อยู่ ใ นแพลตฟอร์ม เดีย วกั นคล้า ยกับ Shopee, Lazada แต่ ท ี ่ เ วี ยดนามได้มี
แพลตฟอร์มของตนเองเช่น Zalo, Adayroi, Tiki พวกเขารวมตัว เป็นกลุ่มในแบบที่เรารู้จักกันโดยทั่วไป
รูปแบบที่สาม ร้านค้าหนึ่งร่วมมือกับอีกหลายร้านในการขายสินค้าของร้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ร้านค้าของตนมี
สินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันร้านค้าอื่นๆ ที่มาร่วมกันก็ได้ขายสินค้าของตนด้วย รูปแบบที่สี่ เป็น
การเชื ่ อ มโยงกั น ในลั ก ษณะของห่ ว งโซอุ ป ทาน (supply chain) และเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมของการค้ า
ผู้ประกอบการมักร่วมมื อกับโรงงานผู้ผลิตในการทำการตลาดและการกระจายสินค้า ในรูปของตัวแทนผู้จัด
จำหน่าย ตัวแทนดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 10-15 จากราคาสินค้าที่ขายได้

รูปแบบที่ห้า นอกจากเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงงานผู้ผลิตแล้วแล้ว ยังมีรูปแบบที่ร้านค้าใหญ่เป็น
พาร์ตเนอร์กับร้านค้าย่อ ยๆ เพื่อการกระจายสินค้าของตัวเอง เช่น ร้านค้าแห่งหนึ่งตัวจังหวัดแทงหวา ภาค
กลางตอนเหนือของเวียดนาม มีการร่วมมือกันทางธุรกิจกับอีก 10 ร้านค้าในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดแทงหวา
และที่ฮานอยในการกระจายสินค้า ด้วยการแบ่งผลประโยชน์ 40:60 ผลลัพธ์คือการเพิ่มขึ้นของยอดขาย พร้อม
ทั้งได้เพิ่มจำนวนพนักงานและรายได้ของร้านค้าทั้งร้านของผู้ประกอบการเองและร้านของผู้ร่วมมือทางธุรกิจ
5.3.8 ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
กว่า 20 ปีของความสำเร็จในการใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาประเทศของเวียดนามและการก้าวสู่
การเป็น global cyberspace เพื่อทำให้ประเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้น พร้อมๆ กับการตระหนักถึงสิทธิของ
ประชาชนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในนามของนโยบาย “อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกคน” และเป้าหมายเรื่อง “Thực
hiện mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia: Mỗi người dân có một điện thoại
thông minh; Mỗi hộ gia đình có một đường internet cáp quang tốc độ cao. (โครงการเปลี่ยนโฉม
ในเชิงดิจิทัลแห่งชาติ ประชากรแต่ละคนจะต้องมีสมาร์ทโฟน แต่ละครัวเรือนจะต้องมีสายไฟเบอร์ออฟติก
ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตใช้)” จากนโยบายดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลเวียดนามในการทำให้เกิด
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
อย่างไรก็ดี กว่าที่จะเป้าหมายจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศเวียดนามก็ยังเผชิญกับปัญหาความไม่เท่า
เทียมกันในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ จากดัชนีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ดัชนีเทคโนโลยีการสื่อสาร ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ ดัชนีแอปพลิเคชัน ดัชนีความพร้อมใน
การใช้เทคโนโลยี สำหรับเวียดนาม พบว่าขณะที่เมืองดานั้ง ฮานอย และโฮจิมิงห์ มีค่าดัชนีดังกล่าวในระดับสูง
กล่าวคือดานั้ง ร้อยละ 93.15 โฮจิมิงห์ ร้อยละ 69.2 และฮานอย ร้อยละ 66.88 อีก10 จังหวัดกลับมีค่าดัชนี
ในระดับต่ำ เช่น จังหวัดลายโจว (ร้อยละ 10.24) จ่าวิง (ร้อยละ 11.54) บั๊กกั่น (ร้อยละ 15.64) กอนตูม (ร้อย
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ละ 17.69) ลางเซิน (ร้อยละ 18.97) เตวียนกวาง (ร้อยละ 21.67) ฮว่ าบิ่ง (ร้อยละ 22.65) กาวบั่ง (ร้อยละ
23.9) เอียนบ๋าย (ร้อยละ 24.16) (Trần Bích Huyền, 2019) พื้นที่ 10 จังหวัดเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่
สูง ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ แม้ว่าเวียดนามจะเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต มาก
ที่ส ุดในโลกก็ ตาม กล่าวคือ มีถึง 68.72 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70.3 ของประชากร มีผ ู้ล งทะเบียนใช้
โทรศัพท์มือถือถึง 154.4 ล้านบัญชี ทั้งยังมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ถึง 72 ล้านคน ทั้งยังมีผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต ถึง
ร้อยละ 94 ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ โดยเฉลี่ย 47 นาทีต่อวัน (Laodong.vn, 2021)
นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการใช้ อินเทอร์เน็ตระหว่างกลุ่มอายุต่างๆ อีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มี
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป สำหรับแพลตฟอร์ม Facebook, YouTube และ Instagram (ตาราง 3.5) ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มที่มักใช้สำหรับการค้าออนไลน์และการรีวิวสินค้า (Tổng quan sự dùng internet và mang xã
hôi Việt Nam, 2018)
ตาราง 3.5 ความแตกต่างของช่วงวัยในการเข้าถึงแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ (ปี)
แพลตฟอร์ม

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65
ขึ้นไป

1. Facebook

31

33

13

6

2

1

2. YouTube

11

23

26

16

8

3

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) ในแต่ละช่วงอายุ (ปี)
แพลตฟอร์ม

18-29

30-49

50-64

65 ขึ้นไป

3. LinkedIn

11

23

26

16

4. Instagram

59

33

13

8

ที่มา: Tổng quan sự dùng internet và mang xã hôi Việt Nam

อย่างไรก็ดี ความแตกต่างในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในเงื่อนไขความเป็นภูมิภาคและ
อายุ ทว่าเกิดในความแตกต่างทางอาชีพและเพศด้วย อาชีพที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ อาชีพที่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนมากมักเป็นผู้ชายที่อยู่ในอาชีพนี้ หรือแม้แต่อาชีพอื่นๆ ผู้ชายก็มักจะเข้าสู่อาชีพได้ง่ายกว่า
ผู้หญิง (Vusta, 2021) ขนาดของธุรกิจ ก็เช่นกัน ที่เวียดนาม บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ค่อยมีเงิน
ลงทุนกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากนัก อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเหล่านั้นยังขาดทักษะด้านดิจิทัล
แรงงานของเวียดนามในปัจจุบันที่ยังขาดทักษะด้านดิจิทัลมีเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถ
พัฒนาระบบดิจิทัลได้ (Nguyễn Bích Lâm, 2021) แม้รัฐบาลจะส่งเสริมให้มีการผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี
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การสื่อสาร แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่เหมาะกับงานได้ เนื่องจากอาจารย์และเทคโนโลยีใน
มหาวิทยาลัยยังตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล บัณฑิตเหล่านั้นก็ยังต้องได้รับการฝึกอบรมให้เหมาะสม
กับงานอย่างน้อย 3 เดือนก่อนทำงาน (Human Resource for ICT Forum, 2019) แต่ไม่มีผู้ลงทุนในด้านนี้
5.3.9 งานแห่งอนาคตในเศรษฐกิจและวัฒนธรรมดิจิทัล
แน่นอนว่าการสูญเสียงานไปให้เครื่องจักรและ AI รวมทั้งการที่ต้องพัฒนาความสามารถและทักษะ
ของคนในการทำงานกับเทคโนโลยี คือ เรื่องเล่าหลัก (grand narrative) ในเรื่องงาน/อาชีพในยุคดิจิทัลไม่ว่า
จะประเทศใดหรือสังคมใด ที่เวียดนามก็เช่นเดียวกัน ตลาดแรงงานด้านดิจิทัลเป็นที่ต้องการสูง ในปี 2018
ประเทศมีความต้องการแรงงานด้าน IT ค่อนข้างสูงถึง 90,000 ตำแหน่ง ในปี 2020 น่าจะมีความต้องการ
มากกว่า 400,000 ตำแหน่ง
สำหรับเวียดนาม ธุรกิจที่มีความเป็นไปได้มากในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างงาน
แห่งอนาคต ได้แก่ การศึกษา การดูแลสุขภาพ การให้บริการ แต่สิ่งสำคัญกว่าเทคโนโลยีคือการผลิตทรัพยากร
มนุษย์ ส่วนงานที่อยู่ในความเสี่ยงในการที่จะลดตำแหน่งและจำนวนพนักงานภายใต้บริบทของการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่ระบบดิจิทัล (digital transformation) คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
GDP และสร้างงาน ให้กับประเทศในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา (VUSTA, 2021)
อย่างไรก็ดี ประเทศเวียดนามสามารถผลิตบัณฑิต ด้าน IT จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มากถึงร้อยละ
37.5% ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด หรืออาจกล่าวได้ว่ากว่า 1 ใน 3 ของบัณฑิตจบใหม่ คือบัณฑิตผู้มี
ความรู้ด้าน IT แต่มีเพียงร้อยละ 27 ของผู้ที่จบใหม่ด้าน IT ที่สามารถหางานที่ต้องการได้ ส่วนอีกร้อยละ 72
จำเป็นต้องในการรับการฝึกอบรมด้านนี้อย่างน้อย 3 เดือน จึงจะทำงานได้ (Human Resource for ICT
Forum, 2019) เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยปรับตัว (ปรับหลักสูตรและบุคลากรวิชาการ) ไม่ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ความรู้ที่ทำงานได้ไม่ใช่มีเฉพาะความรู้ด้าน IT เท่านั้น แต่ยัง
ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย นอกจากการปรับตัวของสถาบันการศึกษาแล้ว การไม่บูรณาการ
ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในการนำยุทธศาสตร์ของประเทศด้านดิจิทัลไปปฏิบัติ (World Bank,
2018) ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นโอกาสให้ผู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีได้งานทำค่อนข้าง พวกเขาส่วนใหญ่มักเป็นวัย
ทำงานในช่วงต้น ในขณะที่วัยกลางคนจะมีความเสี่ยงสูงในการถูกเลิกจ้างและไม่ได้งานใหม่
ในระดับปัจเจก การตลาดดิจิทัลเป็นเงื่อนไขที่ดีในการทำอาชีพเสริม ด้วยการขายของออนไลน์ควบคู่
กับงานประจำ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกคุณต่าวถิหว่า 44 พบว่า เธอเป็นพนักงานขายตั๋วเครื่องบินของบริษัท
เวียดนามแอร์ไลน์ ในช่วงของโควิด -19 ระบาด สายการบินหยุดให้บริการ เธอต้องหยุดงาน โดยได้รับค่าจ้าง
เพียงร้อยละ 30 ในช่วงที่มีการระบาดลดลง เธอกลับมาทำงาน แต่รายได้ถูกหักลงไปถึงร้อยละ 50 เพราะ
บริษัทขายตั๋วเครื่องบินได้น้อย ทำให้เธอต้องหันมาเล่นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำในตลาดหลักทรัพย์และขายของ
ออนไลน์ เธอกล่าวว่าในอนาคต แม้สถานการณ์จะปกติ ยอดขายตั๋วเครื่องบินจะกลับมาเหมือนเดิม (ซึ่งไม่
44

สนทนาทางออนไลน์แชทกับต่าวถิหว่า โดยผู้วิจยั เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
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ทราบว่าจะมาถึ งเมื่อใด) แต่เธอก็จ ะขายของออนไลน์ต่อไป เพราะเธอค้นพบว่ามันเป็นรายได้เสริมที่ดี
นอกเหนือจากการมีรายได้จากแหล่งอื่นๆ แล้ว
นอกจากนี้ ต่าวถิ่หว่า ยังให้ความเห็นต่องานแห่งอนาคตอีกว่า การค้าขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้
สร้างงานแค่คนงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริษัทขนส่งและคนงานส่งของที่เธอสังเกตว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
1-2 ปีมานี้ ซึ่งสามารถช่ว ยแก้ป ัญหาการว่างงานของประเทศอันเป็นปั ญหาหนักได้ ความเห็นดังกล่าว
สอดคล้องกับมุมมองของผู้ประกอบการฯ ในเชิงประโยชน์ของการค้าปลีกดิจิทัลต่อสังคมและวัฒนธรรม จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจโดยโครงการวิจัยฯ ต่อประเด็นดังกล่าว ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมด
มองในมุมของการลดอัตราการว่างงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเวียดนามตั้งแต่ปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบ
วางแผนเป็นระบบการตลาดในปลายปี 1986
กล่าวคือการค้าปลีกดิจิทัลได้สร้างงานผู้ค้าออนไลน์และพนักงานในร้าน ให้กับคนเป็นจำนวนมาก
เพราะไม่ต้องลงทุนสร้างร้านค้าในเชิงกายภาพ ตลอดจนการสร้างงานและรายได้ที่ดีให้กับพนักงานบริษัทขนส่ง
และไรเดอร์ (riders) ของบริษัทต่างๆ เช่น Grab, Go-Viet, Be, Vato, Mailinh, Mygo, Fastgo โดยเฉพาะผู้
ที่มีการศึกษาในระดับต่ำ ที่งานในระบบหายากและมีค่าตอบแทนน้อย การมาเป็นไรเดอร์ทำให้พวกเขามีรายได้
มากพอสมควร (แต่ก็ต้องขูดรีดแรงงานของตัวเองและไม่มีหลักประกันและสวัสดิการในงาน - ผู้วิจัย)
ยิ่งไปกว่านั้น เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าก็สามารถทำการตลาดสินค้าตนเองได้ ลดการพึ่งพาพ่อค้าคน
กลาง ทั้งยังลดต้นทุนทางการตลาด ทำให้ผู้บริโภคซื้อของได้ในราคาที่ถูกลง ทั้งรู้แหล่งที่ผลิต/กรรมวิธีในการ
ผลิตที่ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคให้ดีขึ้น และสุดท้ายคือ
เศรษฐกิจดิจิทลั เป็นเงื่อนไขให้เกิดธุรกิจประเภท start-up เกิดขึ้นตลอดเวลา
5.3.10 ประเด็นอื่นๆ
ในความเห็นของผู้ประกอบการบางราย ที่โครงการวิจัยฯ สำรวจด้วยการสัมภาษณ์ ให้ทัศนะว่า
เศรษฐกิจดิจิทัล ช่วยในเรื่องการลดการผูกขาการค้าและราคา โดยบริษัทใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท การที่บริษัท
ขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้กว้าง-ไกลเกินกว่าในท้องถิ่นของตนเอง เอื้อให้เกิดการ
แข่งขันทางการค้าที่เสรีมากขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้โดยง่าย เสียค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งน้ อย ไม่ว ่าจะเป็ น การสั่ งจากแพลตฟอร์ มยัก ษ์ใ หญ่ หรือจากกลุ่ ม เฟซบุ ๊ ก ที่ร ับหิ้ว สิน ค้ า จาก
ต่างประเทศ ทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้อยู่นอกโจทย์การวิจัย ผู้วิจัยจึงขอ
กล่าวและตั้งข้อสังเกตเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติมเพียงเท่านี้
5.4 ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประเด็นที่ประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะภาครัฐ
ของเวียดนามให้ความสำคัญอย่างมาก เฉกเช่นเดียวกับในหลายประเทศในโลก อันเนื่องมาจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งการซื้อขายและแลกเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ และธุรกิจกรรมการเงินดิจิทัล
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ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายดังกล่าว จากการทบทวนข้อมูลและผลจากการสำรวจในประเด็นความเป็นส่วนตัว
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ชี้ให้เห็นว่าภาครัฐของเวียดนามมีการให้ความสำคัญอย่างมากกับการ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันสะท้อนออกมาผ่านการผลักดันกฎหมายหลายฉบับทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ตลอดจน
ประชาชนทั่ว ไปของเวีย ดนามนั้น แม้จะเห็นความสำคัญและความจำเป็นของความเป็นส่วนตัว และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูเหมือนจะยังคงจำกัดอยู่และในหลายกรณีได้สะท้อนให้เห็นช่องว่างของ
กลไกการจัดการต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐ
5.4.1 มุมมองและการดำเนินงานของภาครัฐในเวียดนามต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในปัจจุบัน รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวข้องการคุ้มครองข้อมูล (data
protection) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (personal information) และความเป็ น ส่ ว นตั ว (privacy) ที ่ ป รากฎ
สาระสำคัญตั้งแต่รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไปจนถึงกฎหมายและระเบียบในระดับ
รองลงมา นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังมีความพยายามในการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีเนื้อหาและ
สาระสำคัญที่เท่าทันกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน ที่สัมพันธ์กับประเด็นเชิงดิจิทัลและหลักคิดของ
ความเป็นส่วนตัว
รัฐบาลเวียดนามมีมุมมองที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในทางดิจิทัลอย่างมาก ซึ่ง
สัมพันธ์กับแนวโน้มการเติบโตทางดิจิทัล และการเพิ่มจำนวนของอาชญากรรมดิจิทัลในประเทศ ตั้งแต่ทศวรรษ
2010 ธุรกิจดิจิทัลโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซของเวียดนามได้เติบโตอย่างเห็นได้ชัด และมีความครอบคลุมตั้งแต่การ
นำเสนอขายสินค้า การส่งมอบสินค้า และการชำระเงินผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในขั้นตอนเกือบ
ทั้งหมดจะมีลักษณะของการติดต่อสื่อสารแบบไม่เห็นหน้าหรือรู้จักตัวตนที่แท้จริง ส่งผลให้ความต้องการข้อ มูล
ส่วนบุคคลหรือการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
แนวคิดของรัฐบาลเวียดนามในการออกกฎหมายเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้รับอิทธิพลสำคัญมา
จากประสบการณ์ในหลายประเทศที่เริ่มต้นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและธุร กรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน รวมถึงการพิจารณา
บริบทของประเทศ ทั้งนี้ ประเด็นที่กฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวียดนามอาจกล่าว
ได้ว่ามีการให้ความสำคัญใน 6 ประการหลักที่คล้ายคลึงกับในหลายประเทศ ได้แก่ 1) การให้คำจำกัดความ
ของข้อมูล และความเป็น ส่ว นตัว 2) สิทธิของเจ้าของข้อมูล และพฤติการณ์ของการจำกัดสิทธิ 3) ความ
รับผิดชอบและภาระผูกพันของฝ่ายที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูล 4) สถาบันตรวจสอบอิสระของส่วน
ราชการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) การถ่ายโอนข้อมู ลข้ามพรมแดน 6) การลงโทษ
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และการคว่ำบาตรจากผู้กระทำผิดต่อการรั่วไหลและหาประโยชน์ในทางมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล (Nguyễn
Hương Ly, 2021)
ในทางเดียวกัน กฎหมายหลายฉบับของเวียดนามก็ได้มีการให้คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
มาตรา 3 ของกฎหมายว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ทางไซเบอร์ 2015 ( Article 3, Law on
Cyberinformation Security 2015) ที่ได้ให้ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลว่า คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ระบุตัวบุคคล อย่างไรก็ดี Decree 64/2007/ND-CP (2007) ที่ว่าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กิจกรรมของหน่วยงานราชการ ได้มีการให้คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้น อัน
หมายถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลเพียงพอที่จะระบุตัวบุคคลได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อาชีพ ตำแหน่ง ที่อยู่ติดต่ อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึงเวชระเบียน บันทึกภาษี หมายเลขบัตร
ประกันสังคม หมายเลขบัตรเครดิต และความลับส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ ในกฎหมายเฉพาะหลายฉบับจะมี
การให้คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องเป็นความลับในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการ
ตรวจและรักษาพยาบาล กฎหมายว่าด้วยการบริหารภาษี กฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ กฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจประกันภัย” นอกจากนี้ ตามมาตรา 38 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของเวียดนาม (2015) ได้มีการ
กล่าวถึงเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัว ไว้ว่า คือ “สิทธิที่จะต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่าง "ขัดขืน
ไม่ได้" ที่ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ ชีวิตส่วนตัว ความลับส่วนบุคคล ความลับส่วนตัวและครอบครัว”
ทั้งนี้ รัฐบาลเวียดนามได้มีการออกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กระทำธุ รกิจกรรม
ออนไลน์ในธุรกิจดิจิทัลตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2010 ดังมีกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่
1) Article 42, Law on Electronic Transactions 2005 มี ส าระสำคั ญ เกี ่ ย วกั บ ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐในกรณีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รั่วไหล มีเป้าหมายในการกำกับมาตรฐาน
ด้านข้อมูลของภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียด เช่น หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อการล้มเหลวหรือรั่วไหลของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานภาครัฐต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทันทีและดำเนินมาตรการแก้ไขที่จำเป็นในกรณี
ที่ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐนั้นไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อความข้อมูล
2) Article 69, Decree No. 52/2013/ND-CP ที่ว ่าด้ว ยการคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคลของ
ผู้บริโภค มีสาระสำคัญ ได้แก่
ผู้ค้า องค์กร และบุคคลที่รวบรวมและใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้บริโภคต้องพัฒ นาและ
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้
▪ วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
▪ ขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
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▪ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
▪ บุคคลหรือองค์กรที่อาจเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าว รวมถึงวิธีการติดต่อ เพื่อให้ผู้บริโ ภค
สามารถสอบถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง
กับพวกเขาเป็นการส่วนตัว
▪ วิธีการและเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนบน
ระบบอีคอมเมิร์ซของหน่วยรวบรวมข้อมูล
ทั้งนี้ เนื้อหาข้างต้นต้องแสดงให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม
ข้อมูล และหากการรวบรวมข้อมูลทำผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของหน่วยรวบรวมข้อมูล นโยบายการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องประกาศต่อสาธารณะในสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจน
3) Article 70, Decree 52/2013/ND-CP ที่ว่าด้วยการกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าต้อง
ได้รับการอนุญาตจากผู้บริโภคเท่านั้น ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ผู้รวบรวมข้อมูลต้องสร้างกลไกสำหรับเจ้าของข้อมูล
เพื่อแสดงความยินยอมอย่างชัดเจน ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ อีเมล การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
หรือวิธีการอื่นๆ โดยข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่าย
• หน่วยเก็บข้อมูลต้องมีกลไกของตนเองเพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถเลือกว่าจะอนุญาตให้
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือไม่ในกรณีต่อไปนี้:
• การแบ่งปัน เปิดเผย ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
• การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งโฆษณา คำแนะนำผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทางการค้าอื่นๆ
อย่างไรก็ดี หน่วยเก็บข้อมูลไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของข้อมูลใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประกาศต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ อี
คอมเมิร์ซ 2) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าหรือทำสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ และ 3)
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณราคาและค่าบริการสำหรับการใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ
บริการในสภาพแวดล้อมเครือข่าย
4) Article 71, Decree 52/2013/ND-CP ที ่ ก ล่ า วถึ ง การนำข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไปใช้ ท ี ่ มี
สาระสำคัญ คือ หน่วยเก็บข้อมูลต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ประกาศ
ไว้ ยกเว้ น 1) มี ข ้ อ ตกลงแยกต่ า งหากที ่ ม ี เ ฉพาะข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตการใช้ ง าน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ประกาศไว้ 2) เพื่อให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตามคำขอของเจ้าของ
ข้อมูล 3) ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลที่ระบุในบทบัญญัตินี้หมายรวมถึงการ
แบ่งปัน เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามด้วยเช่นกัน
5) กฎ หมายว ่ า ด้ ว ยการรั ก ษาคว ามปลอดภ ั ย ขอ งข้ อ มู ล ทางไซเบอร์ ( Law on
Cyberinformation Security) ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ อัน
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ประกอบด้ว ย 1) หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่ประมวลผลข้อมูล ส่ว นบุคคลมีห น้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลเครือข่ายสำหรับข้อมูลที่ พวกเขาจัดการ 2) องค์กรและบุคคลที่ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลต้องพัฒนาและประกาศมาตรการสาธารณะเพื่อจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตน
และ 3) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันประเทศ ความมั่นคง ความสงบ
เรีย บร้อยของสังคม และความปลอดภัย หรือเพื่ อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิช ย์จะต้องสอดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติอื่นๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังได้มีการระบุถึงประเด็นการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ องค์กรและ
บุคคลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการารรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตและวัตถุประสงค์เฉพาะของการรวบรวมและการใช้ข้อมูล
รวมถึงการไม่ให้ แบ่งปัน หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวม เข้าถึง และควบคุมแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในทางเดีย วกัน หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การรักษาความลับและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม
6) Decree 124/2015/ND-CP ที่กล่าวถึงบทลงโทษของการละเมิดการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ในกิจกรรมอีคอมเมิร์ซ ที่มีการระบุถึงมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดถึงหลายสิบล้านดองพร้อมมาตรการลงโทษ
อาทิ การระงับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซเป็นเวลา 6 ถึง 12 เดือนสำหรับการละเมิดซ้ำหลายครั้งหรือการกระทำผิด
ซ้ำ
5.4.2 มุมมองของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อมูลเป็นทรัพย์สินสำคัญที่ธุรกิจต้องปกป้อง ทั้งนี้ การเติบโตของ
กิจกรรมทางดิจิทัลของภาคเอกชนได้ทำให้ VNCERT หรือ ศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินทางไซเบอร์ของเวียดนาม
ประเมินว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและช่องโหว่ที่ทำให้ข้อมูลไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 300%
ต่อปี นอกจากนี้ ประเภทของการโจมตีของแฮ็กเกอร์ก็มี ความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจและบุคคลจำนวน
มากตกเป็นเหยื่อการโจมตีและส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mi2, 2021)
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเวียดนามจำนวนมากยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการรักษระความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ในหลายกรณีลูกค้าอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลของตนเนื่องจากพนักงานของบริษัทหลาย
แห่งได้ลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ ซึ่ง Nguyen Huy Dung รองผู้อำนวยการ
แผนกรักษาความปลอดภัยข้อมูล ได้ชี้ให้เห็นว่า แม้ภาครัฐจะมีกฎหมายหลายฉบับที่เน้นการปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล หากแต่ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งก็ดูเหมือนจะมิได้ให้ความสำคัญ
มากนัก
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อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ ค.ศ.2015 เป็นต้นมา ผู้บริโภคจำนวนมากได้ให้ความสำคัญและความสนใจกับ
ประเด็นและความกังวลต่อการรั่วไหลหรือหาประโยชน์ในทางมิชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น การสำรวจใน
ประเด็นดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคที่เกี่ยวพันกับการบริโภคออนไลน์มีระดับความกังวลต่อความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 (ในปี 2015) มาเป็นร้อยละ 31 และร้อยละ 36 ในปี
2016 และ 2017 ตามลำดับ (Nhật Minh, 2017) ในทางเดียวกัน การสำรวจผู้ประกอบการและภาคธุรกิจของ
กรมอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเดือนธันวาคม 2020 ได้ชี้ให้เห็นว่ามีเพียงร้อยละ 26 ของ
ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีการพัฒนานโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอีกกว่าร้อยละ 74 ของ
ผู้ประกอบการกลุ่มตัว อย่างได้รายงานว่าไม่มีนโยบายหรือไม่มีความสนใจต่อปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทั้งหมดที่ทำการสำรวจมีการทำธุรกรรมและการค้าที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและมากกว่า
ร้อยละ 50 มีการเว็บไซด์ทางการค้าเป็นของตนเอง (Thư viện pháp luật, 2009)
ผลสำรวจดังกล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ความตระหนักของธุรกิจและผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล รวมถึงกลไกการตรวจสอบและการลงโทษเพื่อจัดการกับการละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในระดับ
ที่ต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นข้อมูลเชี่ยวชาญชาวเวียดนามจำนวนหนึ่งที่ระบุว่า ผู้ให้บริการจำนวนมากใน
เวียดนามยังคงไม่แยแสต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บางครั้งลูกค้าอาจสูญเสีย
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเนื่องจากพนักงานของบริษัทเป็นผู้กระทำกับลักลอบนำข้อมูลไปหาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ (Nhật Minh, 2017)
ในทางเดียวกัน การสำรวจของโครงการฯ ในประเด็นความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลของรัฐบาล
ได้ชี้ให้เห็นว่าในประเด็นความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แม้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 47.6 จะรับรู้
และเข้าใจว่าเวียดนามมีมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากแต่ผู้ประกอบการถึงร้อยละ
44.8 ได้แสดงความไม่แน่ใจถึงการดำรงอยู่ของมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และร้อย
ละ 42.9 รายงานว่ามีความไม่แน่ใจต่อความเข้าใจในความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ
ตนเอง ในทางเดียวกัน ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 37.1 รายงานว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ได้ดีมากนักกับสิ่งที่
เรียกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 91.4 เห็นว่าธุรกิจค้าปลีก
ดิจิทัลจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และร้อยละ 81 รายงานว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้บริโภค
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ตารางที่ 4.1 ความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลของรัฐบาลจากมุมมองของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจของ
เวียดนาม
ความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลของรัฐบาล

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

รวม

1. มีมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใน
ประเทศของคุณหรือไม่?

47.6

7.6

44.8

100.0

2. คุณได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจาก
แพลตฟอร์มก่อนเริ่มการทำธุรกรรมหรือไม่?

59.0

17.1

23.8

100.0

3. คุณคิดว่าธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลจำเป็นต้องได้รับการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?

91.4

1.9

6.7

100.0

4. คุณรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือไม่?

81.0

18.1

1.0

100.0

5. คุณเคยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพักหรือไม่?

0.0

99.0

1.0

100.0

6. คุณมีความเข้าใจในความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือไม่?

39.0

18.1

42.9

100.0

7. คุณเคยได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบของรัฐบาลที่มีช่องว่าง
ทางกฎหมายและเรื่องของคุณเป็นจำนวนมากหรือไม่?

26.7

41.9

31.4

100.0

8. คุณรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลได้ร่างกฎหมายหรือกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์?

33.3

18.1

48.6

100.0

9. คุณรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั เพื่อ
การค้าปลีกยุคใหม่ทางออนไลน์

40.0

19.0

41.0

100.0

10. คุณได้รับการสนับสนุนจากนโยบายทางการเงินหรือนโยบาย
ที่ส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์จากรัฐบาลหรือไม่?

4.8

89.5

5.7

100.0

11. คุณมีความเข้าใจทีด่ ีในสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์

43.8

37.1

19.0

100.0

12. คุณถูกควบคุมในธุรกิจที่ครอบคลุมโดยรัฐบาล

27.6

62.9

9.5

100.0

ที่มา: การสำรวจ

จากที่กล่าวมาในส่วนนี้จะเห็นได้ว่า แม้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจของเวียดนามจะมีการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าและเห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล หากแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีความไม่
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เข้าใจมากนักต่อระเบียบและการคุกคามต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือความมั่นใจต่อความเข้าใจในประเด็นส่วน
บุคคลอันส่งผลต่อความตระหนักและการให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
5.4.3 มุมมองของลูกค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากมุมมองของผู้ประกอบการและภาครัฐเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเวียดนามใน
เศรษฐกิจดิจิทัลและ E-Commerce ดังที่กล่าวมาแล้ว มุมมองของลูกค่าและผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
ยังมีความสำคัญที่จะมีส่วนเชื่อมโยงในการสร้างความตระหนักและแรงกัดดันต่อผู้ประกอบการในการให้
ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเศรษฐกิจดิจิทัลเหมือนดังที่ปรากฎในหลายประเทศ อย่างไรก็ดี
ในเวียดนามแม้จะปรากฎปัญหาการรั่วไหลและการลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หาประโยชน์ในทางมิชอบ
ในหลายกรณี หากแต่ความตระหนักและการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคหรือ
ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปของเวียดนามดูจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่
นอกจากนี้ ประชาชนเวียดนามที่เป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลส่วนใหญ่ยังรู้สึกว่า
การรั่วไหลของข้อมูลส่ว นบุคคลไม่มีความสำคัญกับตนเองและสัง คมโดยรวมมากนัก และไม่จำเป็นต้ อง
ประณามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายหลัง Nguyen Dinh Do Thi รองหัวหน้าแผนกเสนาธิการทั่วไป กรม
ความมั ่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ แ ละการป้ อ งกั น อาชญากรรมไฮเทค กระทรวงความมั ่ น คงสาธารณะ
(Department of Cyber Security and High-Tech Crime Prevention) ได้ชี้ให้เห็นว่าการเปิดเผยข้ อมูล
ส่วนบุคคลเป็นปัญหาที่หลายคนไม่ได้ตระหนักมากนัก การซื้อและขายข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตก็
กลายเป็นเรื่องธรรมดา เปิดกว้าง และโจ่งแจ้ง อันที่จริง มีเว็บไซต์และตลาดหลายแห่งที่ขายข้อมูลส่วนบุคคล
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึ งการค้นหาไฟล์ข้อมูลลูกค้าไม่ใช่เรื่องยากมากนักในหลายกรณี ข้อมูลส่วน
บุคคลจำนวนมากตั้งแต่การดูแลสุขภาพ การศึกษา การประกันภัย ไปจนถึงการท่องเที่ยวได้ถูกลักลอบนำ
ออกมาขายและหารายได้ในทางมิชอบจากบุคลากรของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งผู้บริโภคและลูกค้า
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ จึงไม่ค่อยร้องเรียนและประณามกับสิ่งที่เกิดขึ้น (PV.VOV.VN., 2021)
ในทางเดียวกัน Nguyen Quang Dong ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารด้าน
นโยบาย ได้ชี้ให้เห็นว่าความตระหนักรู้ของผู้คนเกี่ยวกั บสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างจำกัด ไม่
เพียงแต่ความตระหนักในการทำธุรกรรมทางดิจิทัลเท่านั้น ในโซเชียลเน็ต เวิร์ค ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คจำนวน
มากมีความไม่ตระหนักและความไม่ระวังต่อข้อมูล ส่วนบุคคล และปรากฎการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อนต่อสาธารณะ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เช่น ข้อมูลไบโอเมตริก ประวัติส่วนตัว ความสัมพันธ์ทาง
อารมณ์ ทรัพยากรทางการเงิน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (Nguyễn
Lộc – Lê Phúc, 2021) ทั้งนี้ ผู้บริโภคจำนวนมากไม่สนใจการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมากนัก เพราะพวกเขา
คิดว่าข้อมูลของตนไม่มีค่า หรือคิดว่าไม่น่าจะนำไปสู่เหตุที่รุนแรง (Hoàng Thị Huệ, 2021)

213

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลใน
เวียดนามยังประสบกับปัญหาและข้อจำกัดอยู่เท่านั้น กระบวนการร้องเรียนหรือฟ้องร้องต่อการรั่วไหลของ
ข้อมูลส่วนบุคคลยังพบว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนและเป็นอุปสรรคสำคั ญต่อผู้บริโภคเช่นกัน แม้ใน Article 38
of the Civil Code 2015 จะมีการระบุอย่างชัดเจนถึงการที่บุคคลมีสิทธิที่จะปกป้องความลับส่วนตัวและชีวิต
ส่วนตัวของพวกเขา ดังนั้น หากข้อมูลส่วนบุคคลมีไว้เพื่อขาย ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงส่วนตัวของบุคคลนั้น ก็มี
สิทธิฟ้องบุคคลหรือองค์กรที่มีการซื้อขาย จัดหา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อศาลที่บุคคลนั้นอาศัย
อยู่หรือทำงาน อย่างไรก็ดี ในกระบวนการฟ้องร้องความยุ่งยากสำคัญเริ่มต้นตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารคำร้อง
ที่ประกอบไปด้วย คำร้อง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ร้อง ข้ อมูลและที่อยู่ของจำเลย/หรือผู้
ถูกร้อง และหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีการนำข้อมูลไปขายและนำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งการหาหลักฐานะเพื่อ
ยืนยันและพิสูจน์ว่ามีการขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก การรวบรวมและค้นหาหลักฐานค่อนข้าง
ยุ่งยาก และ "มีบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ใช้ตัวเลือกในการฟ้องร้องเมื่อพบว่าข้อมูลของตนถูกขายอย่างผิดกฎหมาย
เนื่องจากเป็นการยากที่จะหาข้อมูลของผู้ขายข้อมูลที่มีการปิดบังตัวตนในหลายชั้น" (Phan Xuân, 2021)
ในทางเดียวกัน การสำรวจผู้บริโภคและลูกค้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ในเวียดนามได้ขี้ให้เห็นว่า แม้
กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 83.8 จะรายงานว่ามีความเข้าใจในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม หากแต่ร้อยละ 52.4
ของกลุ่มตัวอย่างก็มีความรู้สึกว่าแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็น และกลุ่มตัวอย่างมาก
ถึงร้อยละ 60 รายงานว่าไม่แน่ใจว่าประเทศเวียดนามมีมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับ
ประเด็นของการมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลความยุติธรรมในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มที่ร้อยละ
55.2 ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่าไม่แน่ใจถึงการมีอยู่ของหน่วยงานรัฐดังกล่าว และร้อยละ 53.3 รายงานว่าไม่
แน่ใจว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการป้องกันข้อมูลส่วน
บุคคล
ตารางที่ 4.2 การทำธุรกรรมและความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ของเวียดนาม
การทำธุรกรรมและความเป็นส่วนตัว

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

รวม

1. คุณมีความเข้าใจในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม

83.8

1.9

14.3

100

2. คุณคิดว่าแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกินความ
จำเป็น

52.4

28.6

19.0

100

3. คุณยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรม

56.2

31.4

12.4

100

4. คุณรู้วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่?

63.8

16.2

20.0

100
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การทำธุรกรรมและความเป็นส่วนตัว

ใช่

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ

รวม

5. คุณทราบวิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายในกรณีที่มีการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแพลตฟอร์ม

46.7

20.0

33.3

100

6. คุณคิดว่ามีการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการร้องเรียน
หรือการเยียวยาความเสียหายหรือไม่?

78.1

1.9

20.0

100

7. รัฐบาลได้ออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพแล้ว

34.3

12.4

53.3

100

8. ในประเทศของคุณ มีมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

30.5

9.5

60.0

100

9. คุณรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวจากแพลตฟอร์มก่อนเริ่มการ
ทำธุรกรรม

46.7

14.3

39.0

100

10. คุณรู้ว่ามีหน่วยงานของรัฐที่รบั ผิดชอบดูแลความยุติธรรมในการทำ
ธุรกรรมในแพลตฟอร์ม

26.7

18.1

55.2

100

11. คุณมีความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี

17.1

63.8

19.0

100

ที่มา: การสำรวจ

จากที่กล่าวมาในส่ว นนี้ จะเห็น ได้ว ่าแม้ผ ู้บริโภคและลูกค้าในแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ของ
เวียดนามจะมีแนวโน้มของความตระหนักต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ผู้บริโภคและ
ลูกค้าส่วนใหญ่ดูจะยังมีความไม่เข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากนัก โดยเฉพาะในประเด็นความ
ครอบคลุมของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการร้องเรียนหรือฟ้องร้องใน
กรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
5.4.4 แนวโน้มการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวียดนามในอนาคต
แม้ความตระหนักต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเวียดนามของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และ
ประชาชนทั่วไปจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก หากแต่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของเวียดนามหลาย
ประการก็ได้ชี้ให้เห็นความพยายามและการให้ความสำคัญของภาครัฐต่อการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีความพยายามของรัฐบาลเวียดนามและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาการปกป้อง
และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันสะท้อนผ่านแนวโน้มที่สำคัญดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง รัฐบาลเวียดนามเตรียมที่จะประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แยก
ออกมาจากกฎหมายอื่นๆ นั่นก็คือ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคลของเวียดนาม
หรือ Draft Decree on personal data protection of Vietnam ที่กำลังจะออกโดยกระทรวงความมั่นคง
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สาธารณะ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2021 ในกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญว่าด้วย
กลไกในการช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความชัดเจนและเท่าทันกับปัญหาด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นใน
เวียดนาม และมาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคลในระดับนานาชาติ ตัวบทของกฎหมายแบ่งออกเป็น 6 ส่วนและมี
จำนวน 30 มาตรา ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล คณะกรรมการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการการละเมิดข้อมูล บุคคล ความรับผิดชอบใน
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันสะท้อนให้เห็นแนวความคิด
จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ แนวคิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าใจว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุ คคล
หรือเกี่ยวข้องกับการระบุตัวตน หรือความสามารถในการระบุตัวบุคคลได้
กฎหมายฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากการรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงาน องค์กร และบุคคล เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมในประเด็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในทุกมิติ และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Thế Đan, 2021)
ประการที่สอง แนวโน้มการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล/
ความปลอดภัยของข้อมูลในกฎหมายเฉพาะทางให้มีความเหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหามาก
ยิ่งขึ้น เช่น กฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของข้อมูลเครือข่าย กฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในมาตรฐานของกฎหมายใน
ระดับสากุล โดยเฉพาะในกฎหมายของยุโรปและสหรัฐอเมริกามีความเฉพาะเจาะจงและเข้มงวดมาก ในขณะที่
เอกสารทางกฎหมายของเวียดนามหยุดอยู่ที่ระดับของหลักการทั่วไปเท่านั้นและเป็นช่องว่ างสำคัญของการ
บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น รัฐบาลเวียดนามจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องนี้เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย (Nguyễn Văn Cương, 2020)
ประการที่สาม การแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบการลงโทษและการคว่ำบาตรสำหรับการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ การลงโทษสำหรับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปและข้อมูลความเป็นส่วนตัว
โดยเฉพาะในเวียดนามในปัจจุบันมีโทษที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ทำการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือมีต้นทุนในการดำเนินคดีที่ต่ำเมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำความผิด รัฐบาลเวียดนามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีแนวคิดที่จะปรับ
บทลงโทษและการคว่ำบาตรต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวโน้ม
ในอนาคตของเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นกฎระเบียบที่มีการลงโทษ
ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะทางอาญาและทางแพ่ง กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์กร ธุรกิจ และบุคคล ที่
ละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลความเป็นส่วนตัว
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ประการที่สี่ ในอนาคตเวียดนามมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มภาระผูกพันในการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริม
สิทธิความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เนื่องจากการให้ความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับและคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศ
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ในเวียดนาม สิทธิในความเป็นส่วนตัวได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะทาง
หลายฉบับ แต่ในทางปฏิบัติ การคุ้มครองสิทธินี้ของรัฐยังคงใช้ไม่ได้ผลและมีช่องว่างอีกจำนวนมาก
5.4.5 บทสรุป ข้อถกเถียง และข้อเสนอแนะ
จากที่กล่าวมาทั้งหมดในส่วนของความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ชี้ให้เห็นว่าการ
เติบโตของธุรกิจดิจิทัลโดยเฉพาะการค้าปลีกออนไลน์และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องได้ทำให้ความเป็น
ส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น และภาครัฐของเวียดนามก็ได้มีความ
พยายามในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการหนุนเสริมประเด็นดังกล่าวและสร้างมาตรฐาน
เพื่อหนุนเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจและประชาชนเวียดนามจำนวน
ไม่น้อยก็ยังมีความไม่เข้าใจหรือความตระหนักต่อประเด็นความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทำให้เกิดเหตุการณ์รั่ว ไหลของข้อมูล และการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์ในทางมิช อบ หรือไม่มี
มาตรฐานที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค่าหรือลูกค้า ซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลของเวียดนามดู
เหมือนจะเห็นถึงความสำคัญและช่องว่างที่เกิดขึ้นจึงพยายามที่จะพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้มีความ
ครอบคลุมและเท่าทันกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น
จากการทบทวนข้อมูลและผลจากการสำรวจในประเด็นความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ได้ชี้ให้เห็นว่าภาครัฐของเวียดนามมีการให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันสะท้อนออกมาผ่านการผลักดันกฎหมายหลายฉบับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอัน
ใกล้ ทั้งนี้ แนวคิดของรัฐบาลเวียดนามในการออกกฎหมายเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับอิทธิพลสำคัญ
มาจากประสบการณ์ในหลายประเทศที่เริ่มต้นคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน รวมถึงการพิจารณา
บริบทของประเทศ
อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนทั่วไปของเวียดนาม
นั้น แม้จะเห็นความสำคัญและความจำเป็นของความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแนวโน้ม
ที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดู
เหมือนจะยังคงจำกัดอยู่และในหลายกรณีได้สะท้อนให้เห็นช่องว่างของกลไกการจัดการต่อการละเมิดความ
เป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐ
ในมุมของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการเวียดนามจำนวนมากในปัจจุบัน ยังไม่ค่อยให้
ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในหลายกรณีลูกค้าอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล
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ของตนเนื่องจากพนักงานของบริษัทหลายแห่งได้ลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ การ
สำรวจของโครงการวิจัยฯ ในประเด็นความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลของรัฐบาล ได้ชี้ให้เห็นว่าในประเด็น
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แม้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 47.6 จะรับรู้และเข้าใจว่าเวียดนามมี
มาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากแต่ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 44.8 ได้แสดงความไม่
แน่ใจถึงการดำรงอยู่ของมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และร้อยละ 42.9 รายงานว่ามี
ความไม่แน่ใจต่อความเข้าใจในความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลของตนเอง ในทางเดียวกัน
ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 37.1 รายงานว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ได้ดีมากนักกับสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 91.4 เห็นว่าธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และร้อยละ 81 รายงานว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
ในส่วนของมุมผู้บริโภค อาจกล่าวได้ว่า แม้ผู้บริโภคและลูกค้าในแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ของ
เวียดนามจะมีแนวโน้มของความตระหนักต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้น หากแต่ผู้บริโภคและ
ลูกค้าส่วนใหญ่ดูจะยังมีความไม่เข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากนัก โดยเฉพาะในประเด็นความ
ครอบคลุมของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการร้องเรียนหรือฟ้องร้องใน
กรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การสำรวจผู้บริโภคและลูกค้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ในเวียดนาม
ของโครงการฯ ได้ขี้ให้เห็นว่า แม้กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 83.8 จะรายงานว่ามีความเข้าใจในการทำธุรกรรมบน
แพลตฟอร์ม หากแต่ร้อยละ 52.4 ของกลุ่มตัวอย่างก็มีความรู้สึกว่าแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกิน
ความจำเป็น และกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 60 รายงานว่าไม่แน่ใจว่าประเทศเวียดนามมีมาตรการในการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกับประเด็นของการมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบดูแลความยุติธรรมในการ
ทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มที่ร้อยละ 55.2 ของกลุ่มตัวอย่างรายงานว่าไม่แน่ใจถึงการมีอยู่ของหน่วยงานรัฐ
ดังกล่าว และร้อยละ 53.3 รายงานว่า ไม่แน่ใจว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุ บัน มี
ประสิทธิภาพเพียงพอกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
โดยสรุป รัฐบาลเวียดนามมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายชัดเจนที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตลาดดิจิทัลก็เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด พร้อมๆ กับการเติบโตของสัดส่วนของชนชั้นกลาง ประชาชนเองก็ให้การตอบรับในการเข้าสู่
กิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเป็นจำนวนมาก เมื่อมองในระดับจุลภาค ในด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล พบว่าทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความพร้อม แม้ผลสำรวจของรัฐพบว่าผู้ประกอบการมีความ
พร้อมระดับต่ำ แต่ผู้ประกอบการก็ยินดีและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การค้าในระบบดิจิทัลและมีการ
ปรับตัวเป็นอย่างมาก ส่วนการกำกับดูแลโดยภาครัฐ พบว่ามีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้ ง
ระดับส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ทั้งยังมีความพยายามในการเก็บภาษี
เพื่อให้มีความครอบคลุมและเป็นธรรม ในแง่ความปลอดภัยไซเบอร์ เวียดนามเป็นประเทศที่ความเสี่ยงสูงจาก
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การโจมตีไซเบอร์ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัย แต่ก็ ไม่แน่ใจว่ากฎหมายปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือไม่ หลายคนเข้าใจได้ไม่ดีนักกับสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ แม้แต่ผู้บริโภคก็ยัง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มากนัก ในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม พบว่าแม้มีความเหลื่ อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลในบางพื้นที่ บางอาชีพ และบางกลุ่มอายุ กระนั้นก็
ตาม การค้าปลีกดิจิทัลได้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตการบริโภคของชาวเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มชน
ชั้นกลาง และในบริบทการแพร่ระบาดของโควิด-19 และที่สำคัญคือสังคมวัฒนธรรมดิจิทัลได้ช่วยให้ทั้งกลุ่ม
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง ในลักษณะต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะการทำให้การค้า
ปลีกมีความเป็นอารยะ (Văn Minh - วันมิงห์ห์) ขึ้น ส่วนงานในอนาคต มีลักษณะเป็น gig economy ลดการ
ว่างงาน สร้างอาชีพเสริม และลดพ่อค้าคนกลาง ในแง่คุณภาพของบัณฑิตด้านไอทียังคงเป็นปัญหา
สำหรับข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการค้าปลีกดิจิทัลในเวียดนาม คือประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์
ซึ่งควรมีสมาคมหรือหน่วยงานที่รัฐสนับสนุน ในการตรวจสอบและลงโทษบุคคลที่สามที่ขโมยข้อมูลไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ กฎหมาย อีกประการหนึ่ง แม้การค้าออนไลน์มีความเป็นอารยะ (วันมิง) มากขึ้น
ทั้งโดยวัฒนธรรม (ศาสนาขงจื๊อ) กล่าวคือชาวเวียดนามมีความระมัดระวังไม่ให้ถูกคดโกงก็จริง แต่ก็ยังมีการ
ฉ้อโกงในระบบการค้าออนไลน์อยู่ ดังนั้น รัฐควรมีการเชื่อมโยงกับกลุ่ม-เครือข่ายผู้บริโภคพัฒนากลไกทาง
สังคมในการจับกุมผู้ประกอบการที่ฉ้อโกง
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บทที่ 6
ผลการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย
บทสรุปผู้บริหารเศรษฐกิจดิจิทัลและงานในอนาคต กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย
1. ประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจการค้าปลีกในประเทศอินโดนีเซีย
ข้อค้นพบจากการศึกษา ประกอบด้วย 7 ประเด็นสำคัญ คือ
1.1 การปรับตัวการแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีก
ภาครัฐมีการให้ความรู้กับธุรกิจที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจสำหรับการค้าปลีกดิจิทัล ผู้ประกอบการ
ค้าปลีกดิจิทัลเห็นว่า ร้านค้าออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเป็นตลาดที่
มีประสิทธิภาพมากกว่าร้านค้าออฟไลน์ และด้วยเงินทุนที่เท่ากัน ร้านค้าออนไลน์เกิดการประหยัดต่อขนาด
(Economies of Scale) ในการลงทุนมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องมีการสร้างร้านค้า แต่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
เป็นร้านค้าแทน
1.2 ภาครัฐกับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME)
เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลได้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และการจัด
ฝึกอบรมแรงงานผ่านศูนย์ฝึกอาชีพ(BLK) อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้ประกอบการสะท้อนและต้องการความช่วยเหลือ
คือเรื่องแหล่งเงินทุน และความรู้เรื่องการตลาดที่จะทำให้ขยายส่วนแบ่งการตลาดได้ ดังเช่นผู้ประกอบการ
ดิจิทัลรายใหญ่บนแพลตฟอร์มรายใหญ่
1.3 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลกับการสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลในอินโดนีเ ซียมีส่วนสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ได้แก่ การมีประชากรที่กระจายอยู่ในพื้นที่เกาะต่างๆของประเทศ การสร้างโอกาสในการมีงานทำ
ให้กับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ข้อได้เปรียบของการซื้อ
สินค้าจากผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลในประเทศคือการคืนสินค้าที่ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ซึ่งใช้เวลาในการ
ดำเนินการได้รวดเร็วกว่าการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้การซื้อขาย
ออนไลน์ของผู้ประกอบการในประเทศเป็น จุดแข็งของการขับเคลื่อนให้ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลมีส่วนในการสร้าง
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ด้านการตลาดและการแข่งขันในการ
เผชิญกับนโยบายราคา ซึ่งสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีน มีราคาถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไป
ซื้อสินค้าที่ผลิตจากจีนมากกว่า ในส่วนมาตรการด้านภาษีที่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำการค้าถูกเรียกเก็บภาษี
จากการใช้แพลตฟอร์มของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดูแลระบบ ซึ่งผู้ประกอบการ
ดิจิทัลรายย่อยเห็นว่าภาษีส่วนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของรัฐ
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1.4 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานในอนาคต
ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลทำให้เกิดการจ้างงานจากผู้ดูแลร้านค้าในรูปแบบออฟไลน์เดิม มาเป็นผู้ที่ต้องดูแล
ระบบการค้าแบบออนไลน์ในแผนกต่างๆ ที่แรงงานต้องมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น การค้าปลีก
ออนไลน์สามารถสร้างงานในสาขาต่างๆได้มากขึ้นเช่น กลุ่มอาชีพช่างภาพ นักออกแบบ ผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจการขนส่ง เป็นต้น
1.5 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการขนส่ง
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลกับบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ขึ้นอยู่
กับลักษณะสินค้า การขนส่งเกิดขึ้นหรือเติบโตอย่างรวดเร็วที่เห็นได้ชัดคือ หากเป็นการส่งสินค้าในเมือง
เดียวกันใช้ระบบกระจายสินค้าโดยทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง ส่วนการขนส่ง
ต่างเมืองมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้ระบบการขนส่งผ่านบริษัทโลจิสติกส์ของท้องถิ่นที่มีอยู่
1.6 แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในระดับใหญ่และเล็กในการรองรับการชำระเงินรองรับ
ในภาพรวม แพลตฟอร์มดิจิทัลในการชำระเงินทั้งในระดับใหญ่และเล็กสามารถรองรับระบบการชำระ
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้น การทำธุรกรรมชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์(M-banking) จากฝั่งผู้บริโภค
ยังมีช่องทางให้เกิดกลโกงได้ ทำให้ผู้ประกอบการต้องกำหนดมาตรการการชำระเงินที่เข้มงวด ซึ่งมีผลให้
ผู้บริโภคมองว่าเป็นขั้นตอนยุ่งยากและอาจทำให้ เสียลูกค้าได้ ในส่วนของผู้บริโภค จากการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
การเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลในการชำระเงิน ผู้บริโภคในทั้งในเขตเมืองและชานเมืองใช้ระบบไร้สาย (Wi-Fi)
ทั้งที่ทำงานและที่บ้านและไม่พบปัญหาในการทำธุรกรรมทั้งจากแพลตฟอร์มของผู้ประกอบการค้าดิจิทัลขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก
1.7 กลยุทธ์ในการปกป้องตำแหน่งและรักษาตำแหน่งของตนเองในทางการค้าของผู้ประกอบการค้า
ปลีกดิจิทัลรายย่อยต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่
เนื่องจากผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ทำธุรกรรมการขายบนแพลตฟอร์มของ
ท้องถิ่น และใช้แพลตฟอร์มที่เป็นส่วนบุคคล เช่น Instagram, Facebook หรือ WhatsApp กลยุทธในการ
รักษาลูก ค้ า ของผู ้ป ระกอบการค้า ดิ จ ิ ทั ล รายย่ อ ย มีการใช้รายละเอี ยดของสิน ค้า จากแพลตฟอ ร์ ม ของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นสื่อกลางในการให้ลูกค้าที่สนใจสินค้าชนิดเดียวกันสอบถามรายละเอียดจาก
ผู้ประกอบการค้าดิจิทัลรายย่อย และสร้างเนื้อหารายละเอียดของสินค้าที่น่าสนใจ การเสนอขายสินค้าที่
สอดคล้องกับฤดูกาล รวมทั้งใช้กลยุทธในการส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูด สร้างความประทับใจกับลูกค้าและ
รักษาฐานลูกค้าไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริโภคที่ให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมการ
บริโภคของชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมการขาย
สำหรับการปกป้องผู้ค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการดิจิทัลรายใหญ่ ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ในทาง
ปฏิบัติ พบว่ามีเครือข่ายผู้ค้า (Network effect) โดยผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสินค้าที่นำมาขาย และรวมกลุ่มกันกับผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยอื่นเพื่อกำหนดราคาขาย
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สินค้าที่เป็นชนิดเดียวกัน ไม่ ให้เกิดความแตกต่างด้านราคา รวมทั้งการมี Influencer ในการรีวิวสินค้าที่มี
ความถี่สูง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับข้อมูลเการ
สัมภาษณ์ชิงลึกจากด้านผู้บริโภคที่ก่อนมีการซื้อสินค้าจะมีการอ่านข้อมูลและการเชิญชวนจากผู้ซื้อรายอื่นก่อน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
2. ประเด็นการกำกับดูแล
การกำกับดูแลของภาครัฐระดับประเทศของอินโดนีเซียมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลเพื่อเกิด
ธรรมาภิบาลดิจิทัลทั้งแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการสื่อสารและ
สารสนเทศ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ โดยภาครัฐเองได้แสดงบทบาทสำคัญ
ในการเป็นทั้งผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศของ e-commerce ได้แก่ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล เช่น โครงการ Palapa Ring broadband network เป็นต้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล การพัฒนาระบบการจ่ายเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
และโลจิสติกส์ และบทบาทของการเป็นผู้ตั้งกฎหรือผู้วางระเบียบ (regulator) ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย
สาธารณะโดยรัฐบาล พัฒนา และการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ การกำกับดูแลการแข่งขันทาง
การค้าที่เป็นธรรมของผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่ างชาติ และรวมถึงการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภูมิทัศน์ของการค้าปลีกออนไลน์
นอกจากนี้ ภาครัฐได้กำหนดมาตราการทางภาษี ได้แก่ การเก็บภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ มจาก
ผู้บริโภคและธุรกิจดิจิทัลต่างชาติ และภาษีนำเข้า เป็นต้น การที่บริษัท อีคอมเมิร์ซของต่างประเทศที่ดำเนิน
ธุรกิจในอินโดนีเซียถือเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลนั้นถือได้ว่าเป็นการปกป้องและสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากภาคสนามชี้ให้เห็นถึงสภาพการณ์แข่งขันของการค้าปลีก
ออนไลน์ที่เข้มข้นและรุนแรงทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา การเข้าถึงแหล่งทุน และการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นยังเป็นช่องว่างในการกำกับดูแลของภาครัฐที่จำเป็น
3. ประเด็นผลกระทบทางสังคม
ข้อค้นพบจากการศึกษา ประกอบด้วย 4 ประเด็นสำคัญคือ
3.1 วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital culture)
การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอินโดนีเซียและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการบริโภคในธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภค
ของผู้บริโภคเปลี่ยน หันไปสั่งของทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกันร้านค้าต่างๆ ก็
ปรับตัวและหันไปขายสินค้าในช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วย มีการปรับตัวและสนับสนุนโดยภาคส่วนอื่นๆ
เช่น ธนาคาร Mandiri
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3.2 การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement)
มีหน่วยงานที่เป็นตัวประสานหรือเป็นคนกลางระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคเช่น APINDO หรือ
TDA แต่การเคลื่อนไหวแบบเป็นการรวมตัวกันของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคยังไม่เห็นเด่นชัด สำหรับ
ผู้บริโภคมีองค์กร Yayasan Perlindungan Konsumen (มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค) ที่เป็นองค์กรให้ความ
ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบปัญหาในด้านการซื้อสินค้าออนไลน์
3.3 ความเหลื่อมล้ำในทางดิจิทัล (Digital inequality)
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชาวอินโดนีเซียแต่ยังคงมี
ความไม่เท่าเทียมกันอยู่กล่าวคือโอกาสในพื้นที่เมืองมีมากกว่าในเขตชนบทอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล อีกประเด็นคือผู้บริโภคที่เข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีแต่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีก็ส่งผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์เช่นกัน
3.4 งานแห่งอนาคตและการว่างงาน (Future of works and unemployment)
มีทั้งโอกาสและอุปสรรค ข้อมู ลจากการสัมภาษณ์พบว่า โอกาสคือการเปิดร้านออนไลน์ในขณะที่ยัง
ขายหน้าร้านด้วยทำให้ต้องเพิ่มแรงงาน เช่น การจ้างในตำแหน่งพนักงานที่จะทำหน้าที่ในการตอบลูกค้า หรือ
จ้างพนักงานเพื่อทำเนื้อหา สื่อ คลิปวีดีโอ เพื่อทำโฆษณาให้ลูกค้าสนใจสินค้า การขายออนไลน์ทำให้การทำ
ธุรกิจง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่มีทุนมาก เพราะสามารถทำที่บ้านได้ และสามารถขายนอกพื้นที่ได้ ส่งไปยังพื้นที่
ต่างๆ หรือการขายอาหารสามารถประกอบที่บ้านแล้วใช้บริการ Gojek หรือ grab ในการส่งได้ ช่วยลดการ
ว่างงาน สำหรับอุปสรรคคือ rการค้าปลีกออนไลน์จะทำให้การจ้างงานน้อยลงเพราะไม่จำเป็นต้องใช้แรงงาน
มากเหมือนการค้าแบบมีหน้าร้าน
4. ประเด็นผลกระทบต่อบุคคล
ข้อค้นพบจากการศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญคือ
4.1 สภาพปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
แม้ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจ จุบันจะพบปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างกว้างขวางใน
ประเทศอินโดนีเซีย ภายหลังความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลครั้ง
ใหญ่ในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 279 ล้านบัญชี ทำให้มีแนวโน้ม
ว่าประเทศอินโดนีเซียน่าจะผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแรก (กฎหมาย PDP) เนื่องจากรัฐสภา
อินโดนีเซียได้ทบทวนร่างกฎหมายอย่างเร่งด่วนอีกครั้ง สิ่งที่น่ากังวลต่อประเด็นการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวใน
สังคมดิจิทัลคือ เมื่อตรวจสอบกล่องจดหมายของผู้ใช้โทรศัพท์ในอินโดนีเซีย พบว่ามีการส่งโฆษณาที่เป็น
ข้อความสั้นๆ จากบริษัทธุรกิจต่างๆ ไปยังผู้ใช้โทรศัพท์หลายล้านคนอิงตามสถานที่ตั้งของลูกค้า โดยข้อความ
ดังกล่าวเป็น การโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว
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เนื่องจากผู้ให้บริการไม่เคยขอความยินยอมจากผู้ใช้โทรศัพท์ชาวอินโดนีเซียในการส่งให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม
ปัญหาเดียวกันนี้เองก็เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มจากทางรัฐบาล โดยรัฐสามารถใช้ประโยชน์จากการบันทึกข้อมูล
และใช้ข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอนเพื่อรวบรวมข้อมูลของพลเมืองทางออนไลน์ ด้วยการสร้างระบบระบุตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ e-KTP แต่
ระบบดังกล่าวกลับไม่มีข้อบังคับที่จะควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวอินโดนีเซียใน e-KTP
อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบด้านการปกป้องข้อมูลของชาวอินโดนีเซียยังคงเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน เนื่องจากต้องมีการประสานกันของกฎระเบียบอื่น ๆจากหลายหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในอินโดนีเซีย ผู้เชี่ยวชาญในทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซียในการผลักดันและสร้าง
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกเป้าหมายสำคัญคือการรณรงค์ให้ชาวอินโดนีเซียเห็นความสำคัญของ
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
4.2 พัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมสอบสวนคดีอาญา ตำรวจท้องที่ NGOs
นับแต่ปี 2488 อินโดนีเซียถือว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ของอิ น โดนี เ ซี ย ต่ อ มาในปี 2551 ได้ ม ี ก ฎหมาย ITE เกี ่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลที่ได้มาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว และในปี 2559 เกิดแนวคิดการร่างระเบียบ
PDP หรือข้อกำหนดที่ควบคุมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบ Kominfo
20 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานหลักของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลภายใต้กฎหมายความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของชาวอินโดนีเซีย เพื่อให้การประมวลผลทั้งหมดสามารถดำเนินการได้
หลังจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น โดยในปี 2560 การประชุมกลุ่ม G20 ทำให้เกิดปฏิญญา
ความร่วมมือในการสร้างความไว้วางใจและความปลอดภัยของเศรษฐกิจดิจิทัล ปฏิญญานี้เองเป็นข้อบังคับให้
ประเทศอินโดนีเซีย ต้องเข้มงวดกับ มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และในปี 2563 ร่าง
กฎหมาย PDP ยังคงถูกพิจารณาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ ดี ในปี 2564 กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลยังไม่มีการประกาศใช้ หลังจากผ่านการเลื่อนพิจารณามาหลายครั้ง
4.3 แนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
แม้ในปัจจุบัน กฎหมายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของอินโดนีเซียอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย แต่ยังไม่มีการ
ประกาศใช้ จึงยังไม่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ความล่าช้าของกฎหมายควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลส่วนหนึ่งมาจากความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การถูกมิจฉาชีพ
ขโมยข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลกระทบที่ตามมานอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ
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ประชาชนด้วย ทั้งนี้ชาวอินโดนีเซียเองมองว่าปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดเป็นเรื่อง
ปกติ เล็กน้อย ไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสำคัญ
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
แห่งชาติเพื่อการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการประเมิน การวิจัย การให้คำปรึกษา และการ
ติดตาม การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งควรมีการจัดทำ
ระบบการร้องเรียนการถูกละเมิด ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่
เป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและการให้ความรู้ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เนื่องจาก
ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล
เท่านั้น
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บทที่ 6
ผลการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย
6.1 ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจค้าปลีก
ในส่วนของผลการศึกษาด้านธุรกิจและเศรษฐกิจค้าปลีกดิจิทัลของประเทศอินโดนีเซียนี้ ลำดับการนำเสนอ
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.ผลการศึกษาจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม และ 2. ผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการเก็บข้อมูลทั้งสองส่วนเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล 3.
สรุปและอภิปรายผล ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้ มีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 ผลการศึกษาจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม
การดำเนินงานศึกษาวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจค้า
ปลีกดิจิทัลของประเทศอินโดนีเซีย ใช้วิธี การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) โดยที่งานวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มผู้บริโภค 154 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการทั้งหมด 109 ตัวอย่าง เพื่อให้การศึกษาวิจัย
เกิดความครอบคลุมและตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยอยู่ในรูปแบบ
ของสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และมีบางข้อค้นพบที่อธิบายด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) ในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (Indepth Interviews) จากผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก (Key Informants) เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ที่
สอดคล้องกันและให้เกิดมิติมุมมองทั้งภาพรวมของการศึกษาโดยรอบด้านมากที่สุด
สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจค้าปลีกดิจิทัลของประเทศอินโดนีเซียที่ได้
จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ได้แบ่งประเด็นผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้บริโภค (Customers) และลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย 5 ประเด็น
ย่อยคือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค (2) ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม (3) แพลตฟอร์มที่ใช้
ซื้อสินค้าออนไลน์ (4) ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม และ (5) การเปรียบเทียบความพึง
พอใจระหว่างการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) และลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย 8
ประเด็นย่อยคือ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ (2) ข้อมูลอัตรารายได้เฉลี่ยของธุรกิจ หรือกิจการที่เกิดขึ้น
จากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (3) การเชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติเพื่อให้เข้าถึงธุรกิจหรือกิจการ (4) ระบบคลังสินค้าในประเภทและลักษณะต่างๆ (5) ประเภทสินค้า
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และผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจหรือกิจการ และประเภทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (6)
แหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นในการจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์ (7) อัตราสัดส่วนด้าน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหรือกิจ การ และ (8) การแข่งขันเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า ทั้งนี้
ประเด็นเนื้อหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้บริโภค (Customers)
1.1 ข้อมูลผู้บริโภค (Customers) และลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากแบบสอบถามข้อมูลผู้บริโภค (Customers) และลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นย่อย ดังนี้
(1) ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการสำรวจข้อมูลเพศ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 52.6) และผู้ชาย ร้อยละ
47.4) โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18-30 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 59.1) รองลงมาคือ อายุระหว่าง 3160 ปี (ร้อยละ 27.3) และมีอายุ 60 ปีขึ้นไปอีก (ร้อยละ13.0) ตามลำดับ ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากที่สุด (ร้อยละ 57.1) รองลงมาคือ เป็นผู้ที่จบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 14.9) และเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (ร้อยละ 9.1)
ตามลำดับ
หากพิ จ ารณาข้ อ มู ล ด้ า นรายได้ ข องผู ้ บ ริ โ ภค พบว่ า มี ร ายได้ ม ากกว่ า 1,500,000 รู เ ปี ย ห์
(Indonesian rupiah) มากที่ ส ุ ด (ร้ อ ยละ 76.0) รองลงมาคื อ มี ร ายได้ 500,001-1,500,000 รู เ ปี ย ห์
(Indonesian rupiah) (ร้อยละ 12.9) และมีรายได้ น้อยกว่า 150,000 รูเปียห์ (Indonesian rupiah) (ร้อยละ
9.1) โดยเป็นผู้บริโภคอาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลและชานเมือง มากที่สุด (ร้อยละ 51.9) รองลงมาคือ เขตเมือง
(ร้อยละ 48.1) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1)
(2) ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม
ผลการสำรวจข้อมูลความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม พบว่า ผู้บริโ ภคซื้อสินค้า
ออนไลน์อยู่ที่ความถี่ 1-5 ครั้ง มากที่สุด (ร้อยละ 70.1) รองลงมาคือ มากกว่า 30 ครั้ง ขึ้นไป (ร้อยละ 20.1)
รองลงมาคือ 6-10 ครั้ง (ร้อยละ 7.1) รองลงมาคือ 11-20 ครั้ง (ร้อยละ 1.9) และ 21- 30 ครั้ง (ร้อยละ 0.6)
ตามลำดับ (ดังตารางที่ 2) นอกจากนี้ ยังได้จำแนกความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออกเป็น 2
ระดับ ได้แก่ จำนวนครั้งเฉลี่ย (ต่อเดือน) และจำนวนครั้งเฉลี่ย (ต่อปี) ผลการสำรวจ พบว่า จำนวนครั้งเฉลี่ย
(ต่อเดือน) ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มประมาณ 4 ครั้งต่อเดือน (โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98) และ
จำนวนครั้งเฉลี่ย (ต่อปี) และมีจำนวนเฉลี่ยการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มประมาณการอยู่ที่ 40 ครั้ง
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(ต่อปี) (ดังตารางที่ 3) ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงรายจ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ผลการสำรวจข้อมูลรายจ่ายใน
การซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า รายจ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อเดือน คิดเป็น 17 เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ 17)
ของรายได้ (ดังตารางที่ 4)
(3) แพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์
ผลการสำรวจข้อมูลแพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ จากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือก
คำตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ (Multiple Choices) ซึ่งแพลตฟอร์ม ที่ ใช้ซื ้อสินค้า ออนไลน์ ประกอบไปด้ ว ย
Shopee Lazada Instagram Facebook Twitter Line เว็บไซต์ทางร้าน พบว่า 3 อันดับแรก ผู้บริโภคนิยม
ใช้แพลตฟอร์มในการซื้อสินค้าออนไลน์จาก Shopee มากที่สุด (ร้อยละ 41.5) รองลงมาคือ Lazada (ร้อยละ
14.1) Instagram (ร้อยละ 13.7) (ดังตารางที่ 5) และเมื่อพิจารณารูปแบบการชำระเงินผ่านการทำธุรกรรม
จากการเลือกตอบใน 3 อันดับแรก พบว่า อันดับแรก ผู้บริโภคนิยมใช้บริการ i-Banking / Mobile Banking
(ร้อยละ 48.2) (ดังตารางที่ 6) อันดับสอง ผู้บริโภคนิยมใช้บริการชำระเงินผ่าน ATM (ร้อยละ 27.1) (ดังตาราง
ที่ 7) และอันดับสาม ผู้บริโภคนิยมใช้การเก็บเงินปลายทาง (ร้อยละ 33.9) (ดังตารางที่ 8)
(4) ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
ผลการสำรวจข้อมูลประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม จากการเลือกตอบใน 3
อันดับแรก ตามความนิ ยมเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า อันดับแรกและอันดับที่สอง คือสินค้าแฟชั่น
(เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อื่นๆ) มากที่สุด (ร้อยละ 52.3) (ดังตารางที่ 9) และ (ร้อยละ 24.9) (ดัง
ตารางที่ 10) อันดับที่สาม คือ สินค้าประเภทอาหารและอาหารเสริม (วิตามิน คอลาเจน อื่นๆ) (ร้อยละ 24.3)
(ดังตารางที่ 11) ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงช่องทางการเข้าถึงสินค้า พบว่า ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการ
เข้าถึงสินค้า มากที่สุด (ร้อยละ 77.6) รองลงมาคือ ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นช่องทางในการเข้าถึงสินค้า (ร้อยละ
56.1) และ เข้าถึงจากคนรู้จัก (ร้อยละ 26.0) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 12)
(5) การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป โดยมี
ประเด็นสำคัญที่นำมาพิจารณาเป็นเงื่อนไขทั้งหมด 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ราคาสินค้าออนไลน์ถูกกว่าสินค้าใน
ร้านค้าทั่วไป 2) คุณภาพสินค้าออนไลน์ดีกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป 3) การซื้อสินค้าออนไลน์สามารถตัดสินใจ
ซื้อได้รวดเร็วกว่าซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป 4) การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงในการถูกโกงสูง 5) การซื้อ
สินค้าออนไลน์ได้รับข้อมูลสินค้าออนไลน์ครบถ้วน 6) ความชื่นชอบในการใช้งานบนแพลตฟอร์มมีส่วนช่วยให้
ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า โดยแสดงความคิดเห็นจากการให้คะแนนเต็ม 3 จากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด
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ผลการสำรวจ พบว่า ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นในประเด็นคุณภาพสินค้าออนไลน์ดีกว่าสินค้าใน
ร้านค้าทั่วไป มากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 2.24) รองลงมาคือ การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับข้อมูลสินค้าออนไลน์
ครบถ้วน (คะแนนเฉลี่ย 1.62) การซื้อสินค้าออนไลน์สามารถตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วกว่าซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป
(คะแนนเฉลี่ย 1.52) การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงในการถูกโกงสูง (คะแนนเฉลี่ย 1.48) ความชื่นชอบ
ในการใช้งานบนแพลตฟอร์มมีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า (คะแนนเฉลี่ย 1.30) และราคาสินค้าออนไลน์
ถูกกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 1.26) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 13)
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้บริโภค (Customer) และลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง n = 154
จำนวน(คน)

ร้อยละ

หญิง

81

52.6

ชาย

73

47.4

น้อยกว่า 18ปี

1

.6

18-30 ปี

91

59.1

31-60 ปี

42

27.3

60 ปีขึ้นไป

20

13.0

ประถมมัธยมต้น

6

3.9

มัธยมปลาย

14

9.1

ปวช. ปวส.

6

3.9

อนุปริญญา

12

7.8

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

88

57.1

สูงกว่าปริญญาตรี

23

14.9

ไม่ได้เรียน

1

.6

อื่นๆ

4

2.6

น้อยกว่า 150,000 รูเปียห์ (Indonesian rupiah)

14

9.1

150,001-500,000 รูเปียห์ (Indonesian rupiah)

3

1.9

500,001-1,500,000 รูเปียห์ (Indonesian rupiah)

20

12.9

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค (Customer)
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

รายได้
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มากกว่า 1,500,000 รูเปียห์ (Indonesian rupiah)

117

76.0

จำนวน(คน)

ร้อยละ

1-5 ครั้ง

108

70.1

6-10 ครั้ง

11

7.1

11-20 ครั้ง

3

1.9

21- 30 ครั้ง

1

.6

มากกว่า 30 ครั้ง ขึ้นไป

31

20.1

ตารางที่ 2 ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม n = 154
ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

ตารางที่ 3 จำนวนครั้งเฉลี่ย ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม
ค่าเฉลี่ย
ประเด็น

SD

จำนวนครั้งเฉลีย่ (ต่อเดือน) ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

𝐱̅
3.98

5.528

จำนวนครั้งเฉลีย่ (ต่อปี) ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

39.92

70.059

ตารางที่ 4 รายจ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์
ค่าเฉลี่ย
ประเด็น

𝐱̅
16.90

รายจ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ตอ่ เดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้

ตารางที่ 5 แพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ n = 154
จำนวน(คน)

ร้อยละ

Shopee

713

41.5

Lazada

242

14.1

Instagram

236

13.7

อื่นๆ

220

12.8

แพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์

SD
13.827

242

เว็บไซต์ทางร้าน

134

7.8

Facebook

114

6.6

Twitter

51

3.0

Line

9

0.5

ตารางที่ 6 รูปแบบการชำระเงินผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน (อันดับแรก) n = 154
รูปแบบการชำระเงินผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน

จำนวน(คน)

ร้อยละ

i-Banking / Mobile Banking

199

48.2

เก็บเงินปลายทาง

88

21.3

บัตร Credit/ Debit

55

13.3

อื่นๆ

32

7.7

ชำระผ่าน ATM

26

6.3

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

8

1.9

True Money Wallet

5

1.2

(อันดับแรก)

ตารางที่ 7 รูปแบบการชำระเงินผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน (อันดับสอง) n = 154
รูปแบบการชำระเงินผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน

จำนวน(คน)

ร้อยละ

ชำระผ่าน ATM

112

27.1

เก็บเงินปลายทาง

104

25.2

i-Banking/Mobile Banking

99

24.0

บัตร Credit/ Debit

40

9.7

อื่นๆ

29

7.0

True Money Wallet

16

3.9

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

13

3.1

(อันดับสอง)

ตารางที่ 8 รูปแบบการชำระเงินผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน (อันดับสาม) n = 154
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รูปแบบการชำระเงินผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน

จำนวน(คน)

ร้อยละ

เก็บเงินปลายทาง

140

33.9

TrueMoney Wallet

70

16.9

ชำระผ่าน ATM

42

10.2

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

24

5.8

PayPal

24

5.8

iBanking/Mobile Banking

36

8.7

บัตร Credit/ Debit

5

1.2

(อันดับสาม)

ตารางที่ 9 ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม (อันดับแรก) n = 154
ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม

จำนวน(คน)

ร้อยละ

448

52.3

153

17.9

เครื่องสำอาง (ครีม แป้ง ลิปสติก อื่นๆ)

46

5.4

สินค้าสัตว์เลี้ยง (อาหารสัตว์ แชมพูทำความสะอาด อื่นๆ)

40

4.7

สินค้าประเภทอื่น

40

4.7

สินค้าไอที (โทรศัพท์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ อื่นๆ)

39

4.6

อุปกรณ์การเรียน (สมุด ปากกา ดินสอ อื่นๆ)

36

4.2

สิ่งพิมพ์ (หนังสือ นิตยาสาร อื่นๆ)

35

4.1

อาหารและอาหารเสริม (วิตามิน คอลาเจน อื่นๆ)

20

2.3

(อันดับแรก)
สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อื่นๆ)
สินค้าใช้ในครัวเรือน (อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว
อื่นๆ)

ตารางที่ 10 ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม (อันดับสอง) n = 154
ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม

จำนวน(คน)

ร้อยละ

สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อื่นๆ)

159

24.9

เครื่องสำอาง (ครีม แป้ง ลิปสติก อื่นๆ)

115

18.0

สินค้าไอที (โทรศัพท์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ อื่นๆ)

104

16.3

(อันดับสอง)
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สินค้าใช้ในครัวเรือน (อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว

86

13.5

อาหารและอาหารเสริม (วิตามิน คอลาเจน อื่นๆ)

76

11.9

อุปกรณ์การเรียน (สมุด ปากกา ดินสอ อื่นๆ)

34

5.3

สินค้าสัตว์เลี้ยง (อาหารสัตว์ แชมพูทำความสะอาด อื่นๆ)

25

3.9

สิ่งพิมพ์ (หนังสือ นิตยาสาร อื่นๆ)

20

3.1

สินค้าประเภทอื่น

11

1.7

ของเล่น (ตุ๊กตา อุปกรณ์เสริมพัฒนาการ อื่นๆ)

9

1.4

อื่นๆ)

ตารางที่ 11 ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม (อันดับสาม) n = 154
ประเภทของสินค้าที่นิยมเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์ม

จำนวน(คน)

ร้อยละ

อาหารและอาหารเสริม (วิตามิน คอลาเจน อื่นๆ)

139

24.3

เครื่องสำอาง (ครีม แป้ง ลิปสติก อื่นๆ)

79

13.8

สินค้าไอที (โทรศัพท์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ อื่นๆ)

30

5.2

ของเล่น (ตุ๊กตา อุปกรณ์เสริมพัฒนาการ อื่นๆ)

30

5.2

สินค้าสัตว์เลี้ยง (อาหารสัตว์ แชมพูทำความสะอาด อื่นๆ)

16

2.8

อุปกรณ์การเรียน (สมุด ปากกา ดินสอ อื่นๆ)

12

2.1

สิ่งพิมพ์ (หนังสือ นิตยาสาร อื่นๆ)

46

8.0

สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อื่นๆ)

119

20.8

76

13.3

26

4.5

ช่องทางการเข้าถึงสินค้า

จำนวน(คน)

ร้อยละ

โซเชียลเน็ตเวิร์ค

471

56.1

โทรทัศน์

95

11.3

สื่อสิ่งพิมพ์

12

1.4

(อันดับสาม)

สินค้าใช้ในครัวเรือน (อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว
อื่นๆ)
สินค้าประเภทอื่น

ตารางที่ 12 ช่องทางการเข้าถึงสินค้า n = 154
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คนรู้จัก

218

26.0

สำรวจสินค้าหน้าร้าน

95

11.3

อินเทอร์เน็ต

651

77.6

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป
คะแนนเต็ม 3
ประเด็น

SD

ราคาสินค้าออนไลน์ถูกกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป

𝐱̅
1.26

.608

คุณภาพสินค้าออนไลน์ดีกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป

2.24

.855

การซื้อสินค้าออนไลน์สามารถตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วกว่าซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป

1.52

.758

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสีย่ งในการถูกโกงสูง

1.48

.749

การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับข้อมูลสินค้าออนไลน์ครบถ้วน

1.62

.881

ความชื่นชอบในการใช้งานบนแพลตฟอร์มมีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า

1.30

.679

อนึ่ง เมื่อทำการเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนต่อการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าในแบบเดิม
และแบบมีแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามระดับความคิดเห็นของประชาชนจาก
การให้คะแนนเต็ม 3 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ประเด็นสำคัญได้แก่ (1) ราคาสินค้าออนไลน์ถูกกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป
(2) คุณภาพสินค้าออนไลน์ดีกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป (3) การซื้อสินค้าออนไลน์สามารถตัดสินใจซื้อได้รวดเร็ว
กว่าซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป (4) การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงในการถูกโกงสูง (5) การซื้อสินค้า
ออนไลน์ได้รับข้อมูลสินค้าออนไลน์ครบถ้วน และ (6) ความชื่นชอบในการใช้งานบนแพลตฟอร์มมีส่วนช่วยให้
ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า
ผลการศึกษา พบว่า เกือบทุกประเด็น (5 ใน 6 ประเด็น) ประชาชนแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การซื้อสินค้าออนไลน์สามารถตั ดสินใจซื้อได้รวดเร็วกว่าซื้อสินค้าในร้านค้า
ทั่วไปมีผลต่อการพิจารณามากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 2.61) และมีความสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับข้อมูลสินค้าออนไลน์ครบถ้วน (คะแนนเฉลี่ย 2.58)
ราคาสินค้าออนไลน์ถูกกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 2.56) การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงใน
การถูกโกงสูง (คะแนนเฉลี่ย 2.54) คุณภาพสินค้าออนไลน์ดีกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 2.47)
และความชื่นชอบในการใช้งานบนแพลตฟอร์มมีส่ว นช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้ า (คะแนนเฉลี่ย 2.45)
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ตามลำดับ ซึ่งทุกประเด็นข้างต้นมีความสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น
ประเด็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงในการถูกโกงสูงที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประชาชน
ส่วนมากเชื่อว่าการถูกโกงไม่เพี ยงที่จะพบได้ในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เท่านั้น แต่ในการซื้อขายสินค้าใน
แบบปกติทั่วไปก็สามารถถูกโกงได้เช่นกัน (ดังตารางที่ 1.14)
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ความแตกต่างต่อการพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้า
คะแนนเต็ม 3
การพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้า

จำนวน ค่าเฉลี่ย
(คน)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

F

p

ราคาสินค้าออนไลน์ถูกกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป

706

2.56

.771

3.490

.031**

คุณภาพสินค้าออนไลน์ดีกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป

439

2.47

.726

3.546

.029**

552

2.61

.713

8.997

581

2.54

.767

0.322

.725

556

2.58

.719

6.837

.001**

706

2.45

.687

39.275

.000**

การซื้อสินค้าออนไลน์สามารถตัดสินใจซื้อได้รวดเร็ว
กว่าซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป
การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสีย่ งในการถูกโกงสูง
การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับข้อมูลสินค้าออนไลน์
ครบถ้วน
ความชื่นชอบในการใช้งานบนแพลตฟอร์มมีส่วนช่วย
ให้ท่านตัดสินใจซื้อสินค้า

.000**

6.1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
ผลการสำรวจข้อมูลเพศ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 59.6) และผู้ชาย ร้อย
ละ 40.4) ทางด้านอายุ โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18-30 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 73.4) รองลงมาคือ มีอายุ
ระหว่าง 31-60 ปี (ร้อยละ 26.6) ตามลำดับ ทางด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ป ระกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากที่สุด (ร้อยละ 54.1) รองลงมาคือ ระดับมัธยมปลาย (ร้อยละ 13.8)
ระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 12.8) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 7.3) และระดับประถมต้น (ร้อยละ 3.7)
ตามลำดับ
ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลด้านอาชีพหลัก พบว่า ผู้ประกอบการมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการประเภท
อื่น มากที่สุด (ร้อยละ 43.7) รองลงมาคือ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 29.2) เป็นข้าราชการหรือ
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ทำงานในหน่ว ยงานภาครัฐ (ร้อยละ 12.5) รับจ้างทั่ว ไป (ร้อยละ 10.4) และทำการเกษตร (ร้อยละ 6.3)
ตามลำดับ ในแง่ของข้อมูลด้านอาชีพเสริม พบว่า ผู้ประกอบการไม่มีอาชีพเสริม มากที่สุด (ร้อยละ 54.1)
รองลงมาคือ มีอาชีพเสริม (ร้อยละ 44.0)
ข้อมูลด้านรายได้ของผู้ประกอบการ พบว่า มีรายได้น้อยกว่า 100,000,000 รูเปียห์ (Indonesian
rupiah) มากที่สุด (ร้อยละ 99.1) และมีรายได้ 300,000,001-400,000,000 รูเปียห์ (Indonesian rupiah)
(ร้อยละ 0.9) ตามลำดับ ทางด้านที่อยู่อาศัย โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง และเขตปริมณฑลและชานเมือง พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนมาก อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลและชานเมือง มากที่สุด (ร้อยละ 51.4) รองลงมาคือ เขต
เมือง (ร้อยละ 48.6) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 2.1)
(2) ข้อมูลอัตรารายได้เฉลี่ยของธุรกิจ หรือกิจการที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ผลการสำรวจอัตรารายได้เฉลี่ยของธุรกิจ หรือกิจการที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
พบว่า อัตรากำไรเฉลี่ยจากการขายสินค้าอยู่ที่ (ร้อยละ 43.66) (ดังตารางที่ 2.2) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากลุ่มลูกค้า
เป้าหมายหลักสำคัญที่ขับเคลื่อนของธุรกิจหรือกิจการ พบว่า เป็นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นสู่วัยทำงาน ช่วงอายุ 21-37
ปี มากที่สุด (ร้อยละ 45.0) รองลงมาคือ กลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัย (ร้ อยละ 25.0) และกลุ่มลูกค้าวัยทำงาน ช่วง
อายุ 38-60 ปี (ร้อยละ 15.7) กลุ่มลูกค้าวัยเด็กสู่วัยรุ่น ช่วงอายุ 8-20 ปี (ร้อยละ 13.6) และกลุ่มลูกค้าวัย
ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 0.7) ตามลำดับ การเชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อให้เข้าถึงธุรกิจหรือกิจการ
(3) การเชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อให้เข้าถึง
ธุรกิจหรือกิจการ
ผลการสำรวจด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เพื่อให้เข้าถึงธุรกิจหรือกิจการ โดยจำแนกกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าในประเทศ
(ระดั บ ประเทศ) และ 2) กลุ ่ ม ลู ก ค้ า (ระดั บ นานาชาติ ) ผลการสำรวจ พบว่ า กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ในประเทศ
(ระดับประเทศ) เป็นลูกค้าภายในประเทศ มากที่สุด (ร้อยละ 96.3) และไม่ใช่กลุ่มลูกค้าในประเทศ (ร้อยละ
3.7) ตามลำดับ ในส่วนของกลุ่มลูกค้า (ระดับนานาชาติ) พบว่า ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ มากที่สุด (ร้อย
ละ 88.1) และเป็นลูกค้าภายในประเทศ (ร้อยละ 11.9) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 2.4)
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมอัตราเฉลี่ยลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
พบว่า เป็น ลูกค้าในประเทศ มากที่ส ุด (ร้อยละ 43.6) รองลงมาคือ ลูกค้าต่างประเทศ (ร้อยละ 36.57)
ตามลำดับ (ดังตารางที่ 2.5) ในแง่ของอัตราการจ้างแรงงานของธุรกิจหรือกิจการ พบว่า มีลูกจ้างประจำ (เฉลี่ย
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ไม่เกิน 3 คน) มากที่สุด (ร้อยละ 61.5) รองลงมาคือ ไม่มีลูกจ้างประจำ (เป็นลูกจ้างชั่วคราวเฉลี่ยไม่เกิน 2 คน)
(ร้อยละ 38.5) (ดังตารางที่ 2.6)
จากข้อมูลแบบสอบถามผู้ประกอบการ หากพิจารณาการแบ่งขนาดธุรกิจ (SMEs) โดยใช้เกณฑ์
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ธนาคารต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมกันกำหนดนิยามธุรกิจ
SMEs ใหม่ โดยใช้มูลค่าของทรัพย์สินถาวร อย่างไรก็ดี กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้กำหนดเกณฑ์ในการจัด
อุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลาง หรือ เล็กนั้นมีหลายวิธี แต่โดยทั่วไปจะใช้ จำนวนพนักงาน
งาน (ขนาดการจ้างงาน) จำนวนเงินลงทุน มูลค่าทรัพย์สิน จำนวนยอดขายหรือรายได้เป็นเกณฑ์ ได้แก่ 1)
ธุรกิจขนาดเล็ก ไม่เกิน 50 คน ไม่เกิน 20 ล้านบาท 2) ธุรกิจขนาดกลาง ระหว่าง 50 – 200 คน ระหว่าง 20 –
200 ล้านบาท 3) ธุรกิจขนาดใหญ่ 200 คนขึ้นไป ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ขึ้นไป หากใช้เกณฑ์การแบ่งนี้
ผลการศึกษา ข้อมูลรายได้เฉลี่ยจากการขายสินค้าต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีรายได้จากการ
ขายสินค้าประมาณ 13,708,786.40 รูเปียห์ (Indonesian rupiah) และคิดเป็น(ร้อยละ 43.66) ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาถึงจำนวนลูกจ้างที่อยู่ในองค์กร เพื่อนำมาเป็นเกณฑ์ หนึ่งในการกำหนดขนาดของธุรกิจของการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ภาพรวมของผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีลูกจ้างที่ทำงานประจำอยู่คิดเป็น
(ร้อยละ 61.5) มากที่สุด รองลงมาคือ ไม่มีลูกจ้างประจำอีก (ร้อยละ 9.2) และพิจารณาให้ละเอียดแล้ว พบว่า
ขนาดของธุรกิจหรืออุ ตสาหกรรมของผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้นจะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก
ทั้งหมด
(4) ระบบคลังสินค้าในประเภทและลักษณะต่างๆ
ผลการสำรวจด้านระบบคลังสินค้าในประเภทและลักษณะต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1)
การมีคลังเก็บสินค้า (2) อัตราเฉลี่ยการเช่า - ซื้อ คลังเก็บสินค้า ผลการสำรวจ พบว่า ธุรกิจหรือกิจการส่วน
ใหญ่ ไม่มีคลังเก็บสินค้า มากที่สุด (ร้อยละ 73.4) รองลงมาคือ มีคลังเก็บสินค้า (ร้อยละ 24.8) และ ไม่ระบุ
(ร้อยละ 1.8) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 2.7) สำหรับอัตราเฉลี่ยการเช่า - ซือ้ คลังเก็บสินค้า สามารถแบ่งออกได้
ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) อัตราการเช่าคลังเก็บสินค้า (ต่อเดือน) (2) อัตราการเช่าคลังเก็บสินค้า (ต่อปี) (3)
อัตราการซื้อโกดังเก็บสินค้า ผลการสำรวจ พบว่า การประมาณค่าเฉลี่ยของอัตราการเช่าคลังเก็บสินค้า (ต่อ
เดื อ น) อยู ่ ที่ 1,220,066.67 รู เ ปี ย ห์ (Indonesian rupiah) อั ต ราการเช่ า คลั ง เก็ บ สิ น ค้ า (ต่ อ ปี ) อยู ่ ที่
26,000,000.00 รูเปียห์ (Indonesian rupiah) อัตราการซื้อโกดังเก็บสินค้าอยู่ที่ 142,611,166.50 รูเปียห์
(Indonesian rupiah) (ดังตารางที่ 2.8)
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(5) ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ หรือกิจการ และประเภทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการ
ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ผลการสำรวจด้านประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจหรือกิจการ พบว่า เป็นสินค้าประเภท
สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อื่นๆ) มากที่สุด (ร้อยละ 33.7) รองลงมาคือ อาหารและ
อาหารเสริม (วิตามิน คอลาเจน อื่นๆ) (ร้อยละ 29.8) รองลงมาคือ เครื่องสำอาง (ครีม แป้ง ลิปสติก อื่นๆ)
(ร้อยละ 15.4) และสินค้าอื่นๆ ตามลำดับ (ดังตารางที่ 2.9) ในส่วนของประเภทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการ
ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ประกอบการนิยมขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง Instagram มากที่สุด
(ร้อยละ 34.3) รองลงมาคือ Shopee (ร้อยละ 28.3) รองลงมาคือ Facebook (ร้อยละ 22.0) ตามลำดับ (ดัง
ตารางที่ 2.10)
(6) แหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นในการจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์
ผลการสำรวจแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นในการจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์
พบว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ท่านผลิตเอง (ร้อยละ 58.7) เป็นสินค้าที่ท่านรับมาจากผู้ผลิ ตรายอื่น
(ร้อยละ 56.9) ซึ่งมีรูปแบบการกระจายสินค้าโดยส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยตนเอง (ร้อยละ 74.3) ไม่ใช้
ตัวแทนในการกระจายสินค้าของท่านไปยังผู้บริโภค (ขายสินค้าด้วยตัวเอง) (ร้อยละ 53.2) และมีระบบการ
กระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยตนเองและใช้ตัวแทนในการกระจายสินค้าควบคู่กันไป (ร้อยละ 52.3) (ดัง
ตารางที่ 2.11)
(7) อัตราสัดส่วนด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหรือกิจการ
ผลการสำรวจอัตราสัดส่วนด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหรือกิจการ โดยแบ่งออกเป็น 4
ประเภท ได้แก่ (1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการ (2) ต้นทุนด้านค่าแรง (3) ต้นทุนค่าขนส่ง และ (4)
ต้นทุนด้านการตลาด พบว่า อัตราต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการเฉลี่ยสูงสุด (ร้อยละ 30.42) รองลงมาคือ
อัตราต้นทุนด้านค่าแรงเฉลี่ย (ร้อยละ 21.32) อัตราต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ย (ร้อยละ 16.95) และอัตราต้นทุนด้าน
การตลาดเฉลี่ย (ร้อยละ 14.30) ตามลำดับ (ดังตารางที่ 2.12)
(8) การแข่งขันเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า
ผลการสำรวจการแข่งขันเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า พบว่า ผู้ประกอบการเลือกใช้กลยุทธ์
โดยใช้บริการบริษัทขนส่งที่ถูกที่สุด มากที่สุด (ร้อยละ 47.0) รองลงมาคือ ใช้กลยุทธ์การจัดส่งสินค้าให้มีความ
เหมาะสมกับจำนวนและขนาดของสินค้านั้น (ร้อยละ 31.3) รองลงมาคือ ใช้กลยุทธ์จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่
สามารถส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้ (ร้อยละ 12.7) และกลยุทธ์อื่นๆ (ร้อยละ 9.0)
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ตารางที่ 15 ข้อมูลผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
n = 109
จำนวน(คน)

ร้อยละ

หญิง

65

59.6

ชาย

44

40.4

18-30 ปี

80

73.4

31-60 ปี

29

26.6

ประถมมัธยมต้น

4

3.7

มัธยมปลาย

15

13.8

ปวช. ปวส.

9

8.3

อนุปริญญา

14

12.8

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

59

54.1

สูงกว่าปริญญาตรี

8

7.3

เป็นเจ้าของกิจการประเภทอื่น

20

43.7

พนักงานบริษัทเอกชน

14

29.2

ข้าราชการหรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐ

6

12.5

รับจ้างทั่วไป

5

10.4

ทำการเกษตร

3

6.3

มีอาชีพเสริม

48

44.0

ไม่มีอาชีพเสริม

59

54.1

ไม่ระบุ

2

1.8

108

99.1

1

.9

53

48.6

ข้อมูลผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพหลักของท่าน

อาชีพเสริม (นอกจากการขายสินค้าออนไลน์)

รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 100000000 รูเปียห์ (Indonesian rupiah)
300000001-400000000 รูเปียห์ (Indonesian rupiah)
ที่อยู่อาศัย
เขตเมือง
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เขตชานเมืองและปริมณฑล

56

51.4

ตารางที่ 16 ข้อมูลอัตรารายได้เฉลี่ยของธุรกิจ หรือกิจการที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
ประเด็น

SD

𝐱̅
43.66

อัตรากำไรเฉลี่ยจากการขายสินค้า

78.607

ตารางที่ 17 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักสำคัญที่ขับเคลื่อนของธุรกิจหรือกิจการ
n = 109
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักสำคัญที่ขับเคลื่อนของธุรกิจหรือกิจการ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

กลุ่มลูกค้าวัยเด็กสู่วัยรุ่น ช่วงอายุ 8-20 ปี

19

13.6

กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นสู่วัยทำงาน ช่วงอายุ 21-37 ปี

63

45.0

กลุ่มลูกค้าวัยทำงาน ช่วงอายุ 38-60 ปี

22

15.7

กลุ่มลูกค้าวัยผูส้ ูงอายุ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป

1

0.7

กลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัย

35

25.0

ตารางที่ 18 การเชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อให้เข้าถึง
ธุรกิจหรือกิจการ
n = 109
การเชื่อมโยงเครือข่ายลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

105

96.3

4

3.7

ภายในประเทศ

13

11.9

ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าในประเทศ

96

88.1

ระดับนานาชาติเพื่อให้เข้าถึงธุรกิจหรือกิจการ
กลุ่มลูกค้าในประเทศ (ระดับประเทศ)
ภายในประเทศ
ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าในประเทศ
กลุ่มลูกค้า (ระดับนานาชาติ)
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ตารางที่ 19 อัตราเฉลี่ยลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ค่าเฉลี่ย
อัตราเฉลี่ยลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

SD

ลูกค้าในประเทศ

𝐱̅
43.66

78.60

ลูกค้าต่างประเทศ

36.57

42.15

ตารางที่ 20 อัตราการจ้างแรงงานของธุรกิจหรือกิจการ
n = 109
อัตราการจ้างแรงงานของธุรกิจหรือกิจการ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

มีลูกจ้างประจำ (เฉลี่ยไม่เกิน 3 คน)

67

61.5

ไม่มลี ูกจ้างประจำ (เฉลีย่ ไม่เกิน 2 คน)

42

38.5

ตารางที่ 21 ระบบคลังสินค้าในประเภทและลักษณะต่างๆ
n = 109
ธุรกิจหรือกิจการของท่านมีคลังเก็บสินค้า

จำนวน(คน)

ร้อยละ

มีคลังเก็บสินค้า

27

24.8

ไม่มีคลังเก็บสินค้า

80

73.4

ไม่ระบุ

2

1.8

ตารางที่ 22 อัตราเฉลี่ยการเช่า - ซื้อ คลังเก็บสินค้า
อัตราเฉลี่ยหน่วย: รูเปียห์ (Indonesian rupiah)
อัตราเฉลี่ยการเช่า - ซื้อ คลังเก็บสินค้า

SD

อัตราการเช่าคลังเก็บสินค้า (ต่อเดือน)

𝐱̅
1220066.67

1444238.812

อัตราการเช่าคลังเก็บสินค้า (ต่อปี)

26000000.00

27386127.875

อัตราการซื้อโกดังเก็บสินค้า

142611166.50

107750903.008
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ตารางที่ 23 ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจหรือกิจการ
n = 109
ประเภทสินค้าและผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจหรือกิจการ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อื่นๆ)

35

33.7

อาหารและอาหารเสริม (วิตามิน คอลาเจน อื่นๆ)

31

29.8

เครื่องสำอาง (ครีม แป้ง ลิปสติก อื่นๆ)

16

15.4

6

5.8

ของเล่น (ตุ๊กตา อุปกรณ์เสริมพัฒนาการ อื่นๆ)

6

5.8

สินค้าไอที (โทรศัพท์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ อื่นๆ)

4

3.8

สินค้าสัตว์เลี้ยง (อาหารสัตว์ แชมพูทำความสะอาด อื่นๆ)

3

2.9

อุปกรณ์การเรียน (สมุด ปากกา ดินสอ อื่นๆ)

2

1.9

สิ่งพิมพ์ (หนังสือ นิตยาสาร อื่นๆ)

1

1.0

สินค้าใช้ในครัวเรือน (อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว
อื่นๆ)

ตารางที่ 24 ประเภทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
n = 109
ประเภทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์

จำนวน(คน)

ร้อยละ

Instagram

87

34.3

Shopee

72

28.3

Facebook

56

22.0

Lazada

19

7.5

เว็บไซต์ทางร้าน

7

2.8

Twitter

8

3.1

Line

5

2.0
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ตารางที่ 25 แหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นในการจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์
n = 109
แหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นในการจัดการ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

ใช่

64

58.7

ไม่ใช่

44

40.4

ไม่ระบุ

1

0.9

ใช่

62

56.9

ไม่ใช่

46

42.2

ไม่ระบุ

1

0.9

ใช่

81

74.3

ไม่ใช่

27

24.8

ไม่ระบุ

1

0.9

ใช่

50

45.9

ไม่ใช่

58

53.2

ไม่ระบุ

1

.9

สินค้าและผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ท่านจำหน่ายเป็นสินค้าทีท่ ่านผลิตเอง

สินค้าที่ท่านจำหน่ายเป็นสินค้าทีท่ ่านรับมาจากผู้ผลิตรายอื่น

กระจายสินค้าโดยส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยตนเอง

ใช้ตัวแทนในการกระจายสินค้าของท่านไปยังผู้บริโภค

ท่านมีทั้งกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยตนเองและใช้ตัวแทนในการกระจายสินค้าด้วย
ใช่

57

52.3

ไม่ใช่

50

45.9

ไม่ระบุ

2

1.8

ตารางที่ 26 อัตราสัดส่วนด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหรือกิจการ
หน่วย: รูเปียห์ (Indonesian rupiah)
อัตราสัดส่วนด้านต้นทุนที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจหรือกิจการ

SD

ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการ

𝐱̅
30.42

29.08

ต้นทุนด้านค่าแรง

21.32

34.51

255

ต้นทุนค่าขนส่ง

16.95

16.89

ต้นทุนด้านการตลาด

14.30

12.06

ตารางที่ 27 การแข่งขันเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า
n = 109
การแข่งขันเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า
เลือกใช้บริการบริษัทขนส่งที่ถูกที่สุด
ใช้กลยุทธ์การจัดส่งสินค้าให้มคี วามเหมาะสมกับจำนวนและขนาด
ของสินค้านั้น
ใช้กลยุทธ์จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่สามารถส่งต่อไปยังจังหวัด
ใกล้เคียงได้
กลยุทธ์อื่นๆ

จำนวน(คน)

ร้อยละ

63

47.0

42

31.3

17

12.7

12

9.0

6.1.3 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
ประกอบไปด้วย 7 ประเด็นสำคัญ คือ (1) การปรับตัวการแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีก (2) ภาครัฐ
กับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล (3) ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลกับการสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ(ปัจจัยปัจจัยเกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรค) (4) ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้าง
งาน (5) ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการขนส่ง (6) เทคโนโลยีทางการเงินแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลทั้งในระดับใหญ่และเล็กในการรองรับการชำระเงิน และ 7) กลยุทธในการปกป้องตำแหน่งและรักษา
ตำแหน่งของตนเองในทางการค้าของผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยต่อการแข่งขัน กับผู้ประกอบการราย
ใหญ่
ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
(1) การปรับตัวการแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลีก
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยต่อการปรับตัวการแข่งขันเพื่อให้
ธุรกิจอยู่รอดและเติบโต ผู้ประกอบการฯได้ให้ข้อมูลว่า ยังมีผู้ขายบางรายที่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจกับการขาย
ในรูปแบบดิจิทัล แต่ใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การค้าปลีกแบบดิจิทัล โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการและ
ภาครัฐร่วมกันเพื่อให้ความรู้กับธุรกิจเหล่านี้ ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อย ให้ความเห็นว่า ร้านค้า
ออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเห็นว่าเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพ

256

มากกว่าร้านค้าออฟไลน์ และด้วยเงินทุนที่เท่ากัน ร้านค้าออนไลน์เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of
Scale) ในการลงทุนมากกว่าเนื่องจาก ไม่ต้องมีการสร้างร้านค้า แต่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นร้านค้าแทน
(2) ภาครัฐกับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล จำนวน 7 ราย ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันคือ รัฐบาล
อินโดนีเซียได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) เพื่อให้ธุรกิจ
เหล่านี้สามารถเรียนรู้เกี่ ยวกับการตลาดดิจิทัลได้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และการจัดฝึกอบรม
แรงงานผ่านศูนย์ฝึกอาชีพ (BLK) อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้ประกอบการสะท้อนและต้องการความช่วยเหลือ คือเรื่อง
แหล่งเงินทุน และความรู้เรื่องการตลาดที่จะทำให้ขยายส่วนแบ่งการตลาดได้ ดังเช่นผู้ประกอบการดิจิทัลราย
ใหญ่บนแพลตฟอร์มรายใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล มีจำนวน 1 ราย ที่ให้ข้อเสนอ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ คือการใช้นโยบายด้านภาษีในการลดการใช้พลาสติกจากการทำธุรกรรมดิจิทัล ซึ่ง
ปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีการใช้มาตรการด้านภาษีรองรับในด้านนี้
(3) ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลกับการสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ(ปัจจัยปัจจัยเกื้อหนุนหรือเป็น
อุปสรรค)
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลในอินโดนีเซียมีส่วนสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ได้แก่ การมีประชากรที่กระจายอยู่ในพื้นที่เกาะต่างๆของประเทศ การสร้างโอกาสในการมีงานทำ
ให้กับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เช่นกัน ในส่วนของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ ข้อได้เปรียบของ
การซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลในประเทศคือการคืนสินค้าที่ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ซึ่งใช้เวลาในการ
ดำเนินการได้รวดเร็วกว่าการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้เป็นจุดแข็ง
ของตลาดการซื้อขายออนไลน์ของผู้ประกอบการในประเทศ
สำหรับปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ด้านการตลาดและการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันที่ สำคัญคือการ
เผชิญกับนโยบายราคาสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีน มีราคาถูกกว่าโดยเปรียบเทียบ ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปซื้อ
สินค้าที่ผลิตจากจีนมากกว่า มาตรการด้านภาษีที่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำการค้าถูกเรียกเก็บภาษีจากการ
ใช้ แ พลตฟอร์ ม ของผู ้ ป ระกอบการรายใหญ่ เช่ น Shopee จะมี ก ารเรี ย กเก็ บ ภาษี 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จ าก
ผู้ประกอบการที่มาใช้แพลตฟอร์มเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดูแลระบบ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการดิจิทัลราย
ย่อยเห็นว่าภาษีส่วนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของรัฐ
(4) ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน งานในอนาคต
ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลทำให้เกิดการจ้างงานจากผู้ดูแลร้านค้าในรูปแบบออฟไลน์เดิม มาเป็นผู้ที่ต้องดูแล
ระบบการค้าแบบออนไลน์ในแผนกต่างๆ ที่แรงงานต้องมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เช่น แรงงานต้อง
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สามารถสร้างวิดีโอหรือภาพถ่าย เนื้อหาของสินค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโ ภคบนโซเชียลมีเดียได้ การจ้างงานบางงาน
สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้ แต่ยังคงมีบางส่วนงานที่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลา เช่นแผนกรับคำสั่งซื้อ
สินค้า เป็นต้น ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อย ให้ข้อมูลว่า การค้าปลีกออนไลน์สามารถสร้างงานใน
สาขาต่างๆได้มากขึ้น เช่น กลุ่มอาชีพช่างภาพ นักออกแบบ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการขนส่ง เป็นต้น
(5) ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการขนส่ง
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลกับบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ขึ้นอยู่
กับลักษณะสินค้า การขนส่งเกิดขึ้น หรือเติบโตอย่างรวดเร็วที่เห็นได้ชัดคือ หากเป็นการส่งสินค้าในเมือง
เดียวกันใช้ระบบกระจายสินค้าโดยทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง ส่วนการขนส่ง
ต่างเมืองมีทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้ระบบการขนส่งผ่านบริษัทโลจิส ติกส์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ เช่น
Gosend, Gojek เป็นต้น
(6) แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในระดับใหญ่และเล็กในการรองรับการชำระเงินรองรับ
ในภาพรวมแพลตฟอร์มดิจิทัลในการชำระเงินทั้งในระดับใหญ่และเล็กสามารถรองรับระบบการชำระ
เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้ าปลีกดิจิทัลมีเพียงบางรายที่ให้ข้อมูลว่า การทำ
ธุร กรรมชำระเงิน แบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (M-banking) จากฝั่งผู้บริโ ภคยังมีช ่องทางให้เกิดกลโกงได้ ทำให้
ผู้ประกอบการต้องกำหนดมาตรการการชำระเงินที่เข้มงวด ซึ่งมีผลให้ผู้บริโภคมองว่าเป็นขั้นตอนยุ่งยากและ
อาจทำให้เสียลูกค้าได้
ในส่วนของผู้บริโภค จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลในการชำระเงิน ผู้บริโภค
ในทั้งในเขตเมืองและชานเมืองใช้ร ะบบไร้สาย (Wi-Fi) ทั้งที่ทำงานและที่บ้านและไม่พบปัญหาในการทำ
ธุรกรรมทั้งจากแพลตฟอร์มของผู้ประกอบการค้าดิจิทัลขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
(7) กลยุทธในการปกป้องตำแหน่งและรักษาตำแหน่งของตนเองในทางการค้าของผู้ประกอบการค้า
ปลีกดิจิทัลรายย่อยต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่
เนื่องจากผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ทำธุรกรรมการขายบนแพลตฟอร์มของ
ท้องถิ่นและใช้แพลตฟอร์มที่เป็นส่วนบุคคล เช่น Instagram, Facebook, WhatsApp หรือร้านค้าของตน.กล
ยุทธในการรักษาลูกค้าของผู้ประกอบการค้าดิจิทัลรายย่อย มีการใช้รายละเอียดของสินค้าจากแพลตฟอร์มของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นสื่อกลางในการให้ลูกค้าที่สนใจสินค้าชนิดเดียวกัน สอบถามรายละเอียดจาก
ผู้ประกอบการค้ าดิจิทัลรายย่อย และสร้างเนื้อหารายละเอียดของสินค้าที่น่าสนใจ การเสนอขายสินค้าที่

258

สอดคล้องกับฤดูกาล รวมทั้งใช้กลยุทธในการส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูด สร้างความประทับใจกับลูกค้าและ
รักษาฐานลูกค้าไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริโภคที่ให้ข้ อมูลว่า พฤติกรรมการ
บริโภคของชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมการขาย
สำหรับการปกป้องผู้ค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการดิจิทัลรายใหญ่ ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ในทาง
ปฏิบัติ พบว่ามีเครือข่ายผู้ค้า (Network effect) ระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อย โดยมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าที่นำมาขาย และรวมกลุ่มกันกับผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยอื่น เพื่อกำหนด
ราคาขายสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกัน ไม่ให้เกิดความแตกต่างด้านราคา รวมทั้งการมี Influencer ในการรีวิว
สินค้าที่มีความถี่สูงจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ข้อมูลเการสัมภาษณ์ชิงลึกจากด้านผู้บริโภคที่ก่อนมีการซื้อสินค้าจะมีการอ่านข้อมูลและการเชิญชวนจากผู้ซื้อ
รายอื่นก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
การปกป้องการค้าจากแพลตฟอร์มระดับใหญ่สำหรับสินค้าบางประเภท เช่น กลุ่มสินค้าที่มีผลต่อ
สุขภาพ จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า ผู้ประกอบการค้าดิจิทัลรายย่อยรายหนึ่งซึ่งทำการค้าบุหรี่ดิจิทัล
ธุรกิจนี้ไม่สามารถขายในแพลตฟอร์มระดับใหญ่ เช่น Google เป็นต้น แต่สำหรับกลุ่มสินค้าดิจิทัลที่เ ป็น
ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค สินค้าที่มีขนาดใหญ่เช่น เฟอร์นิเจอร์ ไม่มีอุปสรรคในการเข้าถึงแพลตฟอร์มทั้งระดับ
ใหญ่และเล็ก
6.1.4 สรุป และอภิปรายผล แบ่งได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้
1) ปัจจัยเกื้อหนุนในการทำให้ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลในประเทศอินโดนีเซียเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
(1) ด้านผู้บริโภค
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางการค้าปลีกดิจิทัลส่วนใหญ่
เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ มีอายุอยู่ในช่วง 18-30 ปี (ร้อยละ 59.1) และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า(ร้อยละ 57.1) โดยมีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มประมาณ 4 ครั้งต่อเดือน
จากแพลตฟอร์มขายสินค้าที่เป็นลักษณะธุรกิจขนาดใหญ่ (Shopee) คิดเป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์
ต่อเดือน 17 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ซึ่งนับเป็นกำลังซื้อที่เป็นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านอุปสงค์ที่ ส่งเสริมให้ตลาด
การค้าปลีกดิจิทัลเติบโตและเป็นการเริ่มต้นในการพัฒนาเทคโนโลยี แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อรองรับกำลังซื้อจาก
ผู้บ ริโ ภคกลุ่มใหญ่น ี้ และสนับ สนุน วิสาหกิจขนาดกลาง (MSMEs) ให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซมากขึ้น
(วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของ GDP ของประเทศอินโดนีเซีย)
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(2) ด้านผู้ประกอบการ
ข้อมูลจากการศึกษาพบว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ผู้ประกอบ การค้า
ปลีกในรูปแบบร้านค้า เปลี่ยนมาเป็นการขายแบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจดิจิทัลสามารถ
แข่งขันได้ง่ายและมีอุปสรรคในการเข้ามาต่ำ
นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้ประกอบการดิจิทัลรายย่อยต้องการให้ภาครัฐ
สนับสนุนคือ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเพื่อสามารถแข่งขันกับผู้ประกอกการดิจิทัลรายใหญ่ ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านโครงสร้างประชากรของประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุ ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ด้านคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย ที่ประกอบด้วยเกาะมากกว่า 13,000 เกาะ โดย 922
เกาะเป็นที่อยู่อาศัยอย่างถาวร ทำให้ช่องว่างทางการตลาดที่กลุ่มผู้บริโภคกระจายตัวอยู่นี้ ถือเป็นโอกาสในการ
ที่จะทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกดิ จิทัลสามารถพัฒนารูปแบบการค้าเพื่อขยายตลาดการค้า และถือครองส่วน
แบ่งการตลาดในประเทศแข่งกับผู้ประกอบการดิจิทัลรายใหญ่ได้ ด้วยการสร้างเครือข่ายการจัดการด้านการ
ขนส่งที่ดีและรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
สำหรับ กลยุทธในการปกป้ องตำแหน่ งและรั กษาตำแหน่ง ของตนเองในทางการค้ า ของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ การเผชิญกับภาวะความ
ได้เปรียบของแพลตฟอร์มผู้ประกอบการดิจิทัลขนาดใหญ่ที่มีต่อผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อย ยังเผชิญ
ที่มีการให้ส่วนลดกับลูกค้าประจำ ทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิ ทัลรายย่อยจำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อ
รักษาฐานลูกค้า การคุกคาม (harmful) ทางธุรกิจนี้ทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลรายย่อยต้องปรับตัวใน
การแข่งขันกับตลาดในลักษณะ Cartel ดังเช่นผู้ประกอบการดิจิทัลขนาดใหญ่ โดยรูปแบบที่พบจากการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ผู้ ป ระกอบการค้ า ปลีก ดิจ ิท ั ล ในประเทศอิน โดนี เซี ย พบว่ า มี ก ารรวมกลุ่ ม กัน ระหว่าง
ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล เป็นเครือข่ายเพื่อกำหนดราคาสินค้าเป็นราคาเดียว เพื่อให้ธุรกิจยังคงรักษาระดับ
ความสามารถในการแข่งขันได้นับ เป็นปรากฏการณ์ในการปกป้องธุรกิจการค้าปลีกจากการเลือกปฏิบัติราคาที่
มีแนวโน้มที่จะผูกขาดและลดภาวะการถูกคุกคามจากธุรกิจดิจิทัลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ จากผลการศึกษาที่
พบว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลในอินโดนีเซียมีการเสนอขายสินค้าตามฤดูกาล นับเป็นการสร้างความ
แตกต่าง และทางเลือกให้กับผู้บริโภคในประเทศ
2) นโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
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แม้ว่าผลจากการศึกษาพบว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีการสนับสนุนด้านดิจิทัลให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะ แต่ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลที่ต่ำของ
อินโดนีเซียยังคงต้องพัฒนา
ด้วยโครงสร้างของประชากรที่กระจายตั วตามหมู่เกาะต่างๆ และ โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด จำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยภาครัฐและจากความ
ร่วมมือของผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล ในประเทศ ในการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย จัดเก็บ และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด สร้า งระบบฐานข้อมูลธุรกิจค้าปลีกที่เชื่อมต่อกับการค้าระหว่างประเทศ และ
จัดทำเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำข้อมูลสู่การวิเคราะห์ บริหารจัดการการค้าปลีกดิจิทัลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือรูปแบบบริการหรือแม้กระทั่งรูปแบบธุรกิจใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ ลดการผูกขาด
และคุกคามจากกลุ่มผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ และสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของ
ประเทศได้มากยิ่งขึ้น
3) ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน งานในอนาคต
จากผลการศึกษาที่ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลให้ความเห็นว่า การค้าปลีกออนไลน์สามารถสร้าง
งานในสาขาต่างๆได้มากขึ้นและแรงงานต้องมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลจากงาน
ทบทวนวรรณกรรม (Soesilowat 2021) คือเศรษฐกิจดิจิทัล ต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ เช่น นัก
ออกแบบกราฟิก โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ ควบคู่ไปกับผู้ที่มีทักษะหลากหลายมิติ เช่นการมี
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิเคราะห์ และการมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ
ดังนั้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องปรับผ่านหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากตลาดรูปแบบเดิมเป็นตลาดดิจิทัล การทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีศักยภาพที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถและเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย
สำหรับประเด็นข้อค้นพบจากการศึกษาในด้านการเพิ่มขึ้นของระบบการกระจายสินค้าโดยใช้
ยานพาหนะทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ซึ่งมีความรวดเร็ว แรงงานที่ประกอบอาชีพในการขนส่งสินค้านี้ เป็น
แรงงานที่แม้ไม่ได้มีสัญญาจ้าง แต่รัฐควรให้การดูแลและคุ้มครองสวัสดิการด้วยเช่นกัน
4) ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการขนส่ง
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จากผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลส่งผลให้เกิดรูปแบบการขนส่งในอินโดนีเซียที่กระจาย
สินค้าไปยังระดับ ท้องถิ่นและระดับประเทศ แรงหนุนจากอุปสงค์การซื้อสินค้ าออนไลน์ภายในประเทศ
อินโดนีเซีย และการค้าปลีกดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้นทุนการทำธุรกรรมทางการเงินที่ลดลง เป็นโอกาสและ
ความท้าทายสำหรับภาคโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียในการเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการด้านโลจิสติกส์ท่จี ะ
เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จต่อการเติบโตทางการค้ าออนไลน์ของอินโดนีเซีย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เนื่องจากจะช่วยขยายขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและลดต้นทุน การขนส่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีใหม่ และบริการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของอินโดนีเซีย เป็นโอกาสสำหรับภาคเอกชน
ในอินโดนีเซีย ที่จะได้พัฒนาเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย
5) เทคโนโลยีทางการเงินแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในระดับใหญ่และเล็กในการรองรับการชำระเงิน
แม้ว่าผลการศึกษาจากผู้บริโภคพบว่า มีแพลตฟอร์มที่รองรับเป็นที่พอใจของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี
ระบบการค้าปลีกดิจิทัลในประเทศอินโดนีเซีย สามารถสร้างคุณค่าใหม่ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านแพลตฟอร์มดิ จิทัล เพื่อการอำนวยความสะดวกในการรวมบริการทางการเงินที่มุ่งเน้นในการ
อำนวยความสะดวกให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคนและในทุกภูมิภาคของประเทศ
6) บทสรุปด้านธุรกิจและเศรษฐกิจค้าปลีกดิจิทัลของประเทศอินโดนีเซีย
ธุรกิจและเศรษฐกิจ ค้าปลีกดิ จิทัล ของประเทศอินโดนีเซียมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีปัจจัยเสริมทั้งด้านอุปสงค์จากโครงสร้างของประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายมาเป็นระบบออนไลน์ ในขณะที่ปัจจัยหนุนด้านอุปทานที่เป็นแรงงานและ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลในโลก
อนาคตได้ ทั้งนี้ ภาครัฐจำเป็นต้องเป็นกลไกขับเคลื่อนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ข้อมูลขนาดใหญ่ การรองรับรูปแบบการชำระเงินที่ครอบคลุม ให้มีการเข้าถึงกับ ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย การ
พัฒนาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ที่จะเชื่อมต่อกับการค้าระหว่างประเทศ การมีงานทำในอนาคตในหลากหลาย
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี และเป็นการจ้างงานที่ไม่เต็มเวลา รูปแบบการจัดสวัสดิการ การคุ้มครอง
ให้กับแรงงานในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นโจทย์ ที่ท้ายในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของเศรษฐกิจการค้าปลีก
ดิจิทัลในอนาคตให้กับประเทศอินโดนีเซีย
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6.2 การกำกับดูแลโดยภาครัฐของประเทศอินโดนีเซีย
ผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ที่ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งที่
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการ
สำรวจ (survey) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ จำนวน 109 คน และกลุ่มลูกค้า/
ผู้บริโภค จำนวน 154 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 263 คน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยเทคนิควิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)

6.2.1 นโยบาย กฎหมายและระเบียบต่างๆด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าปลีกออนไลน์
ตารางที่ 28 ค่าความถี่และร้อยละการรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมายและระเบียบต่างๆ
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าปลีกออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซีย
N = 109
ที่

ประเด็น

1. การรับรู้วา่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกีย่ วกับการค้าปลีก
สมัยใหม่ในระบบออนไลน์
2. การรับรู้วา่ รัฐบาลมีการจัดทำร่างกฎหมายหรือกฎหมายเกีย่ วกับ
การแข่งขันทางการค้าสำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์

การรับรู้ของผู้ประกอบการ
ทราบ

ไม่ทราบ

ไม่แน่ใจ

46

24

39

(42.2%)

(22.0%)

(35.8%)

41

23

45

(37.6%)

(21.1%)

(41.3%)

จากข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจจาก
ผู้ประกอบการอินโดนีเซีย ผลการศึกษาปรากฏ (ดังตารางที่ 28) พบว่า การรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับการค้าปลีกสมัยใหม่ในระบบออนไลน์ พบว่า ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ว่ารั ฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับการค้าปลีกสมัยใหม่ในระบบออนไลน์
จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมา ผู้ประกอบการจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งไม่แน่ใจ จำนวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.8 และมีผู้ประกอบการส่วนน้อยไม่รับรู้ต่อแนวนโยบายและกฎหมายดังกล่าว จำนวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 22
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ส่วนการรับรู้ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายหรือกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทาง
การค้าสำหรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่ารั ฐ บาลมีนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับการค้าปลีกสมัยใหม่ในระบบออนไลน์ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 โดย
รองลงมา ผู้ประกอบการมีการรับรู้ต่อการจัดทำร่างกฎหมายฯ จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 และ
ผู้ประกอบการที่ ไม่ทราบ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1
นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitive Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 2 เทคนิควิธี
ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (desk research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลัก
จำนวน 9 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ลูกค้ า/ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
จะได้นำเสนอรายละเอียดตามลำดับ
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ เอกสารราชการ รายงานและกฎหมายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการกำหนดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าปลีกออนไลน์ของประเทศอินโดนีเ ซีย
สามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญ (ดังตารางที่ 29) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 29 พัฒนาการของนโยบาย กฎหมายและระเบียบสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและ
การค้าปลีกออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซีย
ช่วงเวลา

นโยบาย กฎหมาย
และระเบียบสำคัญต่างๆ

ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)

มีตรากฎหมายว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - Law No. 11 of 2008 เพื่อ
การควบคุมผู้ประกอบการและการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)

รัฐมีแนวนโยบาย - Government Regulations No. 82 of 2012 on the operation of
electronic systems and transections โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)

มีตรากฎหมาย - Law No. 7 of 2014 on Trade (Chapter VIII on e-trade)
ที่ให้ความสำคัญและลงรายละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทลั

ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)

มีตรากฎหมาย - Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and
Transections และกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศออกกฎกระทรวง Law No. 19 of
2016 on Limitation and Responsibilities of Platform Providers and Merchants
in E-Commerce Using User-Generated Content Platforms
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ช่วงเวลา

นโยบาย กฎหมาย
และระเบียบสำคัญต่างๆ

ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)

มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบดิจิทัล (Digital Development Strategy)
Government Regulations No.74 of 2017 ว่าด้วย Roadmap E-commerce 2017 –
2019

ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)

1) รัฐออกนโยบายใหม่แทนนโยบายเดิม Government Regulations No. 82 of 2012
คือ Government Regulations No.71 of 2019 on e-commerce transaction
electronic system and transaction management และ 2) กำหนดแนวทางและ
กรอบการดำเนินงานของอีคอมเมิร์ซอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับบริษัท ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ Government Regulations No.80 of 2019 on ecommerce transaction ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามแนวทาง Roadmap Ecommerce 2017 – 2019 ที่ได้วางไว้

ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวง Minister of Trade Regulations No.50 of 2020
on Provision for Business License, Advertisement, Guidance, and Supervision
of Business in E-Commerce ทีก่ ำหนดให้ผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์มในต่างประเทศ
ต้องจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มและนำส่งภาษีที่จดั เก็บจากการให้บริการของผู้ใช้บริการใน
ประเทศอินโดนีเซีย

6.2.2 บทบาทของภาครัฐในการกำกับดูแล
ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ยังชี้ให้เห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐในการกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าปลี ก
ออนไลน์ของประเทศอินโดนีเซียที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ตั้งกฎ/ผู้วางระเบียบ (regulator) ที่ดูแลตั้งแต่การกำหนด
และขับเคลื่อนนโยบายโดยรัฐบาล รวมทั้งการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ การกำกับ
ดูแลการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมของผู้ประกอบการท้องถิ่นและต่างชาติ และการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภูมิทัศน์ของการค้าปลีกออนไลน์ หากแต่หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐที่ทำ
หน้าที่กำกับดูแลเพื่อ ให้เกิดธรรมาภิบาลดิจิทัลทั้งแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ กระทรวงการคลัง และสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ได้แสดง
บทบาทสำคัญในการเป็น ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศของ e-commerce
ได้ แ ก่ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานโทรคมนาคมและดิ จ ิ ท ั ล เช่ น โครงการ Palapa Ring broadband
network เป็นต้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล การพัฒนาระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ
พัฒนาโครงสร้างและโลจิสติกส์
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ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เห็นว่าภาครัฐ/รัฐบาลอินโดนีเซียนั้นมี การ
กำหนดนโยบายสาธารณะและกฎหมายต่างๆที่ส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าปลีกออนไลน์ที่หลากหลาย
และตอบโจทย์การพัฒนาระบบนิเวศน์ของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยผู้ให้ข้อมูลหลักได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของ
ภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล ดังคำกล่าวต่อไปนี้
“... รัฐบาลได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความปลอดภัย
และมีประสิทธิผล ซึ่งมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กิจกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้น แต่รวมไปถึงการ
พัฒนาช่องทางการชำระเงิน/ธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยมีประเด็นใหญ่ๆที่เป็นสิ่งสำคัญ2
ประเด็น ที่รัฐได้ดำเนินการ ประการแรก คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แลประการที่สอง คือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล โดยรัฐบาลได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคนผ่านกระทรวงการคลังเป็น ลำดับ โดยการ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน 17,000,000 รูเปีย ซี่งได้จัดสรรงบประมาณไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุม
พื้นที่ จำนวน 9,113 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 4,000 แห่ง สถานี
ตำรวจภูธร 6,000 แห่ง รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตของพื้นที่จำนวนกว่า 50,000 ตำบลเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล”
นอกจากนี้ ภาครัฐ ได้ดำเนินการก่อตั้ง ชุมชนการผู้ค้าออนไลน์ให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ดังคำให้สัมภาษณ์ที่ว่า “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมได้มีการจัดตั้งกรุ๊ปออนไลน์ต่างๆด้วยตนเอง หลังจากนั้นทางหน่วยงานก็ได้มีการพิจารณาจัดเข้ากรุ๊ป ใน
กรุ๊ปนั้นก็จะมีพวกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโปรโมตสินค้าซึ่งกันและกัน พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์
จากสิ่งอำนวยความสะดวกฟรีเพื่อส่งเสริมโปรโมชั่นต่างๆ นอกจากนี้พวกเขายังกระตือรือร้นในการใช้
ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ การฝึกอบรมมักจะจัดโดยกระทรวงและ
ส่วนราชการจังหวัด ดังนั้นตลอดเวลานี้พวกเขาจึงยังคงเข้าร่วมโครงการจากรัฐบาลในระดับที่สูงกว่า”
สำหรับข้อมูลการให้สัมภาษณ์ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ด้านดิจิทัลดังกล่าวนั้นสอดคล้องไป
กับข้อมูลของเจ้าที่ของรัฐในระดับพื้นที่ โดยได้ขยายความการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลของรัฐบาล
ท้องถิ่นอินโดนีเซียไปยังกลุ่มเยาวชนอีกด้วย รายละเอียดดังคำให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“เวลาพูดถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ของภาครัฐ แน่นอนว่าภาครัฐ ก็ดำเนินการอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่นเองก็สนับสนุนกิจกรรมการค้าขายออนไลน์ รัฐตระหนักถึงบทบาทที่ต้องขับเคลื่อนนั้น
ขั้นแรกก็ได้มีการจัดฝึกอบรมเยาวชนให้มีทักษะดิจิทัลต่างๆที่เชื่อมโยงกับอีคอมเมิร์ ซ การตลาดดิจิทัล ecoding และรวมถึง e-sport ด้วย...
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นอกจากนี้ พวกเรายังได้มีการเก็บข้อมูล การพัฒ นาเยาวชนผ่านระบบ DariMU เพื่อการจัดทำ
ฐานข้อมูล เยาชนที่มีศักยภาพและได้ร ับ ทุนสนับสนุนจากรัฐ บาล ผู้ประกอบการเยาวชนหน้าใหม่ และ
ผู้ประกอบการเยาวชนที่ดำเนินกิจการด้วยตนเอง มีบริษัทและมีสินค้าเป็นของตนเอง แต่มันก็ยังอยู่ในขั้น
วางแผน”
“ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล รับบาลสนับสนุนหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ
บัตรก่อนการจ้างงานให้กับประชาชน การพัฒนาคนโดยการพัฒนาและลงทุนในโรงเรียนอาชีวศึกษา รวมทั้ง
การให้ทุนการศึกษาจำนวนมากแก่การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม และส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ
ประเภทครายย่อยทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคน”
สำหรับบทบาทของในการการกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐบาลท้องถิ่นนั้น จากผล
การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการขับเคลื่อนของ
ภาครัฐระดับต่างๆ ดังคำให้สัมภาษณ์ที่ว่า “สำหรับการบริหารราชการหรือการปกครองในระดับเมืองนั้น จะมี
กฎระเบียบที่ใช้เป็นการเฉพาะ เรียกว่า Perda (ระเบียบท้องถิ่น) หรือ Perwali (ระเบียบนายกเทศมนตรี) ซึ่ง
กฎหมายระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลโดยตรงยังไม่มีปรากฎ เลยจะอิงกับนโยบายส่วนกลางเป็น
หลัก… โดยจะมี Juklak (คำแนะนำในการดำเนินการ) หรือ Jukdisnya (คำแนะนำทางเทคนิค) ซึ่งสำหรับยุค
ปัจจุบันนี้ ถือว่ามันเป็นสิ่งจำเป็น” นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการค้าปลีกออนไลน์ของภาครัฐที่เป็นราชการ
ส่วนภูมิภาคบางแห่งเองก็ได้มี การดำเนิน การด้ว ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เมือง Serang City ดังคำให้
สัมภาษณ์ที่ว่า “เมื่อก่อนฉันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการสื่อสารและสารสนเทศประจำเมืองเซ
รัง (ที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ) ทางภาครัฐโดยสำนักงานของพวกเราสนับสนุนให้เกิด
การค้าทางออนไลน์โดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GELATI ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาท้องถิ่น และสำนักงาน
ประจำเมืองของเราก็มุ่งมั่นให้เกิดการค้าขายออนไลน์กันของสินค้าภายในท้องถิ่น ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถ
เข้าถึงได้ทาง Google Play ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ serangkota.go.id ก่อน”
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกพื้นที่จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้ด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือ
แอปพลิเคชัน ดังคำให้สัมภาษณ์ที่ว่า “ที่อำเภอ Klaten สำหรับการดำเนินงานของเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นยังอยู่
ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนถึงตอนนี้เรายังไม่มีแอปพลิเคชันเฉพาะที่สามารถใช้
ซื้อขายของออนไลน์ได้ จริงๆก่อนหน้านี้เราได้พยายาม แต่เพราะว่าช่วงโรคระบาดก็เลยยังไม่สามารถใช้งานได้
แต่แน่นอนว่าสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พวกเขายังไม่ได้เรียกร้องให้หน่วยงานสร้างพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล จนในปี 2018 เราได้มีการคิดริเริ่มสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดย
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ได้ดำเนินการ e-retribution แต่ว่าเพราะภาวะโรคระบาดก็เลยยังไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับ แอปพลิเคชัน
แน่นอนว่ายังอยู่ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้แล้วสำหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยังคงใช้เว็บไซต์ของตัวเองในการโปรโมตสินค้า”
ส่วนกลยุทธ์ส่งเสริมการค้าออนไลน์ที่ภาครัฐเข้าไปอำนวยการนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ชี้ให้เห็น
ความพยายามของภาครัฐที่ปรับใช้หลายกลยุทธ์ โดยรายละเอียดกลยุทธ์ที่ใช้ในพื้นที่นั้น ดังคำให้สัมภาษณ์เชิง
ลึกดังที่ว่า “การซื้อขายออนไลน์ในช่วงการระบาดใหญ่นี้จำเป็นจริงๆ เนื่องจากไม่อนุญาตให้มีผู้คนจำนวนมาก
รวมตัวกัน จึงไม่ควรมีงานใดๆ ที่อาจเป็นไปได้ที่ฝูงชนจำนวนมากจะมาชุมนุมกัน ทีนี้สำหรับเราก่อนเกิดการ
ระบาดใหญ่จริงๆแล้วก็มีการจัดนิทรรศการหลายครั้งแบบออฟไลน์หรือแบบตัวต่อตัว ไม่ใช่แบบผ่านกล้องหรือ
ออนไลน์ ในปีที่แล้วในปี 2020 และปีนี้เราทำกิจกรรมไปแล้ว (มีการค้าขาย) หากเราไม่ได้จัด ก็มีการค้าขาย
จากหลายภูมิภาคที่ได้จัดนิทรรศการในลักษณะผ่านโลกเสมือนจริง (ออนไลน์) เป็นหลัก ดังนั้นแล้วจึงแสดง
เฉพาะภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น ประมาณเดือนตุลาคม เราก็จะมี TEI Expo ผ่านโลกเสมือนจริง(ออนไลน์) ซึ่ง
จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ มีขึ้นสำหรับผู้ส่งออก โดยปกติเขาจะไม่จัดนิทรรศการออนไลน์แต่มักจะเป็นงานแสดง
สินค้าที่แสดงสินค้าจริงๆ แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาด ดังนั้น ปีนี้และปีที่แล้วจึงจัดแบบผ่านโ ลก
เสมือนจริงแบบออนไลน์”
ด้ า นการพั ฒ นาระบบการจ่ า ยเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น อี ก บทบาทสำคั ญ ในการกำกั บ ดู แ ล
โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดผ่านพัฒนา
ระบบชำระเงิน รายละเอียดดังคำให้สำภาษณ์ที่ว่า “ช่วงการระบาดของโรคครั้ งใหญ่อย่างแท้จริง การซื้อขาย
ออนไลน์ เศรษฐกิจดิจิทัล และการชำระเงินทางดิจิทัลนับเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ และสำคัญมาก และนั่นอาจ
กลายเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด.. เพราะถ้าคุณใช้การชำระเงินโดยตรงมีความเสี่ยงสูง
มากในการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาที่ติดอยู่กับตัวเงินสด ดังนั้นรัฐบาลจึงส่งเสริมการใช้จ่ายเงินแบบ
เครื่องมือทดแทนเงินสดอย่างจริงจัง แต่นี่เป็นเพียงไม่กี่พื้นที่ที่ใช้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน
การตลาด รัฐบาลก็สนับสนุนอย่างมาก จะเห็นได้จากการมีอยู่ของ สัญญาการทำงานร่วมกัน (MOU) หลายตัว
ที่ริเริ่มขึ้นโดยใช้ตลาดระดับชาติและระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น Shopee, Grab, Blibi, Lazada ซึ่งมี
ข้อตกลงความร่วมมือกันแล้ว และถ้าเราดูการเพิ่มขึ้นของการตลาดดิจิทัล ผลกระทบนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ ลอง
นึกดูว่าถ้าในยุคโรคระบาดนี้ไม่มีตลาดแบบนี้ คุณหรือชาวบ้านจะขายอะไร? สิ่งนี้ได้แผ่ไปถึงนอกเกาะชวาและ
ต่างประเทศเนื่องจากตลาดที่มีอยู่ ดังนั้นมันจึงมีประโยชน์มาก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะลดข้อจำกัดเกี่ยวกับ
กิจกรรมชุมชน (PKM) มากขึ้นในพื้นที่ตลาดที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว”
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ทั้งนี้ จากการสอบทานข้อมูลจากทั้งจากการวิเคราะห์ เอกสาร การสำรวจความคิดเห็นและการ
สัมภาษณ์ล้วนชี้ให้เห็นถึงบทบาทของตัวแสดงภาครัฐที่เป็นทั้ง ผู้ตั้งกฎ/ผู้วางระเบียบ (regulator) และ ผู้
อำนวยความสะดวก (facilitator) คือ รัฐบาลและองค์กรระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องสำคัญ 3 กระทรวงในการ
กำกั บ ดู แ ล (Governance Structure) ดั ง นี ้ กระทรวงพาณิ ช ย์ (Ministry of Trade) กระทรวงการคลั ง
(Ministry of Trade) กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ (Ministry of Communication and Informatics)
ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงการการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19
6.2.3 การกำกับดูแลของภาครัฐด้านความยุติธรรมในการทำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
ตารางที่ 30 ค่าความถี่และร้อยละการรับรู้ของลูกค้า/ผู้บริโภคเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับดูแลความยุติธรรมในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์
N = 154
ที่

ประเด็น

1. การรับรู้วา่ มีหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลความ
ยุติธรรมในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์

การรับรู้ของลูกค้า/ผู้บริโภค
ทราบ

ไม่ทราบ

ไม่แน่ใจ

88

40

26

(57.1%)

(26.0%)

(16.9%)

จากข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงสำรวจจาก
ผู้บริโภค (ดังตารางที่ 30) การรับรู้ของลูกค้า/ผู้บริโภคเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล
ความยุติธรรมในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ พบว่า ผู้ลูกค้า/ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่ารัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับการค้าปลีกสมัยใหม่ในระบบออนไลน์ จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ
57.1 ในขณะที่ ลูกค้า/ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และมีลูกค้า/ผู้บริโภค
ส่วนน้อย อีกจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ที่ไม่แน่ใจต่อข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
ดูแลฯ ดังกล่าว
นอกจากนี้ ผลการศึ กษาภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบายของรับและกรอบกฎหมายการแข่งขัน
ทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกที่เป็นธรรม ดังรายละเอียดที่ว่า “อินโดนีเซียมีหน่วยงานที่เรียกว่า KPPU หรือ
คณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า โดยเมื่อมีเหตุแห่งการทับ
ซ้อนกันของผลประโยชน์ที่อาจจะสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น องค์กรดังกล่าวก็จะเข้าไปดูและและนำเรื่อง
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เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.. สำหรับการค้าออนไลน์นั้นฉันคิดว่ายังไม่
ครอบคลุมเท่าใด หากเกิดกรณีการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป้นธรรมเกิดขึ้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ
Law No.5 of 1999… ”
ทั้งนี้ ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงข้อมูลในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ตอนนี้มีร่างกฎหมายฉบับใหม่
คื อ Job Creation Law No.11 of 2020 ในมาตรา 44 – 47 ที ่ ร ะบุ ถ ึ ง กรอบกฎหมายหมายที ่ ห าก
ผู้ป ระกอบการทางธุร กิจ รายใดพยายามกระทำการผูกขาดทางการค้าหรือประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม
ผู้ประกอบการทางธุรกิจรายนั้นจะต้องระวางโทษปรับประมาณ 5 – 30% จากยอดขาย ซึ่งกฎหมายดังกล่าว
เป็นส่วนขย่ายต่อจากกฎหมายเดิม Law No.5 of 1999...”
ด้านประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐย้ำว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐ
ต้องใส่ใจแต่ก็ไม่อาดำเนินการได้เพียงฝ่ายเดียว หากแต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคปราสังคมหรือ
องค์กรพัฒนาเอกชน ดังรายละเอียดคำสัมภาษณ์ที่ขยายความการดำเนินดังนี้ “แล้วถ้าเป็นการซื้อขายออนไลน์
ซึ่งกำลังเฟื่องฟูเมื่อเร็วๆนี้โดยเฉพาะในช่วงการระบาดใหญ่ช่วงนี้ จริงๆแล้วไม่มีข้อบังคับเฉพาะเจาะจงจาก
รัฐบาล อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองผู้บริโภคยังคงมีอยู่ แต่บังเอิญที่ผ่านมาการคุ้มครองผู้บริโภคคือปี 2016 เรา
ยังคงได้รับอำนาจหากมีรายงานจากผู้บริโภคที่ร้องเรียนหรือแสดงความไม่พอใจกับสินค้าบางรายการไปยัง
BPSK (หน่วยงานระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค) ในปี 2016 มันได้ถูกนำไปสู่จังหวัด แล้วตอนนี้ไม่มีขั้นตอน
ดังกล่าว ดังนั้นรายงานเกี่ยวกับความไม่พอใจของผู้บริโภคจึงส่งตรงไปยังระดับจังหวัด แต่ที่นี่มี BPSK ที่ทำงาน
อย่างอิสระ ซึ่งหน่วยงานนี้มีเพียงไม่กี่เขตเท่านั้น ในเขต Wonogiri ที่ Sragen ก็มีหน่วยงานนั้น มันเป็น BPSK
ชนิ ด หนึ ่ ง แต่ เ หมื อ น NGO หากวั น นึ ง ถ้ า ไม่ พ อใจสิ น ค้ า เราสามารถรายงานได้ ใน Solo เองมี BPSK
(LMS/NGO) ที่ Mojosongo และจาก BPSK ก็จะรายงานไปยังตัวจังหวัดให้อีกที”
6.2.4 มาตรการด้านภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร พบว่า ภาษีที่เกี่ยวข้อกับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค มีด้วยกันจำนวน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก ภาษีเงินได้ - Law 30 of 2008
กำหนดให้ธุรกิจออนไลน์ประเภทธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ร้อยละ 0.5
และบริษัทขนาดใหญ่ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 รูปแบบที่สอง ภาษีมูลค่าเพิ่ม -Law 30 of 2008
กำหนดให้บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้อย่างน้อย 4,800 ล้านรูเปียห์ (342,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จากธุรกิจออนไลน์
จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า (VAT) ร้อยละ 10 และ รูปแบบที่สาม ภาษีนำเข้า - Regulation of
the Ministry of Finance No.199 of 2019 about Customs, Excise, And Tax Provisions on the
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Import of Goods กำหนดสินค้านำเข้าที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีมูลค่า 3 ดอลลาร์สหรัฐเป็น
ต้นไป ต้องเสียภาษีนำเข้า โดยมีการกำหนดอัตราภาษีที่ แตกต่างกันสำหรับสินค้าที่นำเข้าแต่ละประเภท
รวมทั้งต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 และภาษีเงินได้ร้อยละ 7.5 ได้แก่ การนำเข้า สิ่งทอต้องเสียภาษี
นำเข้าในอัตราร้อยละ 15 – 20 และรองเท้าต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 25 – 30 นอกจากนี้ ตาม
ก ฎ ห ม า ย Minister of Trade Regulations No.50 of 2020 on Provision for Business License,
Advertisement, Guidance, and Supervision of Business in E-Commerce บริ ษ ั ท อี ค อมเมิ ร ์ ซ ของ
ต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียถือเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐบาล ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าและ
สร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันทางธุรกิจ
สำหรับผลการศึกษาภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูล
หลักที่เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ร ะบุร ายละเอียดเกี่ยวกับภาษีดิจิทัลว่ามีกฎหมายกำหนดรูปแบบภาษีที่
ครอบคลุม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลให้สัมภาษณ์ ที่แสดงความมั่นใจในประเด็นดังกล่าวที่ว่า “การ
กำกับดูแลในเรื่องภาษีของรัฐบาลค่อนข้างครอบคลุมดี และควบคุมติดตามการจ่ายภาษีได้ดี ยิ่งปัจจุบันการ
จ่ายภาษีสามารถดำเนินการออนไลน์ได้ก็ยิ่งสะดวก ส่วนภาษีของผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางก็
สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ถ้าผลการประกอบการไม่ถึงตามเกณฑ์”
แต่อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ที่มีขนาดองค์กรเล็ก และกลางและ
องค์กรพัฒนาเอกชนเองมีความต้องการให้ทางรัฐบาลงดเว้นภาษีดิจิทัลให้ด้วย ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ขยายความ
และสถานการณืให้เห็นดังคำที่ว่า “มันเป็นเรื่องยากสำหรับเราในฝ่ายรัฐในปัจจุบัน ที่จะกำกับการจัดเก็บภาษี
ให้ได้ตามเป้า จากที่ได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้ ประกอบการรายย่อยทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งในการ
ประชุมระดับชาติและระดับภูมิภาค ผู้ประกอบการต้องการให้ส่งเสริมพื้นที่การค้าออนไลน์แต่ขอให้เป็นพื้นที่
ปลอดภาษี นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลกลางต้องตัดสินใจ ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางก็
ยังคงรูปแบบการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องแบบเดิม ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ และอื่นๆจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจออนไลน์”
ส่วนประเด็นการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับการค้าปลีกออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่นั้นยังคง
เป็นช่องว่างที่จะต้องพัฒนา ดังข้อมูลการให้สัมภาษณ์เชิงลึกที่ว่า “เพราะเราไม่สามารถควบคุมดูแลโดยตรงได้
และไม่มีข้อบังคับพิเศษสำหรับร้านค้าออนไลน์และอื่นๆ แต่อย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ หากเรารู้สึกไม่พอใจ
จริงๆ เราสามารถรายงานไปยัง BPSK (หน่วยงานระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค) ในเมืองสุราการ์ตาได้ โดยหาก
เป็นกรณีภาษี ก็ไม่ต้องเสียภาษีและไม่มีภาษี แล้วในพื้นที่โซโลก็มีภาษีท้องถิ่นเพียง 9 ประเภทเท่านั้น ร้านค้า
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ออนไลน์ไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีท้องถิ่น ในความเห็นของฉัน ข้อบังคับต้องทำทันที เพราะมีกำไรจากผู้ค้า/
ผู้ประกอบการออนไลน์แน่นอน แม้ว่าเขาจะทำธุรกรรม/ธุรกิจโดยใช้เพียงอุปกรณ์พกพา แล็ บท็อป หรือ
โทรศัพท์มือถือ จริงๆ ก็ควรมีการอภิปรายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น เพราะในอินโดนีเซียค่อนข้างเสี่ยงเรื่องเลี่ยง
ภาษีอยู่แล้ว หรือผู้ที่มีการขายของบน Instagram หรือร้านค้าออนไลน์อื่นอาจต้องเสียภาษี แต่ในอนาคต
อาจจะกำกับผู้ค้าที่ได้กำไรต้องเสียภาษี”
ในส่วนของการกำกับติดตามให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนวปฏิบัติไว้อย่างน่าสนใจ ดังที่ว่า “ในความคิดเห็นของฉัน กระบวนการใน
การจัดเก็บภาษีในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยใช้วิธีการจัดเก็บภาษีแบบทั่วไปดังที่ดำเนินการ
อยู่ โดยวิธีการแรก คื อ การจัดเก็บจากฝั่งผู้ประกอบการที่เป็นภาษีธุรกิจการค้า ซึ่งผู้ประกอบการที่มีผล
ประกอบการของบริษัทต่ำกว่า 4.8 ล้านรูเปียร์ก็จะจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 ของผลประกอบการ ซึ่ งการ
ยื่นภาษีก็เป็นการดำเนินการโดยการประเมินตนเองรายปี... ส่วนวิธีการที่สอง คือ การที่ตัวแทนสรรพากรไป
เยี่ยมเยือนผู้ประกอบการ หรือการไปตรวจสอบผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้ยื่นจ่ายภาษีทุกปี โดยหาก
ผู้ประกอบการไม่ได้ทำการยื่นเอกสารเพื่อจ่ายภาษี ทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะดำเนินการตรวจสองข้อมูลเชิงลึก
ตามแนวทางกรอบกฎหมายที่กำหนด”
6.2.5 บทสรุป: ความสามารถในการกำกับดูแลโดยรัฐและทิศทางในอนาคต
ข้อมูลจากศึกษาวิจัยทั้งจากข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากการสำรวจ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ล้วนชี้ให้เห็นถึงสภาพการณ์แข่งขันของการค้าปลี กออนไลน์ที่เข้มข้นและรุนแรงส่งผลให้การกำกับดูแลและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสิ่งที่ยิ่งมีความท้าทาย บทบาทของการอำนวยความสะดวกต่างๆที่ดำเนินการอยู่
และกำหนดนโยบาย วางกฎ/ระเบียบ ทิศทางที่เหมาะสมและทันการณ์เป็นจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและ
ทบทวนเป็นระยะ นอกจากนี้ การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของ การเข้าถึงแหล่งทุน และ
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่น ยังเป็นช่องว่างในการกำกับดูแลของ
ภาครัฐที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนา โดยภาครับเองต้องอาศัยความร่วมมือจากพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
ท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ภาคประชาชนและ
ผู้บริโภคในการพัฒนาระบบนิเวศของเศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซียให้เกิดความยั่งยืน

272

6.3 ผลกระทบต่อสังคม
6.3.1 ภาพรวมผลกระทบต่อสังคม
ข้อมูลทั่วไป
สถิ ต ิ ใ นปี 2021 อิ น โดนี เ ซี ย มี ป ระชากรประมาณ 274.9 ล้ า นคน อยู ่ ใ นเขตเมื อ ง 57% ผู ้ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 345.3 ล้านเครื่องคิดเป็น 125.6 % ของประชากร เป็นระบบ pre-paid 97.0 % และ postpaid 3.0 % การเชื่อมต่อแบบ broadband (3G-5G) ของทุกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดเป็น 94/.6 % ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ต 202.6 ล้านคนคิดเป็น 73.7 % ของประชากร (ในปี 2016 ตัวเลขอยู่ที่ 51.8%, (APJII, 2016)
ผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 170 ล้านบัญชี คิดเป็น 61.8 % ของประชากร ในปี 2021 ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น
1.2% คิดเป็น 4 ล้านคน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 15.5 % ประมาณ 27 ล้านคน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น
6.3% คิดเป็น 10 ล้านคน (Datareportal, 2021)
เวลาที่ชาวอินโดนีเซียใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 52 นาที ใช้กับโซเชียลมีเดีย 3 ชั่วโมง 14 นาที
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกออนไลน์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอินโดนีเซียเข้าชมมากที่สุดคือ Tokopeia อยู่
ลำดับที่ 12 และ Shopee อยู่ลำดับที่ 13 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 96.4 % ของประชากร การ
ใช้แอปพลิเคชันประเภทการซื้อของในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรช่วงอายุ 16-64 ปีคิดเป็น 78.2 % ของ
ผู้ใช้ แอปพลิเคชัน Shopee อยู่อันดับ 4 ที่มีผู้ใช้มากที่สุด (Datareportal, 2021)
สถิติด้านการเงินและการทำธุรกรรมออนไลน์
จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ใช้บริการทางการเงิน พบว่าผู้มีบัญชีกับสถาบันทางการเงิน
48.9% ผู้มีบัตรเครดิต 2.4% ผู้บัญชีเงินเคลื่อนที่ 3.1% ผู้ที่ทำซื้อหรือจ่ายบิลออนไลน์ 11.2% ผู้หญิงมีบัตร
เครดิต 1.9% ผู้ชายมีบัตรเครดิต 3.1% ผู้หญิงทำการซื้อของออนไลน์ 12.9% ในขณะที่ผู้ชายทำการซื้อของ
ออนไลน์ 9.4%
อายุช่วงวัยที่ซื้อของออนไลน์มากสุดคือ 45-54 ปี 89.4% รองลงไปคือ 35-44 ปี 89.9% ช่วงวัย 2534 ปี 88.5% ช่วงวัย 16-24 ปี 84.8% และช่วงวัย 55-64 ปี 77.3%
การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าปลีกดิจิทัลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจหรือธุรกิจ
การค้าเท่านั้น หากส่งผลต่อประเด็นต่างๆ ทางด้านสังคมด้วย โดยจะแบ่ งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคม
เป็น 5 ด้านได้แก่ วัฒ นธรรมดิจ ิทัล ความเหลื่อมล้ำในทางดิจิทัล การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่
สวัสดิการสำหรับแรงงาน และงานแห่งอนาคตและการว่างงาน ดังนี้
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6.3.2 วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital culture)
ในปัจจุบันนี้พัฒนาการด้านสังคมของอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้เข้าสู่วิถีชีวิตทุกด้านของสังคม ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยี เกิดการเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า
เศรษฐกิจ ดิจ ิทัล (Kementrian Kominfo, 2017) การพัฒ นาในด้านการเข้ าถึ ง อินเทอร์เน็ ตทำให้ ก ารค้ า
ออนไลน์ (ใช้ระบบออนไลน์ในการซื้อขาย) ในอินโดนีเซียเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ตัวเลขการทำธุรกรรม
การค้าออนไลน์และ e-banking สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นเครื่องชี้ว่าธุรกิจออนไลน์จะเติบโตต่อไปและจะมี
แนวโน้ ม เพิ ่ ม ขึ ้ น ในอนาคต (Badan Pusat Statistik, 2017b) อย่ า งไรก็ ต ามในอี ก ด้ า นหนึ ่ ง เทคโนโลยีก็
ก่อให้เกิดความเสียเปรียบสำหรับคนจำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ด้านดี
เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำมาทั้งผลดีแลผลเสีย (Wahbi, dkk, 2018) อันเนื่องมาจากว่าประชาชนอยู่
ในสภาพการณ์ที่เทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียังคงไม่เสมอภาค จนกระทั่งในบ้างครั้งเกิดสิ่งที่
เรียกว่า cultural shock ในกลุ่มประชาชนอินโดนีเซีย หากเราพิจารณาผลกระทบหลักจากพัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัลจะพบว่ามีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบ ดังนี้
ผลกระทบด้านดีของเศรษฐกิจดิจิทัล
•

เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางด้าน
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการบริหารอยู่

•

สามารถรับข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายและทำธุรกรรมทางไกลได้โดยตรงเพื ่ อให้
ผู้บริโภคสามารถทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นซึ่งช่วยให้ระบบการซื้อขายในปัจจุบันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ผลิตหรือผู้มีส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจ

•

เทคโนโลยีสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในบริการต่างๆ และสามารถพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ผ่ า นธนาคารที ่ ส นั บ สนุ น เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ อ ย่ า งเต็ ม ที ่ ใ นการทำธุ ร กรรม
(Sumarjiyanto, dkk, 2020)

•

ความสะดวกในการทำธุรกรรมจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปิดตำแหน่งงานใหม่สำหรับ
ประชาชน (Maulana, 2020)

•

เกิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุ ษย์และทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่อย่างมากมายของอินโดนีเซีย (Marlinah, 2019)

ผลกระทบด้านลบของเศรษฐกิจดิจิทัล
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• เครือข่ายการสื่อสารในการทำธุรกรรมที่ใช้ในทางที่ผิดสามารถนำไปสู่การฉ้อโกงได้อย่ าง

ง่ายดาย
• การใช้ เ ครื ่ องมื อสื ่ อสารในทางที ่ ผ ิ ด อาจส่ ง ผลกระทบต่ อบรรทั ด ฐาน เช่ น เกิ ด การหมิ่ น

ประมาทการบล็อกและการเข้าถึงข้อมูลแบบผิดกฎหมาย (การแฮก) ในระบบธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจ (Sumarjiyanto, dkk, 2020)
• ประชาชนบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นเพราะความสะดวกในการซื้อ ผู้ซื้อซื้อสินค้า

โดยไม่ได้เกิดจากการเลือกด้วยเหตุผลและความจำเป็น (Wahbi, dkk, 2018)
เศรษฐกิจดิจิทัลเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของผู้คน การพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง การเคลื่อนย้ายของมนุษย์ การกระจายสินค้า ตลอดจน
การเคลื่อนที่ของเงินทุนและข้อมูลพัฒนาอย่างรวดเร็วผ่านระบบดิจิทัล (Sayekti, 2018) ในที่สุดสิ่งนี้ก็นำไปสู่
สังคมรูปแบบใหม่ในวิถีชีวิตของประชาชนในอินโดนีเซีย นอกจากผลกระทบระดับมหภาคที่เปลี่ยนแปลง
ระเบียบสังคมที่มีอยู่แล้ว ยังมีผลกระทบเชิงพฤติกรรมขนาดเล็กอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
ผลกระทบเชิงบวก
• การเติบโตของความคิดสร้างสรรค์ของคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาจำเป็นต้องคิดว่าจะอยู่รอดได้
อย่างไรในการพัฒ นาเทคโนโลยีในปัจจุบัน ศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หากมี ก าร
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืนและเน้นที่การสร้างสินค้าและบริการโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
ความสามารถ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ท ี ่ เ ป็ น ทรั พ ย์ ส ิ น ทางปั ญ ญาจะสามารถเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวอินโดนีเซียและสามารถสร้างคุณูปการต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มอำนาจการแข่งขัน และมีความได้เปรียบในเศรษฐกิจโลก (Marlinah, 2019)
• ประชาชนอินโดนีเซียในฐานะปัจเจกชนได้เรียนรู้เกี่ ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างงานใน
รูปแบบใหม่ ในบรรดาโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ Facebook ยังคงเป็นทางเลือ กของ
เจ้าของธุรกิจจำนวนมากที่จะได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นและโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน
ผู้ประกอบการสามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนได้หลายวิธี (Sholihin, et al, 2018)
ผลกระทบเชิงลบ
• ปัจเจกบุคคลกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในการบริโภค พวกเขาไม่ได้ซื้อ
สินค้าอย่างมีเหตุผล (Wahbi, et al, 2018) จากมุมมองของ Jean Baudrillard ประชาชนถูก
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กระตุ้นด้วยสื่อต่างๆ อีคอมเมิร์ซส่งผลให้ก ารบริโภคกลายเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจ ไม่ใช่การ
ผลิต (Ridwan, et al, 2018) ผู้คนบริโภคเชิงสัญญะมากกว่าการเห็นประโยชน์ของวัตถุห รือ
สินค้านั้นๆ
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในฐานะ
ปัจจัยกำหนดวิถีทางเศรษฐกิจ (Damai, et al, 2019) เมื่อผู้คนตระหนักมากขึ้นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น
เทคโนโลยีใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ ความมั่งคั่งใหม่ และกระแสเศรษฐกิจอื่นๆ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมีค่าและ
ระบบต่างๆ ยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อดูแลและใช้งานในระบบแบบนี้ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น
ใหม่จะไม่ได้มีบทบาทในการลดความยากจนอย่างน่าอัศจรรย์ ขจัดการว่างงาน มีชัยในวงจรธุรกิจ และนำ
ความสุขและความสามัคคีมาสู่ทุกคนอย่างน่าอัศจรรย์ (Peace et al., 2019)
ในแง่ของการบริโภคของประชากร อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่สองรองจากสิงคโปร์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน ประการแรก เมื่อธุรกรรมอีคอมเมิร์ซเกิดขึ้น
ออนไลน์กลายเป็นส่วนสำคัญ กล่าวคือผู้ขายและผู้ซื้อหรือการซื้อของออนไลน์เกิดขึ้นในไซเบอร์สเปซ การ
พบปะในทางกายภาพเกิดขึ้นน้อยมากถึงมากที่สุด ประการที่สอง การมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึงกิจกรรมเหล่านี้มี
ความเกี่ยวข้องกันในหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย โอนเงินตามวิธีการสั่งซื้ อ
จากนั้นผู้ขายส่งสินค้าที่ร้องขอ และผู้ซื้อรับรองว่าสินค้าที่ทำการซื้อได้ถึงมือผู้บริโภคแล้ว ( Ridwan, 2018)
ประการที่สาม การทำธุรกรรมเกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสาร กุญแจสำคัญคือการใช้อีคอมเมิร์ซมีผลกระทบทาง
วัฒนธรรมต่อสังคมที่แตกต่างจากกระบวนการซื้อของแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง (Ridwan, 2018)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแวดวงเศรษฐกิจได้รับอิทธิพลจากสื่อเช่นกัน สังคมเติบโตจากข้อมูลที่
ถ่ายทอดผ่านการออกอากาศหรือสื่อ (Lull, 1998) หน้าที่ของสื่อในฐานะผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ได้แก่ ประการแรก เป็นผู้ให้ข้อมูล ในกรณีนี้หน้าที่การส่งข้อมูล หากปราศจากสื่อที่จะเป็นตัวกลาง ข้อมูลก็ไม่
สามารถถูกส่งต่อหรือถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ประการที่สองคือการตัดสินใจ ในกรณีนี้สื่อทำหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุน นอกเหนือจากการถูกคาดหวังให้เปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ และบรรทัดฐานทางสังคม กลุ่ม
สนทนาจำเป็นต้องมีเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งหมายความว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทในการถ่ายทอดข้อมูลเพื่อ
เป็นวัตถุดิบหรือเนื้อหาในการสนทนา เป็นตัวแทนนำข้อความจากผู้นำชุมชน และการชี้แจงประเด็นที่พวกเขา
หยิบยกขึ้นมา ประการที่สาม สื่อมีบทบาทในฐานะผู้ให้การศึกษา ในกรณีนี้สื่อสามารถเพิ่มระดับการรับรู้ของ
สาธารณชนได้ (Lull, 1998)
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อิทธิพลของสื่อที่มีต่อแต่ละคนแตกต่างกัน เนื่องมาจากวิธีคิดที่แตกต่างกัน ความแตกต่างเชิงคุณภาพ
ที่ส่งผลต่อการก่อตัวของทัศนคติ ความสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจำวัน และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(Kango, 2015) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประชาชนพยายามที่จะทิ้งองค์ประกอบที่ควรต้องละทิ้ง มุ่งเน้น
ไปที่การก่อตัวขององค์ประกอบใหม่และมุ่งเน้นไปที่ค่านิยมที่มีอยู่ในอดีต การมีอยู่ของสื่อในวิถีชีวิตของสังคม
ไม่ได้เป็นเพียงวิธีการพักผ่อนหย่อนใจ การลดความเครียด หรือความบันเทิงเท่านั้น แต่เนื้อหาและข้อมูลที่
นำเสนอยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด้วย สื่อนำผู้คนเข้าสู่รูปแบบวัฒนธรรม
ใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจ และเริ่มกำหนดความคิดและพฤติกรรมของผู้คน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมที่
สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในวิถีชีวิตซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Kango, 2015)
อินโดนีเซียมีตลาดการค้าปลีกออนไลน์ประมาณ 5 พันล้าน ซึ่งเป็นการค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการมากกว่า 3 พันล้าน อินโดนีเซียมีผู้ซื้อออนไลน์ประมาณ 30 ล้านรายจากประชากรทั้งหมด
ราว 260 ล้านคนในปี 2017 มีการคาดการณ์ว่าในปี 2025 เศรษฐกิจดิจิทัลในอินโดนีเซียจะสร้างงานมากถึง
3.7 ล้าน และสร้างความเติบโตทางรายได้ถึง 80% สำหรับธุรกิจ SME
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การค้าออนไลน์ของอินโดนีเซียในปี 2020
สูงขึ้น 91% จากปีก่อนหน้าที่สูงขึ้น 54% ในช่วงของการแพร่ระบาดมีผู้บริโภคที่เปลี่ยนรูปแบบการจับจ่ายซื้อ
ของจากรูปแบบที่ร้านค้ามาเป็นออนไลน์ 12 ล้านคน และในปี 2021 การค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากปี
2020
1.1 การปรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีต่อเศรษฐกิจในภาคต่างๆ ชัดเจนเป็นอย่างมาก
แต่การเพิ่มขึ้นของภาคเศรษฐกิจออนไลน์เป็นเครื่องหมายว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ความต้องการของผู้คน
ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ออนไลน์ส่งผลให้ผู้ค้าปลีกต้องให้ความสำคัญกับคลังสินค้า ที่จริงแล้วมีรายงาน
ว่าความต้องการคลังสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ราวปี 2017 แต่สถานการณ์โรคระบาดทำให้ความ
ต้องการคลังสินค้าเร็วขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคที่สั่งสินค้าออนไลน์ต้องการได้รับสินค้าโดยเร็ว ดังนั้นที่ตั้งของ
คลังสินค้าจึงควรอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเพื่อความสะดวกทั้งในการเก็บสินค้าและการกระจายสินค้า
การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอินโดนีเซียส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในธุรกิจการค้า
ปลีกออนไลน์ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค จากแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคใช้มาก
ที่สุดได้แก่ Shopee 83.2% รองลงไปคือ Lazada 28.2% ตามด้วย Instagram 27.5% แพลตฟอร์มออนไลน์
อื่นๆ 25.7% ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลทางสถิติจากการทบทวนวรรณกรรม
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รูป แบบการชำระเงิน ที่ผ ู้บ ริโภคใช้มากที่ส ุดคื อ iBanking/Mobile Banking 61.5% รองลงไปคือ
ชำระผ่าน ATM 60.8% ตามด้วยชำระเงินปลายทาง 59.8% สินค้าที่มีการซื้อออนไลน์มากที่สุดได้แก่สินค้า
แฟชั่น (เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องประดับ และอื่นๆ) 77.5%
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยน หันไปสั่งของทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ มากขึ้น
ส่งผลต่อธุรกิจการขนส่งอื่นๆ เช่นการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ Gojek หรือธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน
ภาคธุรกิจอื่นๆ มีการปรับตัวเพื่อรับกับธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์ที่ขยายตัวมากขึ้น ธนาคาร Mandiri
ได้พัฒนาเพื่อให้ธนาคารสามารถตอบโจทย์การทำธุรกรรมออนไลน์เกี่ยวกับการค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ผ่านห้ายุทธศาสตร์ได้แก่ (1) internal process digitalization (2) develop digital native product
(3) modernize channels (4) leveraging digital ecosystem (5) promote digital capabilities
(Investor Daily, 7 April 2021, 23)
ตารางที่ 31 โมเดลในการทำธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ
แนวคิด
การชำระเงิน

คำอธิบาย
การผสมผสานแอปพลิเคชันการชำระเงิน เช่น กระเป๋าเงินดิจิทลั (digital wallet) หรือบริการชำระ
เงินภายหลัง (pay later) เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกการชำระเงิน

ห่วงโซ่อุปทาน

ให้การเข้าถึงด้านดิจิทลั แก่ผคู้ ้าเพือ่ เชื่อมต่อกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าทีจ่ ำหน่ายเร็วและต้นทุนต่ำ(Fastmoving consumer goods – FMCG) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นและในราคาที่
ย่อมเยา

ประสบการณ์

ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการจัดหาแอปพลิเคชันการสั่งซือ้ บางส่วนอยู่ในรูปแบบของ

ลูกค้า

โปรแกรม loyalty เพื่อให้คะแนนเครดิตสำหรับทุกธุรกรรมที่ทำ

ผลิตภัณฑ์

ช่วยให้ผู้ค้าให้บริการการซื้อหรือการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทลั ประเภทต่างๆ เช่น การชำระ

ดิจิทัล

เงินแบบจุดชำระเงินธนาคารออนไลน์ (Payment Point Online Bank – PPOB) การซื้อตั๋วรถไฟ
การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

โมเดลทั้ง 4 แบบข้างต้น (ดังตารางที่ 31) ได้รับการยอมรับ อย่างกว้ างขวางจากสตาร์ท อั พ ใน
อินโดนีเซียที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มค้ าปลีกที่ค่อนข้างหลากหลาย การเติบโตของ
ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการค้าปลีกรายใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
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1.2 ปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าจากการหาข้อมูลออนไลน์
เช่นการรีวิวสินค้าหรือให้รายละเอียดข้อดีข้อด้อยของสินค้าจากผู้ที่เคยซื้อหรือใช้สินค้ามาก่อน ตลอดจนเรื่อง
ราคาและความคุ้มค่า แม้ว่าผู้บริโภคจะมีแชร์ข้อมูลสินค้ากับครอบครัว และมิตรสหาย แต่การบอกปากต่อปาก
จากผู้ที่รู้จักไม่ใช่หลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค นอกจากนี้การที่สินค้าราคาถูกจาก
ประเทศจีนเข้าไปตีตลาดภายในของอินโดนีเซีย ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากจีนเพราะราคาถูกกว่า
แหล่งอื่นๆ กล่าวคือราคาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
1.3 การใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้บริโภค
จากแบบสอบถามผู้บริโภคเคยร้องเรียนหรือเยียวยาความเสียหายจากการใช้แพลตฟอร์มในการ
บริโภค 27.4% และไม่เคย 72.6% และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ข้อมู ลว่าผู้บริโภคมักจะไม่ค่อยทราบแหล่ง
ร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาจากการซื้อของออนไลน์ หรือในบางกรณีผู้บริโภคทราบว่ามีชุมชนออนไลน์ที่ผู้บริโภค
รวมตัวกันเพื่อเป็นพื้นที่ในการร้องเรียนปัญหาอันเกิดจากการซื้อของหรือทำธุรกรรมออนไลน์แต่ผู้บริโภคไม่ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย อย่างไรก็ตามในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น twitter, facebook, WhatsApp เป็นต้น ผู้บริโภค
จะโพสต์เรื่องราวปัญหาที่เกิดจากการซื้อของออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการตอบสนองจากชุมชนออนไลน์ที่จะเข้ามา
ตอบให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละคนมี ตลอดจนส่งเรื่อ งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป
6.3.3 ความเหลื่อมล้ำในทางดิจิทัล (Digital Inequality)
ความเหลื่อมล้ำในทางดิจิทัลหมายถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ระหว่างบุคคล ครอบครัว บริษัท (หรือกลุ่มชุมชน) และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในระดับต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม หรือการใช้เทเลเมติกส์และอินเทอร์เน็ต (Ariyanti, 2013) ดังนั้นความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล
จึงสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำในการใช้เทเลเมติกส์และผลที่ตามมาของการใช้งานที่แตกต่างกันภายในและ/
หรือระหว่างประเทศ ความเหลื่อมล้ำในทางดิจิทัลหมายถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ความเหลื่อมล้ำนี้สามารถแสดงออกมาเป็นความเหลื่อมล้ำทาง
กายภาพ (การไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ) หรือทักษะที่จำเป็นในการมีส่วนร่วม
ในฐานะพลเมืองดิจิทัล การวัดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในพื้นที่หนึ่งๆ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความ
เข้าใจว่าพื้นที่ใดจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี ICT หาไม่แล้วอาจเกิดข้อผิดพลาดในการกำหนดลำดับ
ความสำคัญของพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแท้จริง
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ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเป็นปรากฏการณ์ที่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิ จิทัลอยู่เสมอ
ความเหลื่อมล้ำไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการเข้าถึงอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังอยู่ในรูปแบบของทักษะ พฤติกรรม และ
เนื้อหาด้วย (Rahman and Quaddus, 2012) ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงอุปรกรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถและความเหลื่อมล้ำด้านนวัตกรรม หากมี
การใช้เทคโนลีลี ICT มากขึ้นความคุ้นเคยกับ ICT ก็จะมากขึ้นและจะยกระดับความสามารถในการใช้ ICT มาก
ขึ้น (Rahman and Quaddus, 2012) หากกล่าวถึงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลจะใกล้เคียงกับความรู้ทางด้าน
ดิจิทัล ยิ่งระดับการศึกษาของประชาชนสูงขึ้นก็ยิ่งมีแนวโน้มที่คนจะใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น (Yanti and
Alamsyah, 2014)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยที่สุด แม้ว่า 30%
ของชาวสิงคโปร์สามารถเพลิดเพลินกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด แต่มีเพียง 0.005% ของคนในกัมพูชา
และเวียดนามเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ข้อมูลในปี 2019) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในสิงคโปร์
นั้นง่ายกว่าในกัมพูชาและเวียดนามมาก แม้แต่ในอินโดนีเซียและไทย ในระดับโลกสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่สองใน
ดัชนีความพร้อมของเครือข่าย (Network Readiness Index - NRI) (ต่ำกว่าสวีเดน) NRI ของสิงคโปร์อยู่ใน
อันดับที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย (29) ไทย (77) อินโดนีเซีย (80)
เวียดนาม (83) และฟิลิปปินส์ (86) เนื่องจากสิงคโปร์มีสภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎระเบียบที่เข้มงวด
ซึ่งเอื้อต่อนวัตกรรมและธุรกิจอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นหลายประเทศมีแผนกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงความเหลื่อม
ล้ำทางดิจิทัล (Safrill et al, 2019) สาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันทางดิจิทัลในอินโดนีเซีย ได้แก่
1. ระบบตลาดต่างๆ ที่ใช้โดยประเทศต่างๆ ในการผู กขาด การแข่งขันเพียงบางส่วน และการ
แข่งขันเต็มรูปแบบจะมีผลกระทบ การเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาค ความสำเร็จของสิงคโปร์และ
มาเลเซียในการปรับการเข้าถึงดิจิทัลโดยอิงจากระบบตลาดที่มีการแข่งขันสูงนั้นไม่ได้เทียบได้กับความสำเร็จ
ของประเทศอื่นๆ โหมดการครอบงำตลาดนี้ มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายของรัฐบาล หากรัฐบาล
ประสบความสำเร็จในการใช้รูปแบบการครอบงำตลาดที่มีการแข่งขันสูงก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทาง
ดิจิทัลได้เนื่องจากประสิทธิภาพของการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
2. เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่กระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมืองเท่านั้น มีผลกระทบต่อการอ่อนของ
เครือข่ายต่อพ่วง ทำให้ยากต่อการรับการสื่อสารและข้อมูลระหว่างภูมิภาค ในฐานะที่เป็นนครรัฐ สิงคโปร์มี
เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์มากโดยแทบไม่มีปัญหาใดๆ สถานการณ์นี้แตกต่างจากอินโดนีเซียที่มี
พื้นที่กว้างมาก บางพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยากลำบาก การเสริมความ
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แข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนที่รัฐไม่สามารถจ่ายได้ และสำหรับผู้มีรายได้น้อยค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าถึงดิจิทัลถือเป็นภาระเช่นกัน
3. เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลต้องใช้เงินทุนและระดับรายได้ต่อหัวของประชากรในอินโดนีเซีย
แตกต่างกัน การเชื่อมต่อทางดิจิทัลของชนชั้นกลางและชั้นล่างมักไม่ดีเท่ากับคนรวย (Safrill et al, 2019)
นอกจากนี้ยังมีมิติของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลจากมุมทางด้านเพศสภาพ ดังนี้
1. ผู้หญิงมีความแตกต่างกับผู้ชายในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา อาชีพ และรายได้
ผู้หญิงมักจะมีระดับการศึกษาและรายได้ต่ำกว่าผู้ชาย
2. ความแตกต่างส่วนบุคคลเหล่านี้มีผลกระทบต่อความแตกต่างในทรัพยากร เช่น ระยะเวลาใน
การเข้าถึงดิจิทัล (ผู้ชายเข้าถึงได้มากกว่า) จิตใจ (ผู้หญิงไม่มีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการเข้าถึงดิจิทัล) สังคม
(ผู้หญิงรอความช่วยเหลือจากผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดเพื่อช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) และวัฒนธรรม (วัฒนธรรม
ปิตาธิปไตยบังคับให้ผู้หญิงมุ่งเน้นความสนใจเฉพาะปัญหาในครั วเรือนและไม่ถือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
สิ่งจำเป็น)
3. ความแตกต่างในการเข้าถึงดิจิทัลสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ความแตกต่างเหล่านี้อยู่ในรูปแบบ
ของความแตกต่างในแรงจูงใจ (ผู้หญิงไม่มีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการเข้าถึง) สื่อ (ผู้หญิงไม่มีรายได้เพียงพอที่จะ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทุกวัน) ทักษะ (ผู้หญิงส่วนใหญ่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเท่านั้น) และการใช้งาน
(ผู้หญิงใช้เทคโนโลยีดิจิทัลน้อยกว่าผู้ชาย รวมถึงใช้ แอปพลิเคชันที่มีความหลายหลากน้อยกว่า ตลอดจนเป็น
ผู้ใช้งานดิจิทัลที่ไม่ค่อยแอคทีฟ)
ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลยังเกิดจากหลายปัจจัย รวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัว Lestari และ
Sunarto (2018) ระบุว่าความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเนื่องจากการกระจายอำนาจที่ไม่เท่ากันในโครงสร้างครอบครัว
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การจัดหาเครื่องมือสื่อสาร (สมาร์ทโฟน) ในครอบครัวให้
ความสำคัญสำหรับผู้ชายเป็น สาเหตุจากวิธีคิดแบบปิตาธิปไตยในรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เชื่อว่า
ผู้หญิงมีหน้าที่ทำงานบ้านเพื่อให้ผู้ชายมีสิทธิ์ได้รับเทคโนโลยีการสื่อสารหลักมากกว่าผู้หญิง ( Lestari และ
Sunarto, 2018)
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชาวอินโดนีเซียแต่ยังคงมี
ความไม่เท่าเทียมกันอยู่กล่าวคือโอกาสในพื้นที่เมืองมีมากกว่าในเขตชนบทอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำใน
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การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ความเหลื่อมล้ำในเรื่องของเพศสภาพ นอกจากนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำในความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตารางที่ 32 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ฯลฯ) และแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ online community ฯลฯ) ที่ใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขายออนไลน์
ของผู้บริโภค
ค่ากลาง

ส่วนเบี่ยงเบน

ท่านมีความเข้าใจในระบบของแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นอย่างดี

3.20

.853

ท่านเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสมและประเภทตามความ

3.36

.700

ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม

1.94

1.038

ในการเลือกซื้อสินค้าท่านสามารถเรียนรู้แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว

3.18

.850

ท่านสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารและ

3.26

.816

3.30

.855

3.32

.837

3.27

.794

ต้องการ

ธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
ท่านมีความเข้าใจในอุปกรณ์เทคโนโลยีเกีย่ วกับการสื่อสารและ
ธุรกรรมเป็นอย่างดี
ท่านมีความสามารถปรับตัวใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำ
ธุรกรรมออนไลน์เป็นอย่างดี จากค่าเต็มแต่ละหัวข้อคือ 5 คะแนนสูงสุดคือเรื่อง ผู้บริโภคเลือกใช้แพลตฟอร์ม
ตามความเหมาะสมและประเภทตามความต้องการอยู่ที่ 3.36 คะแนนต่ำสุดคือการพบปัญหาจากการใช้
แพลตฟอร์มอยู่ที่ 1.94 (ดังตารางที่ 32)
ตารางที่ 33 การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ฯลฯ) และแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ online community ฯลฯ) ที่ใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขายออนไลน์
ของผู้บริโภค เปรียบเทียบเขตเมืองและปริมณฑลชานเมือง
ที่อยู่
เขตเมือง

N

Mean
73

3.25

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

.813

.095
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ที่อยู่
ท่านมีความเข้าใจใน

N

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

ปริมณฑลชานเมือง

80

3.24

.846

.095

ท่านเลือกใช้

เขตเมือง

73

3.40

.682

.080

แพลตฟอร์มตาม

ปริมณฑลชานเมือง

80

3.40

.704

.079

ท่านพบปัญหาจาก

เขตเมือง

73

1.77

.979

.115

การใช้บริการ

ปริมณฑลชานเมือง

80

2.04

1.037

.116

ในการเลือกซื้อสินค้า

เขตเมือง

72

3.19

.882

.104

ท่านสามารถเรียนรู้

ปริมณฑลชานเมือง

79

3.19

.802

.090

ท่านสามารถเข้าถึง

เขตเมือง

71

3.18

.850

.101

อุปกรณ์เทคโนโลยีที่

ปริมณฑลชานเมือง

78

3.36

.702

.079

ท่านมีความเข้าใจใน

เขตเมือง

72

3.22

.907

.107

อุปกรณ์เทคโนโลยี

ปริมณฑลชานเมือง

79

3.34

.714

.080

ท่านปรับตัวใช้

เขตเมือง

72

3.26

.839

.099

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ

ปริมณฑลชานเมือง

78

3.35

.819

.093

ระบบของ
แพลตฟอร์มต่างๆ
เป็นอย่างดี

ความเหมาะสมและ
ประเภทตามความ
ต้องการ

แพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มได้อย่าง
รวดเร็ว

ช่วยในการสื่อสาร
และธุรกรรม
ออนไลน์ได้เป็นอย่าง
ดี

เกี่ยวกับการสื่อสาร
และธุรกรรมเป็น
อย่างดี

การสื่อสารและการ
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ที่อยู่

N

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

ทำธุรกรรมออนไลน์
ได้เป็นอย่างดี
ท่านใช้เทคโนโลยี

เขตเมือง

72

3.24

.831

.098

เกี่ยวกับการสื่อสาร

ปริมณฑลชานเมือง

78

3.35

.680

.077

และการทำธุรกรรม
ออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตารางที่ 34 ปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์มที่สัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อาศัย
ที่อยู่
เขตเมือง
ท่านพบปัญหาจาก

น้อยที่สุด

Count

การใช้บริการ

% within ท่านพบ

แพลตฟอร์ม

ปัญหาจากการใช้

ปริมณฑลชาน

Total

เมือง

38

34

72

52.8%

47.2%

100.0%

24.8%

22.2%

47.1%

21

16

37

56.8%

43.2%

100.0%

13.7%

10.5%

24.2%

7

23

30

23.3%

76.7%

100.0%

4.6%

15.0%

19.6%

7

7

14

บริการแพลตฟอร์ม
% of Total
น้อย

Count
% within ท่านพบ
ปัญหาจากการใช้
บริการแพลตฟอร์ม
% of Total

มาก

Count
% within ท่านพบ
ปัญหาจากการใช้
บริการแพลตฟอร์ม
% of Total

มากที่สุด

Count
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ที่อยู่
เขตเมือง
% within ท่านพบ

ปริมณฑลชาน

Total

เมือง

50.0%

50.0%

100.0%

4.6%

4.6%

9.2%

73

80

153

47.7%

52.3%

100.0%

47.7%

52.3%

100.0%

ปัญหาจากการใช้
บริการแพลตฟอร์ม
% of Total
Total

Count
% within ท่านพบ
ปัญหาจากการใช้
บริการแพลตฟอร์ม
% of Total

ข้อมูลจากแบบสอบถามสะท้อนว่าผู้บริโภคมีปัญหาจากการใช้แพลตฟอร์มค่อนข้างน้อย โดยผู้บริโภค
ในเขตชานเมืองจะประสบปัญหามากกว่าผู้บริโภคที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเมือง (ดังตารางที่ 33 และ 34)
ตารางที่ 35 ข้อมูลผู้บริโภคที่มีความเข้าใจในระบบของแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อาศัย
ที่อยู่
เขตเมือง
ท่านมีความเข้าใจใน

น้อยที่สุด

Count

ระบบของ

% within ท่านมี

แพลตฟอร์มต่างๆ

ความเข้าใจในระบบ

เป็นอย่างดี

ของแพลตฟอร์ม

ปริมณฑลชาน

Total

เมือง

3

3

6

50.0%

50.0%

100.0%

2.0%

2.0%

3.9%

8

12

20

40.0%

60.0%

100.0%

5.2%

7.8%

13.1%

ต่างๆ เป็นอย่างดี
% of Total
น้อย

Count
% within ท่านมี
ความเข้าใจในระบบ
ของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เป็นอย่างดี
% of Total

285

ที่อยู่
เขตเมือง
มาก

Count
% within ท่านมี

ปริมณฑลชาน

Total

เมือง

30

28

58

51.7%

48.3%

100.0%

19.6%

18.3%

37.9%

32

37

69

46.4%

53.6%

100.0%

20.9%

24.2%

45.1%

73

80

153

47.7%

52.3%

100.0%

47.7%

52.3%

100.0%

ความเข้าใจในระบบ
ของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เป็นอย่างดี
% of Total
มากที่สุด

Count
% within ท่านมี
ความเข้าใจในระบบ
ของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เป็นอย่างดี
% of Total

Total

Count
% within ท่านมี
ความเข้าใจในระบบ
ของแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เป็นอย่างดี
% of Total

ข้อมูลจากแบบสอบถามสะท้อนว่าผู้บริโภคทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ
ของแพตฟอร์มในระดับมากและมากที่สุด ความเหลื่อมล้ำในความรู้ทางดิจิทัลในกลุ่มตัวอย่างถือว่ามีความ
แตกต่างกันน้อย อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้
งานวิจัยนี้ไม่ได้ทำการสำรวจลงพื้นที่ในพื้นที่เขตชนบทห่างไกล ซึ่งน่าจะทำให้เห็นตัวเลขความแตกต่างชัดเจน
กว่านี้ (ดังตารางที่ 35)
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ตารางที่ 36 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี (เครือข่ายไม่มีความเสถียร) ที่สัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่
อาศัย
ที่อยู่
เขตเมือง
ปัญหาเกี่ยวกับการ

เครือข่ายไม่มีความ

Count

ใช้เครื่องมือ

เสถียร

% within ปัญหา

เทคโนโลยี เครือข่าย

เกี่ยวกับการใช้

ไม่มีความเสถียร

เครื่องมือเทคโนโลยี

ปริมณฑลชาน

Total

เมือง

31

29

60

51.7%

48.3%

100.0%

51.7%

48.3%

100.0%

31

29

60

51.7%

48.3%

100.0%

51.7%

48.3%

100.0%

เครือข่ายไม่มีความ
เสถียร
% of Total
Total

Count
% within ปัญหา
เกี่ยวกับการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยี
เครือข่ายไม่มีความ
เสถียร
% of Total

จากตารางจะเห็นผู้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในเขตปริมณฑลชานเมืองมีปัญหาเครือข่ายไม่เสถียร
มากกว่าผู้ทีอยู่อาศัยในเขตเมือง (ดังตารางที่ 36)
6.3.4 การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement)
จากข้อมูลการเรื่องสถิติและการใช้อินเทอร์เน็ตและความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้
เกิดกิจกรรมทางดิจิทัลมากมายซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้อยู่ในรูปแบบของขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่ การ
เคลื่อนไหวทางสังคมมีหลายรูปแบบ หนึ่งในขบวนการทางสังคมเหล่านี้คื อการเคลื่อนไหวในระดับเศรษฐกิจ
จุลภาค ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดเล็ก (MSMEs) ซึ่งมีความสำคัญมากในการเติบโตและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และแม้กระทั่งกลายเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจในอินโดนีเซีย แม้จะเกิดวิกฤต
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เศรษฐกิจและค่าเงิน แต่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางยังคงอยู่รอด (Wijayati, 2015) การมีอยู่ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อมและและขยาดเล็กเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนเนื่องจากมีผลต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
ช่องว่างทางดิจิทัลที่อธิบายข้างต้นยังส่งผลกระทบต่อ MSMEs อีกด้วย สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดช่องว่าง
ใน MSMEs นี้คือปัญหาเงินทุนในการทำธุรกิจ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาด้านเครือข่าย และปัญหาความ
ยากลำบากในการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Heliany, 2019) วิธีหนึ่งที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้คือการ
ดำเนินการส่งเสริมด้านความรู้ทางดิจิทัลและส่งเสริม MSMEs และต้องเพิ่มความรู้เกี่ยวกั บอินเทอร์เน็ตและ
การเข้าถึงดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลเพื่อให้ MSMEs สามารถเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจขั้นสูงที่ก้าวหน้า พัฒนา
และสามารถแข่งขันได้ (Heliany, 2019)
การมีความรู้ด้านเทคโนโลยีนี้มีความจำเป็นเนื่องจากสภาพสังคมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ระบบนิเวศทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มได้เปลี่ยนกลไกทางธุรกิจ
แบบเดิม โมเดลธุรกิจแพลตฟอร์มแบบใหม่นี้มีแนวคิดที่เรียบง่ายแต่สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นฐานธุร กิจ
เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม (Setiawan, 2018) ภาคอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดที่มีข้อมูลเป็นองค์ ประกอบ
สำคัญคือภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติแพลตฟอร์มแบบใหม่นี้
เพื่อทำความเข้าใจว่าแพลตฟอร์มใหม่สร้างพลังได้มากเพียงใด สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ามูลค่าได้ถูก
สร้างขึ้นและส่งมอบอย่างไรในระยะยาว ในโลกของแพลตฟอร์มผู้ใช้ประเภทต่างๆ สามารถใช้ทรัพยากรที่
แพลตฟอร์มจัดหาให้เพื่อเชื่อมต่อและโต้ต อบซึ่ง กันและกัน แนวคิดของธุรกิจบนแพลตฟอร์มเป็น พลั ง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกในปัจจุบัน แนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัลถูกเสนอโดย Tapscott (Tapscott,
1998) เป็นครั้งแรก นี่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ปรากฏการณ์นี้มีลักษณะของพื้นที่
ทางปัญญา ซึ่งรวมถึงข้อมูล เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล ความจุข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล
องค์ประกอบแรกของเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ อุตสาหกรรม ICT กิจกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิก ส์ และการ
กระจายสินค้าและบริการดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซียยังไม่แข็งแรง
ประการแรกเนื่องจากขาดการกำกับดูแล และประการที่สองคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ไม่สูง ประการที่สาม
ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล จากผลการวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิวัติธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซีย (Setiawan, 2018)
การเคลื่อนไหวหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการที่บุคคลหรือประชาชน
สามารถควบคุมเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขว่าเราจะอยู่ร่วมกับการพัฒนา
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เทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างไร หนึ่งในวิธีการดังกล่าวคือ “การมีความรู้ทางดิจิทัล” หลายฝ่ายได้ใช้ความพยายาม
หลายอย่างในการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลของประชาชน กล่าวคือ การมีความรู้ทางดิจิทัลเป็นแนวคิดที่เชื่อม
ระหว่างเทคโนโลยีกับผู้ชมหรือผู้ใช้เพื่อฝึกฝนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ในอินโดนีเซียวิชา ICT
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปี 2006 เป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีการ
ส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล เนื่องจากการเรียนรู้ ICT สามารถรวมเข้ากับวิชาอื่นๆ ได้ วิชา ICT จึงถูกตัดออกจาก
หลักสูตรปี 2013 ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการอภิปรายอย่างดุเดือดในหมู่นักการศึกษาจากวงการครู ICT และผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด (Setiawan, 2018) มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนยังมีบทบาทอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปัญหา
การต่อต้านการฉ้อโกงได้กลายเป็นประเด็นระดับประเทศ
ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัล
จากผู้มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวส่งเสริมความรู้ทางสื่อใน 9 เมืองในอินโดนีเซีย ผู้มีส่วนร่วมหลั กคือ
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา (56.14%) ตามด้วยรัฐบาล (14.34%) ประชาชน (13.52%) และองค์กรพัฒนา
เอกชน (5.32%) โรงเรียนและบริษัทต่างๆ มีส่วนสนับสนุน 3.68% นอกจากนี้มีผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น สมาคม
วิชาชีพและองค์กรมวลชน 2.86% สื่อ (0.4%) จากการแบ่งประเภทของผู้มีส่วนร่วม จะเห็นได้ว่าผู้มีส่วนร่วมที่
มีความรู้ด้านดิจิทัลมากที่สุดในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยู่ในยอกยาการ์ตา (57 กิจกรรม) ในเวลา
เดียวกัน ผู้มีส่วนร่วมในระดับโรงเรียน (6 กิจกรรม) และ NGOs (4 กิจกรรม) ในจาการ์ตา บริษัท (6 งาน) และ
สื ่ อ (1 งาน) ในบั น ดุ ง ในเวลาเดี ย วกั น กิ จ กรรมของรั ฐ บาลส่ ว นใหญ่ ป รากฏในเมื อ งบั น จาร์ ม าซิ น
(Banjarmasin) (6 เหตุการณ์) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลโดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมเกิดในเมือง
โซโลหรือสุราการ์ตา (5 กิจกรรม) (Setiawan, 2018)
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัลที่หลากหลาย
มีการริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัลที่หลากหลาย การดำเนินประเภทกิจกรรมทั้งในโซเชียล
เน็ตเวิร์ค และการประชุมแบบพบหน้ากัน (29.64%) เป็นกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัล ที่มี ก าร
ดำเนิน การมากที่ส ุด รองลงมาคือการสัมมนาหรือการฝึกอบรม (20.9%) การสัมมนาหรือการอภิ ปราย
(14.32%) การวิจัย (11.33%) และรายการทอล์คโชว์ (11.08%), สิ่งพิมพ์ (4.78%), การส่งเสริมการขาย
(4.28%), อื่นๆ (การแข่งขันหน่วยต่อต้านการโกงและการอบรม) 2.01% และหลักสูตร (1.51%) การทำ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัลต่างๆ มีความสำคัญมากเพราะแสดงให้เห็นสองสิ่ง: (1) มุมมองของการ
แก้ปัญหาความรู้ทางดิจิทัล (2) รูปแบบและชนิดของกิจกรรมทั้งรูปแบบหลักและที่ที่ยังมิได้สำรวจเพื่อใช้ในการ
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ให้ความรู้หรือส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัล ยิ่งกิจกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความความรู้ทางดิจิทัลก็จะน้อยลงเช่นกัน ส่งผลให้กิจกรรมอย่าง "หลักสูตร" เป็นกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมน้อย
ที่สุด (Setiawan, 2018)
กิจกรรมหลักสูตรมี 2 แบบ ได้แก่ แบบแรกครอบคลุมหลักสูตรความรู้ด้านสื่อในมหาวิทยาลัย และ/
หรือแบบที่สอง ช่วยให้โรงเรียนเป้าหมายบรรจุองค์ประกอบความรู้ด้านดิจิทั ลเข้าไว้ในหลักสูตร ทั้งสอง
ทางเลือกมีความท้าทายเช่นเดีย วกัน ต้องการผู้นำและต้องเตรียมการเป็นเวลานาน (Setiawan, 2018)
เนื่องจากกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางดิจิทัลดำเนินการไปอย่างน้อยใน 9 เมือง
ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ข้างต้นสามารถปรับให้เหมาะสมได้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แอปพลิเค
ชันที่สนับสนุนการทำธุรกรรมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และระบบเรียลไทม์จะช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ดิจิทัลได้ง่ายขึ้น (Sahab, et al, 2018) แอปพลิเคชันยังช่วยขยายบทบาทของกลุ่มเกษตรกร
ในการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กกับผู้ค้าขนาดกลาง
การละเมิดสิทธิผู้บริโภค การคุ้มครอง และการป้องกัน
การเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางออนไลน์ทั้งสิ้นส่งผลให้เกิดการละเมิด
สิทธิผู้บริโภคในหลายประการ เช่น การที่ผู้ซื้อสินค้าไม่ได้รับสินค้า, สินค้าเกิดความเสียหาย หรือสินค้าไม่ตรง
กับที่ระบุในเว็บไซด์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ การร้องเรียนในกรณีต่างๆ ของผู้บริโภคไปยังแพลตฟอร์มยังไม่
ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก
อย่างไรก็ตามในปัจเจกบุคคลการมีส ำนึกเรื่องการรวมกลุ่มกัน เพื่อต่อรองหรือสร้างพลังในการ
เรียกร้องสิทธิของตนเองยังเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับระดับการบริโภคการค้าปลีกออนไลน์ในประเทศ
อินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนมากจะเป็นการพูดคุยในกลุ่มครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก
การเคลื่อนไหวต่างๆ มักกระทำในนามของหน่วยงานมากกว่าปัจเจกบุคคลหรือการรวมกลุ่มของ
ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตลอดจนประสานงาน
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค เช่น
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) “สมาคมผู้ประกอบการอินโดนีเ ซีย” แม้จะ
เป็นองค์กรของผู้ประกอบการ แต่จากข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกกล่าวว่าองค์กรดังกล่าวไม่ได้ปกป้องผู้ประกอบการ
แต่ช่วยเป็นคนกลางที่ช่วยประสานระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคในกรณีต่างๆ
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- Komunitas Tangan di Atas (TDA) “ช ุ ม ช นมื อ ข้ า งบน” เป็ น องค์ ก รที ่ ร ว บรวม
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับการทำธุรกิจรวมถึงการค้า
ออนไลน์ด้วย และเป็นอีกช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการซื้อของออนไลน์ได้
- Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) “มูล นิธ ิคุ้มครองผู้บริ โภค” เป็นองค์กรของ
ภาครัฐที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคโดยตรง
6.3.5 สวัสดิการสำหรับแรงงาน gig (Welfare for gig workers)
ในช่ว งเวลาของสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของไวรัส โควิด 19 ทำให้การทำธุร กรรมในธุร กิ จ อี
คอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นในปี 2021 เกือบ 50% จากในปี 2020 ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการขนส่งเติบโตอย่าง
มั่นคง แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับไม่ได้ไปถึงแรงงานที่เป็นผู้ขนส่งทั้งๆ ที่เป็นเหมือนกระดูสันหลังของการทำ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แรงงาน gig ในอินโดนีเซียมีราว 38 ล้านคน (2021) (BPS, 2021)
ท่ามกลางการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจ ride-hailing ได้รับความนิยมมากเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ เกิดบริษัทมากมายในธุรกิจนี้เช่น Lalamove, Lazada Logistics, J&T Express และ SiCepat
เป็นต้น และธุรกิจต่างๆ ดังกล่าวใช้ได้นโยบาย “รูปแบบพาร์ทเนอร์” กับบรรดา riders โดยอ้างว่า riders มี
อิสระและมีความยืดหยุ่นในด้านการทำงานและเวลาทำงาน อย่างไรก็ตามบริษัทต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ถือว่า
riders เป็นพนักงานแบบทางการ ในทางตรงกันข้ามพวกเขามีสถานเป็นผู้รับงานแบบชั่ วคราว ซึ่งหากไม่ใช่
ความสัมพันธ์แบบทางการแล้วบริษัทสามารถปฏิเสธการให้สวัสดิการต่างๆ ซึ่งบรรดาแรงงานควรจะได้รับตาม
กฎหมาย (KrAsia, 2021)
นั ก วิ ช าการด้ า นกฎหมายจาก Center of Economic and Law Studies (Celios) ชี ้ ว ่ า นโยบาย
“รูปแบบพาร์ทเนอร์” ที่บริษัทต่างๆ ใช้นั้นเป็นการให้ทางเลือกแบบลวงตาและเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
แรงงาน ใน “รูปแบบพาร์ทเนอร์” ที่แท้จริงนั้นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างและภาระงาน
ต้องมาจากทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจจากฝ่ายบริษัทฝ่ายเดียวดังเช่นที่ปฏิบัติกัน (KrAsia, 2021) ยิ่งไป
กว่านั้น ภายใต้กฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบันแรงงาน gig ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพที่เป็นทางการ และ
องค์กรของพวกเขาถูกมองว่าเป็นชุมชนนอกระบบเท่านั้น ทำให้ยากต่อการเรียกร้องในเรื่องต่างๆ ของพวกเขา
รายงานของมหาวิทยาลัย Gadjah Mada เปิดเผยว่ารายได้ของ riders GoKilat (สำรวจในเดือน
พฤษภาคม 2021) ประมาณ 1.6 ล้านรูเปียห์ ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับพื้นที่จาการ์ตาที่อยู่ที่
4.4 ล้านรูเปียห์ ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานของ riders GoKilat ประมาณ 11.2 ชั่วโมงต่อวัน และทำงาน 25.2
วันต่อเดือน riders GoKilat ประมาณ 60% ไม่มีประกันสุขภาพ และ 97% ไม่มีประกันยานพาหนะ
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ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 มีการประท้วงหยุดงานโดย riders อย่างน้อยสี่ครั้งจากความไม่พอใจใน
เรื่องการทำงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ บรรดาแรงงานประท้วง Shopee Express ในเดือนเมษายน, ตามมา
ด้วยการประท้วง GoKilat Gojek ในเดือนมิถุนายน และได้มีการประท้ วง Grab Express และ Lalamove
ด้วยเช่นกัน ผลจากการแสดงออกถึงความไม่พอใจของแรงงานเหล่านี้ องค์กรต่างๆ ได้ร่วมมือกันและส่ง “ฎีกา
ทางการ” หัว เรื่องว่า “โปรดคุ้มครองแรงงานอีคอมเมิร์ซ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับความปลอดภัยและ
สวัสดิการ” ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน มีผู้ลงนามในฎีกาดังกล่าว 8,549 คน (KrAsia, 2021)
สวัสดิการสำหรับแรงงาน gig และแรงงานนอกระบบอื่นๆ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในอินโดนีเซียและ
สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำระหว่างแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ พวกเขาไม่มีประกันสุขภาพ ไม่
มีหลักประกันรายได้ ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง นอกจากนี้การเข้าถึงบริการต่างๆ ของสถาบันการเงินแบบทางการ
สำหรับแรงงาน gig และแรงงานนอกระบบเป็นเรื่องยากลำบาก
6.3.6 งานแห่งอนาคตและการว่างงาน (Future of works and unemployment)
การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลและการค้าปลีกออนไลน์ส่งผลต่องานแห่งอนาคตทั้ งในด้าน
โอกาสและอุปสรรค
โอกาส
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าการทำธุรกิจโดยการเปิดร้านออนไลน์ในขณะที่ยังขายหน้าร้านด้วยทำ
ให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มแรงงาน เช่น แอดมินที่จะทำหน้าที่ในการติดต่อกับลูกค้า เช่น การตอบคำถามของ
ลูกค้า หรือการรับเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้ในการขายออนไลน์จำเป็นต้องจ้างคนคอนเทนต์ ทำสื่อ หรือทำ
คลิปวีดีโอเพื่อทำโฆษณาให้ลูกค้าสนใจสินค้า
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เช่นกันเสนอว่าการขายออนไลน์ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น และโดยเฉพาะ
สำหรับผู้ที่ไม่มีทุนมากนัก เพราะสามารถทำธุรกิจที่บ้านได้ และยังสามารถขายนอกพื้น ที่ได้ โดยส่งไปยังพื้นที่
ต่างๆ หรือการขายอาหารก็สามารถประกอบอาหารที่บ้านแล้วใช้บริการ Gojek หรือ grab ในการส่งได้ เป็น
การช่วยลดการว่างงาน (Khalida, Ayom)
อุปสรรค
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชี้ว่าการค้าปลีกออนไลน์จะทำให้การจ้างงานน้อยลงเพราะการค้าออนไลน์ไม่
จำเป็นต้องใช้แรงงานมากเหมือนการค้าแบบมีหน้าร้าน (Bayu, Jakarta)
ข้อเสนอแนะ
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1. รัฐบาลควรจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี เช่น ไฟฟ้า สัญญา
อินเทอร์เน็ต ควบคุมราคาและต้นทุนต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
2. จัดเตรียมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างเพียงพอ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตระหนักรู้ถึงสิทธิของผู้ประกอบการและผู้บริโภค เช่น สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อให้พร้อมสำหรับปัญหาต่างๆ อันจะเกิดจากการทำธุรกรรม
และการค้าหรือการซื้อของออนไลน์
4. แก้กฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน gig
6.4 ผลกระทบต่อบุคคล
ข้อค้นพบจากการศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญคือ
6.4.1 ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/การรับรู้การใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล
อินโดนีเซียเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่า
ภายในปี 2568 มูลค่าการซื้อขายจะแตะระดับ 130,000 ล้านดอลลาร์ แม้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจะพบปั ญหา
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างกว้างขวาง แต่ตอนนี้ประเทศใกล้จะผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับแรก (กฎหมาย PDP) เนื่องจากรัฐสภาอินโดนีเซียได้ร่างกฎหมายอีกครั้ง อย่างเร่งด่วนภายหลังความล่าช้า
เนื่องจาก COVID-19 ขั้นตอนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากการละเมิดข้ อมูลครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 279 ล้านบัญชี
จากการศึกษาของ Sinta dewi Rosadi พบว่าปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในอินโดนีเซียส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ ทำให้เกิดข้อ
ร้ อ งเรี ย นจากประเด็ น การเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลอย่ า งเหมาะสม เช่ น อุ ต สาหกรรมธนาคารหรื อ
อุตสาหกรรมบัตรเครดิต ซึ่งหน่วยงานภายในองค์กรสามารถเข้าถึง เผยแพร่ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าได้ โดยที่ลูกค้าไม่ทราบ เช่นเดียวกับความเป็นส่วนตัว อื่นๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้เกิดความกังวล
อย่างมากในอินโดนีเซีย (Sinta ,2561) จากรายงานของ Sophos ระบุว่าอินโดนีเซียอยู่ใน 10 อันดับแรกของ
นักส่งสแปมของโลก โดยมีอีเมลขยะประมาณ 10.6% ที่มาจากอินโดนีเซีย ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยสมาคมผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตอินโดนีเซีย มีจำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยให้มีโฆษณาเข้าสู่อีเมลโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้ใช้ถึง 8389 รายการ แสดงให้เห็นว่าการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวในในอินโดนีเซียกำลัง
เพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
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ไม่ว่าจะเป็นสำหรับสื่อทั่วไปหรือสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎการปกป้องข้อมูลของชาวอินโดนีเซีย
ไม่ได้รวบรวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียว แต่รัฐบาลได้ออกกฎหมายแยกส่วนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยมีการคุ้มครองตามกฎหมายขั้นต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนอินโดนีเซียยังไม่มี
กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างแนวคิดความเป็นส่วนตัวในข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยเฉพาะกรอบทางกฎหมายของอินโดนีเซีย ยังคงถูกเพิกเฉย และในระบบกฎหมายของชาว
อินโดนีเซียไม่มีข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อกล่าวถึงประเด็นความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีปัญหา
การล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวในการเข้ าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างกว้างขวาง การฉ้อโกงข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดขึ้นอย่างมากมายหลักฐานจากข้อร้องเรียนจากชุมชนดิจิทัลต่างๆ ระบุว่ามีการฉ้อโกง การใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลในทางที่ผิดและการโจรกรรมฐานข้อมูลที่มีแหล่งที่มาจากการใช้บริการสินเชื่อออนไลน์ การซื้อขายตรา
สาร forex และแม้แต่จากการสมัครแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์อย่างเช่น Shopee
ธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการทางออนไลน์นั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าสู่ระบบ
ในขณะที่กฎระเบียบในอินโดนีเซียเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวยังคงไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็น
รูปธรรม ช่องโหว่งทางกฎหมายนี้เองที่ทำให้ มิจฉาชีพนำไปใช้ ตัวอย่างเช่นนักต้มตุ๋นอาศัยช่องว่าง สุ่มเก็บเงิน
บางส่วนที่ลูกค้าต้องส่งให้กับธนาคารโดยอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าไม่ได้ตรวจสอบกับธนาคาร พวกเขาถูกเรียกเก็บ
เงินซ้ำแล้วซ้ำอีก ในบางกรณีเหยื่อไม่ได้จ่ายเงินตรงตามสัญญา เหยื่อจะถูกข่มขู่ตามทวงหนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกผ่าน
เบอร์ติดต่อทางบ้าน สำนักงาน หรือแม้กระทั่งบัญชี สื่อสังคมออนไลน์ อีกกรณีคือการใช้ข้อมูลบัตรประจำตัว
ประชาชนของบุคคลอื่นเพื่อทำธุรกรรมเงินกู้ออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงจึงทำให้ภาระหน้าที่ตกไปอยู่กับการทำงานของตำรวจในท้องที่ ซึ่งไม่มีความชำนาญ ปัจจุบันเมื่อเกิด
เรื่อง สิ่งที่เหยื่อทำได้มากที่สุดคือการบ่น เพราะระบบไม่สามารถจัดการคนร้ายได้
จากข้อมูลการเปิดใช้โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้ว 371.4 ล้านคนในอินโดนีเซีย ซึ่งมีจ ำนวน
มากกว่าจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ สิ่งที่น่ากังวลต่อประเด็นการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวในสังคม
ดิจิทัลคือเมื่อตรวจสอบกล่องจดหมายของผู้ใช้โทรศัพท์ในอินโดนีเซีย จะพบว่าบริษัทธุรกิจต่างๆ สามารถส่ง
โฆษณาที่เป็นข้อความสั้นๆ ไปยังผู้ใช้โทรศัพท์หลายล้านคนอิงตามสถานที่ตั้งของลูกค้า โดยข้อความดังกล่าว
เป็นการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว เนื่องจากผู้
ให้บริการไม่เคยขอความยินยอมจากผู้ใช้โทรศัพท์ชาวอินโดนีเซียในการให้ข้อมูลกับบุคคลที่สาม ซึ่งปัญหานี้เอง
ก็เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มจากทางรัฐบาล โดยรัฐสามารถใช้ประโยชน์จากการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลได้เพียง
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ปลายนิ้วสัมผัส ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อินโดนีเซียได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรวมข้อมูล ของ
พลเมืองทางออนไลน์ ด้วยการสร้างระบบระบุตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ e-KTP แต่กลับไม่มีข้อบังคับที่จะควบคุม
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวอินโดนีเซียใน e-KTP
อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบด้านการปกป้องข้อมูลของชาวอินโดนีเซียยังคงเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก
และซับซ้อน เนื่องจากต้องมีการประสานกันของกฎระเบียบอื่นๆจากหลายหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในอินโดนีเซีย ผู้ เชี่ยวชาญในทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกับรัฐบาลอินโดนีเซียในการผลักดันและสร้าง
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกเป้าหมายสำคัญคือการรณรงค์ให้ชาวอินโดนีเซียเห็นความสำคัญของ
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 37 ภาพรวมการรับรู้ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
ในประเทศของท่านมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูล

ความถี่

ร้อยละ

ส่วนบุคคลหรือไม่
มี

69

63.3

ไม่มี

6

5.5

ไม่แน่ใจ

34

31.2

ทั้งหมด

109

100.0

จากตารางจะเห็น ว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียร้อยละ 63.3 รู้ว ่ามีมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะที่อีกร้อยละ 31.2 ไม่แน่ใจในมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล และ
ร้อยละ 5.5 ที่มีความเห็นว่า อินโดนีเซียไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการศึก ษาข้อมูลทาง
เอกสารพบว่าประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง กฎหมายที่ใช้อยู่คือ
กฎหมายการค้าออนไลน์ ดังนั้นจากข้อมูลเชิงสถิติแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดของคนอินโดนีเซียในเรื่องของ
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากมาตรการท่งกฎหมายในปัจจุบันเน้นที่การทำ
ธุรกรรมในการค้าออนไลน์เป็นหลัก (ดังตารางที่ 37)
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ตารางที่ 38 การชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยก่อนเริ่มธุรกรรมกับผู้บริโภค
ท่านได้รับการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยก่อน
เริ่มธุรกรรมหรือไม่

ความถี่

ร้อยละ

ได้

87

79.8

ไม่ได้

5

4.6

ไม่แน่ใจ

17

15.6

ทั้งหมด

109

100.0

จากตารางจะเห็นว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียร้อยละ 79.8 ได้รับการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย ก่อนเริ่มธุร กรรม ซึ่งถือเป็นขั้นตอนอัตโนมัติในการเข้าสมัครแอปพลิเคชัน แต่ห ากถาม
รายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์บอกนักวิจัยคือไม่มีการอ่านรายละเอียดใดๆใน
เอกสารแนบ เนื่องจากขนาดอักษรที่ เล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ถนัด ข้อความที่เขียนติดกันเป็นแถวยาว ไม่
เอื้ออำนวยต่อการเพ่งมอง ทำให้ไม่ได้อ่านรายละเอียดข้อตกลงให้ดีก่อนจะกดยินยอม และเมื่อสมัครเข้าใช้งาน
ได้แล้ว ผู้ใช้งานส่วนมากก็ไม่ได้ไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการสัมภาษณ์แทบ
จะไม่มีผู้ให้ข้อมูลคนไหนทราบว่าสามารถแก้ไขการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ (ดังตารางที่ 38)
ตารางที่ 39 ความเห็นต่อความจำเป็นต้องให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกิจ
Digital Retailing
ท่านคิดว่าการทำธุรกิจ Digital Retailing จำเป็นต้องให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

ความถี่

ร้อยละ

จำเป็น

93

85.3

ไม่จำเป็น

3

2.8

ไม่แน่ใจ

12

11.0

ทั้งหมด

108

99.1

จากตารางจะเห็นว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียร้อยละ 85.3 ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล โดยจะยกภาระนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบการดูแลและนำข้อมูลไปใช้ โดยไม่
คำนึงว่าผู้ประกอบการจะมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ไปอย่างไร (ดังตารางที่ 39)
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ตารางที่ 40 ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

ความถี่

ร้อยละ

มี

56

51.4

ไม่มี

20

18.3

ไม่แน่ใจ

30

27.5

ทั้งหมด

106

97.2

จากตารางจะเห็นว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากเพียงพอ โดยร้อยละ 51.4 เท่านั้นที่ตอบว่ามีความเข้าใจ แต่อีก ร้อยละ 27.5ที่ยัง
ไม่มีความแน่ใจ และร้อยละ 18.3 ตอบว่าไม่มี แต่เมื่อพิจารณาจากข้อ มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเห็นว่า ระดับ
ความรู้ความเข้าใจจะเป็นเพียงระดับผิวเผิน ชาวอินโดนีเซียรับรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่ได้ใส่
ใจกับรายละเอียดเชิงลึกอย่างเช่นรู้ว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เก็บไปสามารถเอาไปทำ
อะไรได้บ้าง มีความสำคัญอย่างไร หากโดนละเมิดจะร้องเรียนกับหน่วยงานไหน (ดังตารางที่ 40)
จากตารางทั้งหมดจะเห็นว่าชาวอินโดนีเซียค่อนข้างมีความตื่นรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลความเป็น
ส่วนตัว แต่ยังขาดความเข้าใจเชิงลึกและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการป้องกันข้อมูลของตนเอง สาเหตุส่ วน
หนึ่งมาจากขาดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ทำให้การรับรู้ ความเข้าใจ
อยู่ในระดับผิวเผิน ไม่มีความรู้มากพอที่จ ะปกป้องข้อมูลส่ว นบุคคลของตน และไม่มีหน่วยงานให้ ความ
ช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา ไม่รู้ว่าจะร้องเรียนกับหน่วยงานไหน
ตารางที่ 41 เปรียบเทียบการรับรู้ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคในบริบทต่างๆ
เพศ

ในประเทศของท่านมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
มี
ไม่มี
ไม่แน่ใจ

หญิง

ชาย

ทั้งหมด

44

25

69

40.4%

22.9%

63.3%

3

3

6

2.8%

2.8%

5.5%

18

16

34

16.5%

14.7%

31.2%
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ทั้งหมด

65

44

109

59.6%

40.4%

100.0%

การรับรู้มาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากเปรียบเทียบตามเพศ จะพบว่าการรับรู้ของเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย โดย ร้อยละ 40.4 ตอบว่า มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วน
เพศชายมีเพียงร้อยละ 22.9 เท่านั้นที่ตอบว่ามีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล สิ่งที่น่า
แปลกใจคือทั้งเพศหญิงและชายมีความไม่แน่ใจของการรับทราบมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อถามถึงมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีเพศใด
สามารถตอบได้อย่างชัดเจน รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ส ามารถตอบได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะต้อง
ออกมาจากหน่วยงานใด (ดังตารางที่ 41)
ตารางที่ 42 ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ

ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
มี
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
ทั้งหมด

หญิง

ชาย

ทั้งหมด

37

19

56

34.9%

17.9%

52.8%

7

13

20

6.6%

12.3%

18.9%

20

10

30

18.9%

9.4%

28.3%

64

42

106

60.4%

39.6%

100.0%

จากข้อมูลในตาราง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงมีจำนวนมากกว่าชายถึง ร้อยละ 20 แต่เมื่อพิจารณา
จากคำตอบจะเห็นว่าเพศหญิงมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าชายเกือบ5 0% จากคำตอบในเรื่องของความเป็น
ส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เพศหญิงตอบว่ามีร้อยละ 34.9% ในขณะที่ฝ่ายชายตอบว่ามีเพียง
ร้อยละ17.9% ตรงข้ามกับบทสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าคำตอบว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในความ
เป็นจริงกลุ่มตัวอย่างยังคงต้องทนกับการรับข้อความโฆษณาเชิญชวนให้เล่นการพนัน

การบริการสินเชื่อ

ออนไลน์ผิดกฎหมาย ซึ่งดูเหมือนจะสอดคล้องกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ไม่แน่ใจ และไม่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีจำนวนกว่าร้อยละ 47 (ดังตารางที่ 42)
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ตารางที่ 43 ความเห็นในแต่ละช่วงอายุต่อมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ

ในประเทศของท่านมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
มี
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
ทั้งหมด

18-30 ปี

31-60 ปี

ทั้งหมด

51

18

69

46.8%

16.5%

63.3%

4

2

6

3.7%

1.8%

5.5%

25

9

34

22.9%

8.3%

31.2%

80

29

109

73.4%

26.6%

100.0%

จากข้อมูลสถิติจะเห็นว่าคำตอบของทั้งสองช่วงอายุต่อประเด็นเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือคิดว่ามีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ตามมาด้วยความไม่แน่ใจ และปฏิเสธว่าไม่มี แต่จากการสัมภาษณ์กลุ่ม NGOs ที่ช่วยดูแลการถูก
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ทุกช่วงอายุที่โดนละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีใครใช้มาตรการทางกฎหมาย
ตามที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม เนื่องจากรู้สึกว่าเสียเวลา และเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่คุ้มค่าที่จะต้องมาเสียเวลา
ร้องเรียน แต่ส่วนใหญ่คนที่โดนละเมิดจะชอบบ่น หรือแบ่งปันเรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า (ดัง
ตารางที่ 43)
ตารางที่ 44 ช่วงอายุกับความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ

ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

ไม่แน่ใจ

18-30 ปี

31-60 ปี

ทั้งหมด

45

11

56

42.5%

10.4%

52.8%

15

5

20

14.2%

4.7%

18.9%

19

11

30

299

ทั้งหมด

17.9%

10.4%

28.3%

79

27

106

74.5%

25.5%

100.0%

จากตารางจะเห็นว่าร้อยละ 74.5 อยู่ในช่วงอายุ 18 - 30 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ให้คำตอบว่ามีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีความแน่ใจและไม่เข้าใจ
ต่างกับช่วงอายุ 31 - 60 ปี ร้อยละ25.5 กลับมีสัดส่วนคำตอบว่ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เท่ากันกับกลุ่มคนที่ไม่มีความแน่ใจและไม่เข้าใจ จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า
ช่ว งอายุมีผ ลต่อการรับ รู้ สอดคล้องกับ บทความ “Indonesian Millennial Awareness to Privacy and
Personal Data Protection on the Internet” ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดภายหลังปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่า “Millennial” โดยกลุ่มคน
รุ่นใหม่นี้ใช้การพึ่งพาตนเองเป็นหลักในการปฏิบัติ ตัวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Muhammad,2020) (ดัง
ตารางที่ 44)
ตารางที่ 45 ระดับการศึกษาต่อการรับรู้มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มี
ไม่มี
ไม่แน่ใจ
คำตอบทั้งหมด

สูงกว่าปริญญาตรี

เทียบ เท่า

ปริญญาตรีหรือ

บุคคลหรือไม่

ปวช. ปวส.

การคุ้มครองข้อมูลส่วน

มัธยมปลาย

ประถมมัธยมต้น

มาตรการทางกฎหมายใน

อนุปริญญา

ระดับการศึกษา

ในประเทศของท่านมี

1

8

7

10

35

8

0.9%

7.3%

6.4%

9.2%

32.1%

7.3%

0

1

0

0

5

0

0.0%

0.9%

0.0%

0.0%

4.6%

0.0%

3

6

2

4

19

0

2.8%

5.5%

1.8%

3.7%

17.4%

0.0%

4

15

9

14

59

8

3.7%

13.8%

8.3%

12.8%

54.1%

7.3%

จากข้อมูลจะเห็นว่าการศึกษามีความสำคัญต่อการรับรู้มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ยิ่งมีการศึกษาสูงขึ้นสัดส่วนการรับรู้ และเข้าใจมาตรการทางกฎหมายก็เพิ่มขึ้นด้วย และข้อมูลยิ่งชัดเจน
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ขึ้นในกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี สิ่งที่น่าสังเกตคื อในกลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี
พบว่ามีคำตอบไม่แน่ใจสูงถึงร้อยละ 17.4 แต่จากข้อมูลนี้สามารถหาคำอธิบายได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ไม่แน่ใจมาตรการทางกฎหมายที่ใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดจากความไม่ชัดเจนของการใช้กฎหมาย จริงอยู่ที่อินโดนีเซียมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ยังไม่มี
การบังคับใช้อย่างจริงจัง ไม่มีหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง (ดังตารางที่ 45)
ตารางที่ 46 ระดับการศึกษาต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ปริญญา
ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความ

ตรีหรือ

สูงกว่า

เป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

ประถม

มัธยม

ปวช.

อนุปริญ

เทียบ

ปริญญ

ส่วนบุคคลหรือไม่

มัธยมต้น

ปลาย

ปวส.

ญา

เท่า

าตรี

มี

ไม่มี

ไม่แน่ใจ

ทั้งหมด

1

7

5

4

36

3

0.9%

6.6%

4.7%

3.8%

34.0%

2.8%

2

0

1

5

11

1

1.9%

0.0%

0.9%

4.7%

10.4%

0.9%

1

8

3

3

11

4

0.9%

7.5%

2.8%

2.8%

10.4%

3.8%

4

15

9

12

58

8

3.8%

14.2%

8.5%

11.3%

54.7%

7.5%

จากตารางจะเห็นความสัมพันธ์ของระดับการศึกษากับความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุด
คือร้อยละ 54.7 ในจำนวนนี้ ร้อยละ 34 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล แต่ในระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างเกินร้อยละ 50 ที่ตอบว่าไม่แน่ใจว่ามี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจะเห็นว่า การรับรู้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องระดับ
บุคคล ซึ่งนิยามความเข้าใจอาจจะมีระดับที่แตกต่างกัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บ่งชี้ว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความ

301

เข้าใจระดับการรับรู้แตกต่างกัน บางคนเพียงแค่เคยได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็สรุปว่าตนเองเข้า
ใจความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอื่นๆกลับตั้งคำถาม
กลับมายังผู้สัมภาษณ์ว่าระดับความเข้าใจแค่ไหน ถึงสามารถอธิบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ (ดังตารางที่ 46)
ตารางที่ 47 ภาพรวมการรับรู้ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ
ในประเทศของท่านมีมาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลหรือไม่

ความถี่

ร้อยละ

ใช่

69

63.3

ไม่ใช่

6

5.5

ไม่แน่ใจ

34

31.2

ทั้งหมด

109

100.0

จากตารางจะเห็นว่าผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 69 ทราบว่าในประเทศมีมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจากบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่เข้าใจว่ามาตรการนี้มีการใช้งาน
อย่างไร สอดคล้องกับผู้ประกอบการร้อยละ 34 ที่ตอบว่าไม่แน่ใจว่ามีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่ผู้ประกอบการเข้าใจว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลคือ ข้อมูลที่จำเป็นในการสั่งซื้อสินค้า เช่น
ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่ง ส่วนข้อมูลอื่นๆนอกเหนือจากนั้นผู้ประกอบการไม่ได้ให้ความสำคัญ
ว่ามีการเก็บจากแพลฟอร์มผู้ให้บริการหรือไม่ (ดังตารางที่ 47)
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ตารางที่ 48 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ เรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็น
ส่ ว นตั ว และการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคลหรือไม่

ความถี่

ร้อยละ

ใช่

56

51.4

ไม่ใช่

20

18.3

ไม่แน่ใจ

30

27.5

ทั้งหมด

106

97.2

จากตารางจะเห็นว่าผู้ประกอบการที่ตอบในข้อไม่ใช่และไม่แน่ใจมีจำนวนรวมกันกว่าร้อยละ 50 ซึ่งถือ
เป็นครึ่งหนึ่งของผู้ประกอบการทั้งหมด ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แม้จะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ในสังคมอินโดนีเซีย แต่ก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อทำความ
เข้าใขเรื่องความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่ ผู้ประกอบการไม่ทราบคือวิธีการเก็บรักษา การประมวลผล
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ดังตารางที่ 48)
ตารางที่ 49 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าของผู้ประกอบการ
ท่านมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าหรือไม่

ความถี่

ร้อยละ

ใช่

46

42.2

ไม่ใช่

50

45.9

ไม่แน่ใจ

10

9.2

ทั้งหมด

106

97.2

จากตารางจะเห็นว่าร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เนื่องจากผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ดังนั้นจึงไม่ขอรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึก จะขอเพียงข้อมูล
ที่จำเป็นในการซื้อขาย ส่งของเท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 46 ที่ตอบว่าใช่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่
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ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ในการซื้อขายเป็นหลัก ดังนั้นจึงมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียด และ
หลากหลายมากขึ้น (ดังตารางที่ 49)
6.4.2 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นับตั้งแต่ปี 2488 อินโดนีเซียถือว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ
มนุษยชนตามรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซีย พระราชบัญญัติชาวอินโดนีเซียฉบับที่ 11 ของปี 2551 เกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล และธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ที ่ เ รี ย กว่ า กฎหมาย ITE ห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม าผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคล
ดังกล่าว กฎหมาย ITE ระบุเพิ่มเติมว่าทุกคนที่จงใจและไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องจะถูกห้ามมิให้เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด
ส่งทำลาย กำจัด โอน หรือซ่อนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของหรือ
เป็นของ ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าวัฒนธรรมทางกฎหมายจะค่อนข้างคุ้นเคยกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งรัฐบาลจะควบคุมเฉพาะพื้นที่ที่ถือว่าจำเป็นเท่านั้นที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย พื้นที่อื่น ๆ
ได้รับความไว้วางใจให้กับอุตสาหกรรม (การควบคุมตนเอง) ในทางกลับกัน Marc Rotenberg ได้แสดงให้เห็น
ว่าสหภาพยุโรป (EU) ควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นในกฎหมายฉบับ
เดียวที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐและเอกชน พื้นฐานของความเป็นส่วนตัวในการจัดเตรียมข้อมูล
ส่วนบุคคลในสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ
คุ้มครองโดยระบอบสิทธิมนุษยชน ดังนั้นทิศทางที่ชัดเจนในการควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
ของสหภาพยุโรปที่พยายามจะสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์สองประการคือการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองของสิทธิมนุษยชนทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศและเพื่อให้แน่ใจว่าความราบรื่นของ ข้อมูลการจราจรและการค้าระหว่างประเทศ
สมาชิก แนวทางที่ครอบคลุมในด้านความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานนี้คือ
การสร้างความสามัคคีในการควบคุมความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ละ
ประเทศมีกฎหมายของตนเอง ดังนั้นจึงต้องใช้ข้อตกลงมาตรฐานที่มีความแตกต่างกันซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการ
ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกและในที่สุดก็นำไปสู่ การขัดขวางทางการค้า อย่างไรก็ตามแนวทางของ
สหภาพยุโรปมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายของประเทศในทุกทวีปอย่างต่อเนื่องตลอดหกสิบห้าปี จนถึงขณะนี้
มีความคล้ายคลึงกันบางประการในข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่ว นบุคคลในระดับพหุภาคี
ระดับภูมิภาคและระดับชาติของบางประเทศ (Marc Rotenberg,2558) จากมุมมองนี้สามารถสังเกตได้ว่า: 1.
มีความโน้มเอียงอย่างมากเกี่ยวกับความพยายามในการกำหนดมาตรฐานการควบคุมความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล 2. มีความหมายที่คล้ายคลึงกันของคำสำคัญที่ใช้เช่น: data ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน
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บุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคล; ตัวประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ตัว
ควบคุมข้อมูล ผู้บัญชาการ ฯลฯ 3. มีความคล้ายคลึงกันในหลักการทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในประเด็น
ข้อมูลส่วนบุคคล 4. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ จำกัด เพียงให้บังคับ
ใช้กับภาครัฐเท่านั้น แต่ยังบังคับใช้กับภาคเอกชนไม่ว่าจะผ่านทาง "แนวทางออกกฎหมาย" "การกำกับดูแล
ตนเอง" และ "การกำกับดูแลร่วม" 5. เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศการคุ้มครองที่เพียงพอ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
การประชุมกลุ่ม G20 เมื่อปี 2560 ทำให้เกิดปฏิญญาความร่วมมือในการสร้างความไว้วางใจและ
ความปลอดภัย ของเศรษฐกิจดิจ ิทัล ปฏิญญานี้เองที่เป็นข้อบังคับให้ ประเทศอินโดนีเซียต้องเข้มงวดกับ
มาตรการรักษาความปลอดภัย หนึ่งในความคิดริเริ่มการจัดการปัญหาคือการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความเป็น
ส่วนตัวของกลยุทธ์การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ กรอบการกำกับดูแลวัฒนธรรมองค์กรและ
ความเป็นส่วนตัวขององค์กรในระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมาย PDP) กำลังดำเนินการผ่านรัฐสภาอินโดนีเซีย และจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศ กฎหมายนี้ยึด
ตามกฎระเบียบที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป ซึ่งหมายความว่า
อีกไม่นาน อินโดนีเซียจะปฏิบัติตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลและระเบียบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป
กฎหมาย PDP มี 72 มาตราใน 15 บท ซึ่งครอบคลุมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูล ข้อห้ามในการใช้
ข้อมูล ตลอดจนการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากข้อ
กฎหมายข้างต้น ยังมีข้อกำหนดที่ควบคุมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะในระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้
กับผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ('ESP') ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 'ระเบียบ PDP' บทบัญญัติดังกล่าวมีอยู่ในกฎหมาย
ฉบับที่ 11 ของปี 2551 ว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายฉบับที่ 19
ของปี 2559 เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายฉบับที่ 11 ของปี 2551 ว่าด้วยข้อมูลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (
'กฎหมายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ') ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แนวทางขั้นตอนสำหรับ
กฎหมายข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ในระเบียบราชการฉบับที่ 71 ของปี 2562 ว่าด้ว ยการปรับใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรม ('GR 71') ซึ่งเพิกถอนข้อบังคับของรัฐบาลฉบับก่อนหน้าฉบับที่ 82 ของปี 2555 ว่า
ด้วยการปรับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และธุรกรรม ('GR 82')
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เมื่อวัน ที่ 1 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการระเบียบ Kominfo 20 ถือเป็นรากฐานหลักของการ
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของชาวอินโดนีเซีย
เพื่อให้การประมวลผลทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ หลังจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
Kominfo Regulation 20 ควบคุมกระบวนการต่อไปนี้:
- การได้มาและการรวบรวมข้อมูล
- การประมวลผลและการวิเคราะห์
- การจัดการพื้นที่จัดเก็บ แสดง ตีพิมพ์ ส่งต่อ เผยแพร่ และ/หรือเปิดการเข้าถึง และการทำลาย
ในทางกลับกัน มาตรา 56(4) ของ GR 40 ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ น
ความมั่นคงของประเทศและการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ต่อมา 24 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลอินโดนีเซีย ได้ชี้แจงขอบเขตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพิ่มเติมโดยออกระเบียบราชการฉบับที่ 40 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายฉบับที่ 24 ของปี 2556
ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คำจำกัดความของ ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลบางกลุ่มที่จัดเก็บ จัดการ และบำรุงรักษา
ซึ่งความถูกต้องและความลับของข้อมูลจะได้รับการดูแลและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมายถึงข้อมูล ที่
ถูกต้องและเป็นจริงที่แนบมาและระบุตัวตนได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม กับแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์
ตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ตั ว อย่ า งของ 'ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล' ภายใต้ ม าตรา 84 ของกฎหมาย
ประชากรศาสตร์ ได้แก่:
- หมายเลขบัตรประจำตัวครอบครัว
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- วันเกิด
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือจิตใจ
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชากรมารดาผู้ให้กำเนิด
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา

306

- เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิด การตาย การแต่งงาน การหย่าร้าง การทำให้เด็กถูก
กฎหมาย การเปลี่ยนชื่อ หรือการเปลี่ยนสัญชาติ
- ลายนิ้วมือ สแกนตา ลายเซ็น และข้อมูลอื่นๆ ที่ถือว่าน่าละอาย สำหรับบุคคลใดๆ
นอกเหนือจากระเบียบ PDP ที่ร่างไว้ข้างต้นแล้ว สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย ('DPR') กำลังอยู่ใน
ขั้นตอนของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การออกกฎหมาย PDP Bill จะส่งผลให้
เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกในอินโดนีเซีย ในเดือนธันวาคม
2563 ร่างกฎหมาย PDP ยังคงถูกตรวจสอบโดย DPR และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นหรือกลางปี 2564

คำจำกัดความที่สำคัญภายใต้ระเบียบ PDP
ร่างกฎหมาย PDP ได้นำหลักการที่คล้ายกับ GDPR มาใช้ โดยที่ความยินยอมเป็นเพียงหนึ่งใน
ข้อกำหนดหลายประการสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกกฎหมาย ร่างกฎหมาย PDP ได้
แนะนำข้อยกเว้นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมซึ่งคล้ายกับข้อกำหนดของ
GDPR ดังนี้
1. สำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของ
ข้อมูลก่อนทำสัญญา
2. เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กฎหมายกำหนดไว้กับผู้ควบคุมข้อมูล
3. เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูล
4. สำหรับการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ควบคุมข้อมูล
5. เพื่อบรรลุภาระผูกพันในการให้บริการสาธารณะซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลอยู่ในความสนใจของสาธารณะ
และ/หรือ
6. เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล
การละเมิดข้อมูล
เมื่อเกิดการละเมิดข้อมูล GR 71 และ MR 20/2559 กำหนดให้ผู้ดำเนินการระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายงานการละเมิดต่อ MCIT และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันทีในโอกาสแรก และแจ้งให้เจ้าของข้อมูล
ทราบภายใน 14 วันนับจากวันที่พบการละเมิด
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ร่างกฎหมาย PDP ยังระบุข้อกำหนดโดยละเอียดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงาน ซึ่งใช้กับการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบปกติด้วย ภายใต้ร่างกฎหมาย PDP ผู้ควบคุมข้อมูล
ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เจ้าของข้อมูลและ MCIT เกี่ยวกับความล้มเหลวในการปกป้องข้อมูลส่วน
บุคคลภายใน 72 ชั่วโมงภายใน 72 ชั่วโมง การแจ้งเตือนต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่ถูกบุกรุก
2. ข้อมูลถูกบุกรุกเมื่อใดและอย่างไร และ
3. ความพยายามในการจัดการและการกู้คืน
ร่างกฎหมาย PDP ยังแนะนำภาระหน้าที่ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล สำหรับผู้ควบคุม
ข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้
การประมวลผลข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสาธารณะ
กิจกรรมหลักของผู้ควบคุมข้อมู ลต้องมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในวงกว้าง บ่อยครั้ง และเป็น
ระบบ ผู้ควบคุมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงในข้อมูลขนาดใหญ่และ/
หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลจะต้องได้รับการแต่งตั้งตามคุ ณสมบัติทางวิชาชีพ ความรู้ทางกฎหมาย และ
ประสบการณ์การปฏิบ ัติในความเป็น ส่ว นตัว ของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมาย PDP ไม่ได้กำหนด
คุณสมบัติ ทักษะ หรือวุฒิการศึกษาที่จำเป็นเฉพาะ โดยทั่วไป บทบาทของพวกเขาคือการปกป้องและรับรอง
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล
แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติ PDP จะอยู่ในรายการลำดับความสำคัญสำหรับการออกกฎหมาย แต่ก็ยังไม่
ชัดเจนว่าจะออกและประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อใด การสรุปผลอาจล่าช้าเนื่องจากรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญ
กับการจัดการกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสในอินโดนีเซีย
ธุรกิจในอินโดนีเซียคาดหวังการประกาศใช้กฎหมายนี้อย่างมาก เนื่องจากกฎระเบียบด้านข้อมูลส่วน
บุคคลที่ครอบคลุมและสม่ำเสมอเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมด้านการซื้อ ขายผ่านธุรกรรมดิจิทัล ซึ่งกลายเป็น
เรื่องข้ามพรมแดนโดยพื้นฐานแล้ว ร่างกฎหมาย PDP ถูกมองว่าเข้ากันได้กับมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งเป็นผล
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการทำธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
6.4.3 หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Ministry of Communication and Informatic

308

กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารถือเป็นหน่วยงานหลักในการวางรากฐานกลไกการป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคล ภารกิจสร้าง การประสานงาน การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาผลกระทบ การจัดการ
วิกฤต การตอบสนองและการกู้คืนสำหรับเหตุการณ์ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในหน่วยงานภาครัฐ การ
สร้างความร่วมมือในบริบทของการตอบสนองและการกู้คืนความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ในภาคประชาชน การ
สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการกู้คืนทรัพยากร
ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั ้ ง CSIRT (Computer Security Incident Response Team) บริ ก าร Gov-CSIRT ของ
อินโดนีเซียที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์: การพิจารณาการร้องเรียน
ทางไซเบอร์ การประสานงาน และการแก้ไขเหตุการณ์ สร้างกิจกรรมเชิงรุก -การทดสอบเจาะความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ให้คำแนะนำทางเทคนิค ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งองค์กร CSIRT มีการดำเนินการคัดแยก
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์และข่าวที่เกิดขึ้นเป็นความจริง และเพื่อ
ประเมินผลกระทบและลำดับความสำคัญ ดำเนินการประสานงานกับองค์องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ให้คำแนะนำ
สำหรับมาตรการรับมือ และประสานงานเหตุการณ์กับ CSIRTs อื่นๆ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อดำเนินการ
แก้ไขปัญหา โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบ ให้คำแนะนำสำหรับการกู้คืน และการซ่อมแซม
จุดอ่อนของระบบ ให้บริการ: การทดสอบสว่านความปลอดภัยทางไซเบอร์ - การจำลองการจัดการและ
ประสานงานเหตุการณ์ คำแนะนำทางเทคนิคหรือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและการกู้คืน
ความช่วยเหลือในการจัดตั้งองค์กร CSIRT สร้างจิตสำนึกและความห่วงใยด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสาธารณะ BSSN มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดกว้างต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งหมด รวมถึงสาธารณชนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของทุก
นโยบายที่ BSSN ดำเนินการ ว่าด้วยการเปิดกว้างของข้อมูลสาธารณะ BSSN มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูล
สาธารณะแก่สาธารณะ สร้างและรับรองความราบรื่นในการบริการข้อมูลสาธารณะ บริการข้อมูลสาธารณะให้
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จัดการข้อมูลสาธารณะและเอกสารประกอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้ข้อมูลที่ง่าย ถูกต้อง
รวดเร็วและแม่นยำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธินี้ BSSN จึงได้จัดตั้ง
PPID ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของสำนักกฎหมายและการประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดการส่งเสริมการรับรู้ด้าน
ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดขึ้นในประชาชนชาวอินโดนีเซีย
จากรายงานของ IDN Financialที ่ เ สนอข่ า วกระทรวงการสื ่ อ สารและสารสนเทศเรี ย กร้ อ งให้
Tokopedia ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการละเมิดข้อมูลและดำเนินการเพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า จากนั้น ได้มีการชี้แจงจาก Tokopedia ว่าระบบรักษาความปลอดภัยของพวก
เขาใช้รหัสผ่านที่เก็บไว้ ในแฮชเข้ารหัส นอกจากนี้ Tokopedia ยังใช้ OTP ในการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย
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เพื่อให้ผู้ใช้ป้อนรหัสใหม่แบบเรียลไทม์ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ นอกจากจะไม่มีมาตรการเชิงรุกในการตรวจสอบ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างจริงจังแล้ว กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศกลับเรีย กร้องให้
ประชาชนรักษาความปลอดภัยของบัญชีของตน โดยรัฐมนตรีแนะนำให้ “ผู้คนควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ
และไม่ไว้วางใจผู้อื่นที่ขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ได้ง่าย” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแทน
นอกจากจะสามารถร้องเรียนไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ BSSN แล้ว
ยังมีสถานบริการของรัฐสองแห่งที่เราสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งมีอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กโทรนิค เกี่ยวกับ
การขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่ด้านนอัตลักษณ์บุคคล ทีมปราบอาชญากรรมไซเบอร์ที่กรมสอบสวนคดีอาญา ถ้า
จำไม่ผิดตำรวจเรียกว่าทีมอาชญากรรมไซเบอร์ ประเด็นของอาชญากรรมทางไซเบอร์คือเมื่ออาชญากรรม
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์พวกเขามีเครื่องตรวจจับและสิ่งอื่นๆที่จำเป็น ก็ค่อนข้างดี ซึ่งเป็น
เครื่องมือทางยุทธวิธี หมายถึง เครื่องมือในระยะสั้นในการจัดทำรายงานอาชญากรรมในโลกไซเบอร์
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และรหัสผ่าน
จำเป็นต้องปรับโครงสร้างงาน หน้าที่ โครงสร้างองค์กร และขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานรัฐไซเบอร์และ
เข้ารหัสลับให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงเกิดข้อบังคับเกี่ยวกั บข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่าน
แห่งชาติ ลำดับที่ 6 ของปี 2021 เกี่ยวกับ การจัดระเบียบและขั้นตอนของไซเบอร์ร่างกายและรหัส ผ่าน
แห่งชาติ
เนื่องจากกฎระเบียบของหน่วยงาน Cyber และ Crypto แห่งรัฐหมายเลข 9 ของปี 2020 เกี่ยวกับ
องค์กรและขั้นตอนการทำงานของหน่วยงาน Cyber และ Crypto ของรัฐนั้นไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทาง
กฎหมายและความต้องการขององค์กรเพื่อให้จำเป็นต้องเปลี่ยน ประกาศนี้มีผลเกี่ยวกับการจัดเตรียมงาน
หน้าที่ โครงสร้างองค์กร และขั้นตอนการทำงานของสำนักงานไซเบอร์และเข้ารหัสแห่งชาติตามหนังสือ ที่ได้รับ
การอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปการปกครองและการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 7
มิถุน ายน 2564 ว่าด้ว ยการจัดองค์กรและขั้นตอนการทำงานของ BSSN (หน่ว ยงานไซเบอร์และรหัสลับ
แห่งชาติ)
แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิองค์กรของคณะกรรมการไซเบอร์และรหัส
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หน่วยงานด้านNGOs
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนจากองค์กรอิสระพบว่า ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีหน่วยงานอิสระที่กำกับ
ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน ลักษณะการทำงานจะเป็นในรูปแบบขององค์กรที่ให้
คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการฉ้อโกงเกิดขึ้น การแก้ปัญหาจึงเป็นการแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้า แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แหล่งข้อมูลยังกล่าวอีกว่าการคุกคามข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้เพียงส่งผลกระทบทาง
กายเท่านั้น เหยื่อแต่ละคนที่ถูกมิจฉาชีพคุกคามจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ไปทำให้เหยื่อที่โดนกระทำรู้สึ ก
ซึมเศร้า เพราะเขารู้สึกว่าแม้ร่างกายไม่ได้ รับอันตรายจากเรื่องที่เกิดขึ้นแต่กลับส่งผลกระทบทางจิตใจ ใน
บางครั้งเหยื่อเกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า และบางส่วนก็บอบช้ำ ทางหน่วยงานจึงร่วมมือกับนักจิตวิทยา
เพื่อเข้ามาบำบัดดูแลจนกว่าคดีความจะจบ
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ในมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชนหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือ หน่วยงานของรัฐบาล ซึ่ง
ในปัจจุบันยังไม่มีการตั้งหน่วยงานใดมารับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในฐานะของสถาบันการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลคดีด้วย WhatsApp หรือสื่ออื่นๆ เช่นการ
ประชุมกำหนดทิศทางการต่อสู้คดี หรือ การประชุมที่มีลักษณะเชิงกลยุทธ์สมาชิกในสถาบันไม่ต้องการให้
จัดการประชุมเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลเชิงลึกได้ แม้ว่าจะมีการออกข้อบังคับเพื่อ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นที่รู้กันว่าไม่สามารถใช้การได้ ในมุมมองของคนที่อยู่ในแวดวง
กฎหมาย อินโดนีเซียจำเป็นต้องสร้างสถาบันอิสระในระดับเดียวกับสถาบันของรัฐ ซึ่งหน้าที่ของสถาบันนี้คือ
การประเมิน การวิจัย การให้คำปรึกษา และการติดตาม หรือจะเรียกโดยรวมว่า “คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อ
การจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”(National Commission for the Management and Protection
of Personal Data)
กฎระเบียบของรัฐที่ล้าหลัง ไม่ทันเทคโนโลยีดิจิทัล ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึง เนื่องจาก
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใช้เวลานาน จึงไม่สามารถไล่ทันการพัฒนาของเทคโนโลยีได้
6.4.4 การปรับตัวและการเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
จากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางผู้ประกอบการได้ใช้ระบบการยืนยันตัวตนมา
จัดการปัญหา นโยบายความปลอดภัย เช่น การขอรหัสผ่าน รหัส OTP ในการทำธุรกรรมทุกครั้ง ส่งผลต่อ
ความสะดวกในการซื้อขาย การส่งข้อมูลยืนยันตัวตนผ่านอี เมลที่มีการตรวจสอบซ้ำซ้อนก็เป็นอีกวิธีที่นำมาใช้
เพื่อให้ยากต่อการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
ในทางกลับกัน ปัญหาการยืนยันตัวตนในด้านของผู้ประกอบการ ก็เป็นอีกแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกรรมการซื้อขายออนไลน์ การสั่งอาหาร ล้วนได้รับผลกระทบต่อผู้รับบริการที่ไม่ ได้ยืนยันตัวตน จาก
กรณีเกิดขึ้นที่แพลตฟอร์ม Grab ที่เคยทำงานร่วมกับ OVO จนถึงปัจจุบัน ตอนนั้นมีลูกค้ากดออเดอร์เข้ามา
เล่นๆ ไม่มีคนสั่งจริง แต่จำนวนยอดเงินที่ต้องชำระผ่าน OVO ก็เพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นที่มาของการสมัครบัญชีผู้ใช้
โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน การติดตามตัวผู้กระทำก็สามารถทำได้ ล่าสุด ShopeePay OVO และ Flip
หรือ GrabFood มีมาตรการที่ต้องยืนยัน KTP (บัตรประชาชน) โดยถ่ายรูป KTP เพื่อยืนยันตัวตนกับระบบ
ก่อนที่จะสามารถทำธุรกรรมในลำดับต่อไป ซึ่งการยืนยันตัวตนโดยใช้รูปจากบัตรประชาชนนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาในอนาคต
เปรียบเทียบการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละแพลตฟอร์ม
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละแพลตฟอร์มในประเทศอินโดนีเซีย
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จากรูปจะเห็นว่า การขอความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ออนไลน์นั้นค่อนข้างละเอียด การเข้าถึงข้อมูลรูปภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง ไมค์โครโฟน หรือบางครั้งจำเป็นต้องใส่
ข้อมูลพาสปอร์ต ความยินยอมในการส่งข้อความ แต่เมื่อติดตั้ง แอปพลิเคชัน ได้แล้ว ประชาชนบางส่วนที่ มี
ความสามารถในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลก็ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลสำคัญบางส่วน
6.4.5 ข้อค้นพบ
กฎหมายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของอินโดนีเซียอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย แต่ยังไม่มีการประกาศใช้ จึงยัง
ไม่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเป็นทางการ การถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบที่ตามมา
นอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วย การรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของ
ผู้บริโภค เพื่อต่อสู้กับผู้ให้บริการ รูปแบบคือโพสต์เรื่องราวปัญหานั้น ในโซเชียลมีเดีย หลังจากนั้นก็จะมีคนมา
ตอบเป็นจำนวนมาก และส่งเรื่องต่อไปที่สำนักงานหรือฝ่ายที่มีปัญหา ตัวอย่างเช่น เรามีปัญหาเกี่ยวกับ
ธนาคาร เช่นเราใช้ BCA ปกติจากโซเชียลมีเดียจะดำเนินการส่งปัญหาไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของธนาคารเลย
และเมื่อโพสต์ของเราคนมาตอบเยอะ ก็จะมีพูดถึงประสบการณ์ของเขาที่เจอปัญหาเหล่านี้ และวิธีการจัดการ
รับมือกับปัญหา
กฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะเป็ น การกี ด กั น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ SME เนื ่ อ งจาก
ผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่มีระบบที่สามารถจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ขนาดใหญ่ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าร่ วม
ในแพลตฟอร์มหลักในการซื้อขายสินค้า
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ชาวอินโดนีเซียมองว่าปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด เป็นเรื่องปกติ เล็กน้อย ไม่
อยากใส่ใจ
6.4.6 ข้อเสนอแนะ
1. จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการประเมิน การ
วิจัย การให้คำปรึกษา และการติดตาม การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
2. ให้ความรู้ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับผิวเผิน อาจจะไม่สามารถปกป้องตัวเองจากมิจฉาชีพได้
3. จัดทำระบบการร้องเรียนการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่เป็นมิตรกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
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บทที่ 7
ผลการศึกษาประเทศเมียนมาร์
บทสรุปผู้บริหาร
1.ประเด็นด้านธุรกิจเศรษฐกิจ
ในด้ านธุ รกิ จการค้ าปลี กหลั งจากเกิ ดการปฏิ ร ู ปทางเศรษฐกิ จและการเมื องในปี 2011 เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการขยายการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเอกชน กำลังซื้อที่เพิ่มมาก ขึ้ น
ภายในประเทศ และที่สำคัญเป็นผลมาทางการขยายตัวของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
ด้านการโทรคมนาคม สิ่งเหล่านี้ส่งผลสำคัญให้เศรษฐกิจดิจิทัลในเมียนมาในส่วนของธุรกิจค้าปลีกเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปี 2020 ก็ยิ่งทำให้คนพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำ
การค้ า และธุ ร กรรมการเงิ น อย่ า งไรก็ ด ี การค้ า ปลี ก ออนไลน์ เ ริ ่ ม ขยายตั ว ในเมื อ งใหญ่ อ ย่ า งย่ า งกุ้ ง
และมัณฑะเลย์ก่อน และค่อย ๆ กระจายสู่เมืองเอกของรัฐและภาคต่าง ๆ ในเมียนมา การลงทุนด้านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งที่เป็นทุนเอกชนจากภายในประเทศ อาทิ Foodmall ที่ครองตลาดการค้าปลีก
อาหารในย่างกุ้งในช่วงเริ่มแรก ก่อนที่จะมีเอกชนจากต่างชาติเข้ามาแข่งขัน อย่าง Grab Food Myanmar หรือ
Panda Food Myanmar และครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์มการค้าปลีก
ออนไลน์ในเมียนมายังค่อนข้างเป็นตลาดที่มีผู้เล่นหลายราย ผู้เล่นรายใหญ่ยังจำกัดพื้นที่ในเขตเมืองโดยเฉพาะ
ในย่างกุ้งเท่านั้น ทำให้ในเมืองระดับรองการค้าปลีกออนไลน์จึงเกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันเช่น Facebook โดยผู้ค้ารายย่อยดำเนินการเองอย่างอิสระ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการค้าปลีก
ออนไลน์ยังต้องเผชิญกับคู่แข่งที่หลากหลายทั้งที่เป็นการลงทุนจากเอกชนในประเทศเองและเป็นการลงทุน
ข้ามชาติ ที่สำคัญยังพบว่าผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากเลือกที่จะไม่ทำการค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้
หากแต่เลือกทำผ่าน Facebook รวมถึงการสร้างกลุ่มอิสระในให้ บริการด้านการขนส่งในพื้นที่ที่จำกัดของตน
ซึ่งเกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้ผู้ค้าปลีกมีทางเลือกและไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มากนัก
2. ประเด็นด้านการกำกับดูแล
ในด้านการกำกับดูแลของภาครัฐ พบว่าแม้รัฐบาลเมียนมาได้ริเริ่มกรอบนโยบายสำหรับแผนงาน
เศรษฐกิจดิจิทัล (2018-2025) ในปี 2017 ด้วยการก่อตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy Development Committee: DEDC)) ขึ้น แต่ยังอยู่ในช่วงการพัฒนากรอบกฎหมายและผลักดัน
ให้เกิดการออกกฎหมายที่จำเป็น และแม้จะมีกฎหมายในบางด้านออกมาแล้วการประชาสัมพันธ์และการบังคับ
ใช้ยังเต็มไปด้วยอุปสรรค ธุรกิจออนไลน์ไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐในกรณีเกิดข้อพิพาทกับลูกค้าแม้จะเป็น
รายที่จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว การเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ในปัจจุบันจึงเรียกได้ว่าเติบโตตามกลไก
ตลาดและขาดการกำหนดทิศทางรวมถึงกำกับควบคุมโดยรัฐ อีกทั้งแนวโน้มการจดทะเบียนของผู้ค้าปลีก
ออนไลน์มีแนวโน้มลดลงอย่า งเห็น ได้ช ัด แม้กระบวนการจดทะเบียนจะง่ายและมีต้ นทุน ต่ำ เนื่องจาก
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สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันได้ลดการปฏิบัติตามและความไว้วางใจของผู้ค้าปลีกออนไลน์ในหลักนิติ ธรรม
ของรัฐ และลดความสมัครใจในการเข้าสู่ระบบเพื่อชำระภาษีเช่นเดียวกัน
3. ประเด็นผลกระทบต่อสังคม
ในด้านความเหลื่อมล้ำและการขับเคลื่อนทางสังคมพบว่า แม้อัตราการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับที่น่าพอใจ หากแต่ความเหลื่อมล้ำด้านพื้นที่ระหว่างเมื องใหญ่กับ
ชนบทในการเข้าถึงการค้าปลีกออนไลน์ยังเห็นได้ชัด รวมถึงความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถทางเทคโนโลยี
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกิจกรรมออนไลน์ได้มากกว่าผู้สูงอายุ โดย Facebook
กลายเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมมากที่สุดทั้งในหมู่ผู้ค้า และผู้บริโภค อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมทางสังคมในโลก
ออนไลน์ยังอยู่ในช่วงการพัฒนา อาทิ ความต้องการรับรู้ข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวกับผู้ค้าก่อนตัดสินใจซื้อขาย
อย่างเช่นที่ตั้งของผู้ค้าอยู่ที่ใด ไปเลือกสินค้าเองได้หรือไม่ และต้องการพูดคุยกับผู้ค้าโดยตรงมากกว่าการ
ตัดสินใจจากข้อมูลที่แสดงในแพลตฟอร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะการจ้างงานในกิจกรรมการค้ าปลี ก
ออนไลน์ ยังไม่มีมาตรฐานที่ดี โดยเฉพาะเรื่องเข้าถึงประกันสุขภาพ/ประกันชีวิตตามมาตรฐานสากล ลูก ค้า
หากได้รับอุบัติเหตุต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ นค้า ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหว
เรียกร้องค่าจ้างที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่พึงได้ของพนักงานขนส่งสินค้าต่อผู้ประกอบการขนส่งขนาดใหญ่
แต่ยังไม่เป็นกระแสมากพอจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
4. ประเด็นผลกระทบต่อบุคคล
ในด้านผลกระทบต่อบุคคลพบว่า การตระหนักในความเป็ นส่วนตัวและความสาคัญของข้อมูลส่วนบุคคลยังอยูใ่ น
ระดับต่าทัง้ ในหมู่ผคู้ า้ และผูบ้ ริโภค แนวคิดการเข้ารหัส (encryption) หรือการกาหนดรหัสผ่าน (password) และแนวคิด
การรักษาความปลอดภัยดิจิทลั (digital security) ไม่เป็ นที่รูจ้ กั ของคนทั่วไป ผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตจานวนมากไม่เข้าใจพืน้ ฐาน
การรักษาความปลอดภัยดิจิทลั ในขณะเดียวกันประเทศเมียนมายังไม่มีกฎหมายที่ชดั เจนในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ยังพบว่าอาชญากรรมและการหลอกลวงออนไลน์เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ส่งผลให้ความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริโภคยังอยู่ในระดับต่าและวางใจในการจ่ายเงินสดเมื่อได้รับสินค้ามากกว่า แต่ปัจจุบันผูป้ ระกอบการรายย่อย
ค่อนข้างพึงพอใจค้าขายกับลูกค้าด้วยเงิน สดเนื่องจากสถานกรณ์ภายในประเทศที่มีการจากัดการถอนเงินสดจาก
ธนาคาร การรับเงินสดจึงทาให้สภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจดีกว่า
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บทที่ 7
ผลการศึกษาประเทศเมียนมาร์
7.1 ประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจ
7.1.1 ภาพรวมการค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมา
ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมาและการช็อปปิงออนไลน์ได้กลายเป็นระบบที่นิยมใช้กันมาก
ในการขายปลีกสินค้าประเภทต่าง ๆ แตกต่างจากเมื่อหลายทศวรรษก่อนที่แทบจะมองไม่เห็นโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซิมการ์ดมือถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะสำหรับคนส่วนใหญ่ในเมียนมา
เพราะราคาแพงและที่สำคัญจำกัดจำนวนด้วย แต่ปัจจุบันราคาของซิมการ์ดนั้นลดลงเหลือ 1,500 จัต ซึ่งเท่ากับ
1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ Ooredoo และ Telenor เข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในเมียนมาที่
เปิดเสรีมากขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นและคุ้นเคยกับการท่องอินเทอร์เน็ต ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการออนไลน์ต่าง ๆ ในปี 2560 เมียนมามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 39 ล้านคน
นอกจากนี้ ข้อจำกัดและการล็อกดาวน์ของโควิด 19 ช่วยเร่งการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ให้เติบโต
อย่างก้าวกระโดด โดยหากจำแนกลักษณะธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมาอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
แพลตฟอร์มการค้าปลีก บริษัทที่ขายสินค้าจากทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และผู้ค้าปลีกที่ขายสินค้าจากทาง
ออนไลน์เท่านั้น อย่างไรก็ดี การค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมานั้นพบว่าอยู่บน Facebook ราว 85% สาเหตุส่วน
หนึ่งเป็นเพราะความง่ายในการเป็นผู้ขายบน Facebook ควบคู่กับความง่ายในการเป็นผู้ซื้อ ทำให้เป็นตัวเลือก
ยอดนิยมสำหรับผู้ค้าปลีกและลูกค้าในเมียนมา นอกจากนี้ ร้านค้าจริงหลายแห่งในเมียนมาได้สร้างเพจ
Facebook เพื่อเข้าถึงลูกค้าออนไลน์ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ด้วยเช่นกัน ควบคู่กับกลยุทธเข้าถึงค้า
ผ่านการไลฟ์สด เป็นต้น (McKnight, 2020)
อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมแล้วตลาดค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมาเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงและ
ยังไม่มีลักษณะผูกขาดที่เห็นได้อย่างเด่น ชัด เฉพาะแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ขนาดใหญ่ก็มีการแข่งขันมาก
มีผู้เล่นหลายราย อาทิ Shop.com.mm, ict.com.mm, cityamll.com.mm, toyzine.pk, omyanmar.com,
mmls.biz, a1accessories.co.id, Knowkey.com, eromman .com, rgo47.com แ ล ะ cameralk.com
เป็นต้น แพลตฟอร์มเหล่านี้ กลับไม่ใช่ทางเลือกแรกที่ผู้บริโภคเลือกใช้งาน หากแต่เป็นแพลตฟอร์ม Social
Media อย่าง Facebook ที่กลายเป็นพื้นที่หลักของกิจกรรมค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมา ซึ่ง Facebook เอง
เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับการประกอบการของผู้ค้าปลีกรายย่อย นั่นหมายความว่ารายย่อยยังสามารถเข้าถึง
ส่วนแบ่งการตลาดและยังครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันแม้กิจการค้าปลีกรายใหญ่ที่ควบคุมตลาด
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ค้าปลีกในเมียนมาปัจจุบันจะพยายามปรับตัวสู่ตลาดค้าปลีกออนไลน์ หากแต่พบว่ายุทธศาสตร์ทางการตลาด
ของกิจการขนาดใหญ่เหล่านี้ใช้ช่องทางออนไลน์ เป็นเพียงการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเท่านั้น ไม่ใช่
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธทางการตลาดหลักของการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด โดยรายละเอียดและตัวอย่างของ
ผู้ค้าในแต่ละประเภทมีดังนี้
7.1.1.1 การค้าปลีกออนไลน์แยกตามขนาดและประเภทแพลตฟอร์มที่ใช้
1) แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์
เป็นแพลตฟอร์มเพื่อให้บ ริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยแพลตฟอร์มประเภทนี้เริ่มเกิดใน
ประเทศเมียนมาราวปี 2013 ปัจจุบันมีมากกว่า 10 รายที่ดำเนินธุรกิจอยู่ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีทั้งการดำเนิน
กิจการในลักษณะข้ามชาติ และเป็นกิจการของท้องถิ่นเองด้วย อย่างไรก็ดี สำหรับชาวเมียนมาแล้ว ทั้งในด้าน
ของผู้ค้าและผู้บริโภค มักเลือกช่องทางในการซื้อขายออนไลน์ในช่องทางอื่นมากกว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ ธุรกิจ
จึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและไม่สามารถครองตลาดการค้าปลีกออนไลน์ในประเทศได้
แพลตฟอร์มรายแรกที่เกิดขึ้นในเมียนมาคือ Shop Myanmar และเป็นหนึ่งในเว็บไซต์
อี คอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน แพลตฟอร์มนี้เป็นเจ้าของโดย Alibaba Group Holding
Limited โดยพัฒนามาจากในการซื้อกิจการของ Darza Group แพลตฟอร์มช็อปปิงออนไลน์ของปากีสถาน
และพัฒนาจนเปิดตัวในปี 2555 ปัจจุบัน Shop.com เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ข้ามชาติที่ดำเนินการใน
แถบเอเชียใต้ ได้แก่ ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา เมียนมา และเนปาล ปัจจุบันมีผู้ขายใช้บริการแพลตฟอร์ม
ราว 30,000 ราย ครอบคลุมแบรนด์สินค้ากว่า 500 รายการ ให้บริการผู้บริโภค 5 ล้านคน ด้วยผลิตภัณฑ์กว่า
2 ล้านรายการ Shop นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในทุกหมวดหมู่ ตั้งแต่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้บริโภคไปจนถึงของใช้ในครัวเรือน ความงาม แฟชั่น อุปกรณ์กีฬา และของเบ็ดเตล็ดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมี
แอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ และหน้า Facebook ของตัวเองด้วย พื้นที่บริการที่ครอบคลุมหลายประเทศและ
การมีฐานสินค้าและผู้ใช้บริการที่กว้างขวางทำให้ Shop.com เป็นแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพในการสร้างระบบ
นิเวศน์การค้าปลีกออนไลน์ที่เข้มแข็งได้ในอนาคต
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ภาพที่ 0.1
Shop.com.mm’s websites front page

นอกจากการขายปลีกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแล้ว Shop ยังมีบริการ
จัดส่งทั่วประเทศเมียนมา เวลาในการจัดส่งสินค้าในท้องถิ่นมักใช้เวลา 3-7 วันไปยังเมืองใหญ่ เช่น ย่างกุ้ง
มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ตองยี มะละแหม่ง และพะโค สำหรับเมืองอื่น ๆ จะใช้เวลา 5–12 วัน และสำหรับสินค้า
จากต่างประเทศจะใช้เวลา 14-19 วัน คุณลักษณะที่น่าสนใจประการหนึ่งคือลูกค้าสามารถติดตามคำสั่งซื้อทาง
อีเมลและหมายเลขคำสั่งซื้อได้
เพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้นและเพื่อส่งเสริมธุรกิจ ทางบริษัทได้เสนอโปรโมชั่นและส่ว นลด
ประเภทต่าง ๆ เช่น การจัดส่งฟรี หรือค่าธรรมเนียมการจัดส่งส่วนลดในช่วงเวลาที่กำหนด ส่วนลด 15% หรือ
คูปองสูงสุด 15,000 จัต เมื่อชวนเพื่อนเข้ามาใช้แอปพลิเคชัน ในชื่อกิจกรรม App Visit Challenge ที่ลูกค้า
สามารถรับส่วนลดและคูปองได้เพียงแค่เปิดแอป รับส่วนลด 15% เมื่อชำระผ่าน JCB หรือวีซ่า/มาสเตอร์การ์ด
แทนการเก็บเงินปลายทาง และยังได้เปิดตัว SFG (Shop First Games) และช่อง Mission 11.11 บนแอป ที่
ลูกค้าสามารถรับคูปองได้มากถึง 30,000 จัต โดยการเล่นเกมหรือทำภารกิจให้สำเร็จ
Rgo 47 เป็นอีกหนึ่งในบริษัทค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นของอีคอมเ มิร์ซ
เมี ย นมา ได้ เ ปิ ด ตั ว ช่ อ งทางออนไลน์ ช ่ อ งแรกในเดื อ นเมษายน 2014 ซึ ่ ง เป็ น ปี ท ี ่ ถ ื อ เป็ น “การปฏิ ว ั ติ
โทรศัพท์เคลื่อนที่” ของประเทศ Rgo 47 เดิมชื่อ Royal Golden Owls (RGO) ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์อย่างเป็น
ทางการสำหรับ SEA Games ปี 2013 ที่จัดขึ้นในเมียนมา โดยทางบริษัทได้รับสิทธิในการผลิตสินค้าที่ระลึกที่ มี
ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว อาทิ เสื้อยืด ถ้วย ขวด พวงกุญแจ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน
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ภาพที่ 0.2
Official SEA Games Myanmar banner with RGO as a sponsor

Source: https://ecommerceiq.asia/category/ecommerce-news-southeast-asia/ecommerceburma-news-southeast-asia
ต่อมาแม้การแข่งขันกีฬาจะจบลง แต่ยังมีผู้สนใจสินค้าดังกล่าวจำนวนมากสอบถามจากหน้า
Facebook ของทางบริษัทเพื่อติดต่อขอซื้อของที่ระลึกเหล่านี้แ ละจัดส่งไปที่บ้านของพวกเขา ตรงนี้เองจึงเป็น
จุดเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ เพราะนอกจากสินค้าที่ระลึกแล้ว ทางบริษัทยังมีผลิตภัณ ฑ์อื่น ๆ ด้วย เช่น เสื้อผ้า
รองเท้า ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส ่ว นตัว เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือและเครื่อ งประดั บ
เฟอร์นิเจอร์ โดยในปี 2557 ได้เริ่มจำหน่ายผ่านหน้าเพจใน Facebook และสร้างเว็บไซต์ครั้งแรก ในเดือน
พฤษภาคม 2017 หลังจากนั้น Rgo 47 ได้พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและประสบความสำเร็จ มีการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันราว 11,000 ครั้งบน iOS และ 72,000 บน Android อย่างไรก็ดี ยอดขายส่วนใหญ่ราว 80%
ยังคงมาจาก Facebook ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 3 ล้านคน (Pat, 2016) ในด้านการชำระเงิน Rgo47 ยัง
รับการชำระปลายทางซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดของลูกค้า นอกจากนั้นยังมีช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
Mobile Banking, บัตรเครดิต/เดบิต, K-pay, AYA pay, SaiSai Pay, One Pay, MPT Money และ Wave
Money เป็นต้น
หลังจากนั้น บริษัทท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งเข้าสู่ตลาด โดยใช้ชื่อว่า BarLoLo Myanmar ก่อตั้งขึ้น
โดยมีพนักงาน 11-50 คนและเป็นเจ้าของโดย 3KO Ventures Co., Ltd BarLoLo Myanmar เน้นการสร้าง
แพลตฟอร์มเพื่อเป็นตลาดออนไลน์ที่ผู้ค้าและบุคคลทั่วไปสามารถซื้อและขายสิ่งของได้อย่างอิสระและง่ายดาย
โดยความช่วยเหลือของ BarLoLo นั้นจะสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการขนส่งและการชำระ
เงินซึ่งมักเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ค้ารายย่อยหรือคนทั่วไปที่ ต้องการขายสินค้าไม่มาก ธุรกิจนี้เริ่มต้นเมื่อ
กลางปี 2017 บริหารจัดการโดยผู้จัดการชาวเมียนมาซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารจาก e-City ซึ่งเป็นเครือข่ายค้าปลีก
มือถือชั้นนำในเมียนมา โดย BarLoLo Myanmar ประสบความสำเร็จในการมีผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มมากกว่า
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50,000 รายต่อเดือนและมีร้านค้ามากกว่า 1,000 รายในเว็บไซต์ (Khine Kyaw, 2018) ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการของ BarLoLo กล่าวกับ สำนักข่าว The Nation (ประเทศไทย) ในปี 2018 ว่า “อันที่จริง
ไม่สำคัญว่ามีคนเข้าชมเว็บไซต์ของเรากี่คนถ้าไม่มีใครซื้ออะไร เป้าหมายของเราคือการเชื่อ มโยงผู้ค้ารายย่อย
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากชนชั้นกลาง ไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่ต้องดิ้นรนกับการจ่ายค่าเช่าสูง อุปสรรคด้าน โลจิสติกส์
ทักษะการจัดการสินค้าคงคลังกับผู้ซื้อทั่วประเทศ” สินค้าที่จำหน่ายมีหลากหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความงามและสุขภาพ แฟชั่น ยา เครื่องใช้ ในบ้าน โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ
อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ โดยผู้ค้ามีลักษณะเป็นผู้ค้าปลีกรายย่อย และผู้ค้าส่ง (Thiha, 2018) บริการชำระเงินก็
มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน ได้แก่ เก็บเงินปลายทาง, KBZ/AYA/CB Mobile Banking, Wave Money
และ KBZPay
ภาพที่ 0.3
หน้าเว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการซื้อขายสินค้า (https://www.barlolo.com)

เมื่อตลาดออนไลน์เติบโตมากขึ้นจึงมีผู้เล่นจากต่างชาติที่เห็นโอกาสและเข้าสู่ตลาดเมียนมา
อย่างเช่น Grab Food เป็นเจ้าของโดย Grab Holdings Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในสิงคโปร์ ให้บริการจัดส่งอาหาร
และบริการชำระเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันมือถือ Grab เริ่มธุรกิจให้เช่ารถยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่
เมียนมา บริการเรียกแท็กซี่และบริการเช่าพรีเมียม ในปี 2562 ได้เริ่มให้บริการส่งอาหารในย่างกุ้ง โดยร่วมกับ
ร้านอาหารมากกว่า 20 แห่งที่ให้บริการจัดส่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในย่างกุ้ง พื้นที่ดังกล่าว เช่น Kamaryut, Dagon,
Bahan, Yankin, Sanchaung, Lanmadaw, Latha, Pabedan และ Kyauktada (Ei Kyawt Khaing, 2019)
ในช่วงแรกมีไรเดอร์มากกว่า 100 ราย ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านแอป Grab Food และติดตามการสั่งซื้อได้

328

ตั้งแต่เวลาเตรียมการจนถึงขั้น ตอนการจัดส่งบนแผนที่ผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
การขยายบริการแกร็บ ขยายไปถึงเมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับสองของเมียนมา ให้บริการแก่เมื อ ง
มัณฑะเลย์หลัก 4 เขต ได้แก่ อองมเยทาซาน ชานาเยทาซาน ชาญมยตาซี และมหาอองมเย การชำระเงิน
สามารถทำได้ด้วยเงินสดเมื่อจัดส่งหรือสามารถใช้บัตรวีซ่า/มาสเตอร์
แม้ Grab food Myanmar จะอ้างว่าได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ กับผู้ร่วมงาน เช่น อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย อุปกรณ์ สุขอนามัยส่วนบุคคล การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการอาหาร ความปลอดภัยทางถนน และ
ประกันภัยการเดินทางระหว่างการจัดส่งของ GrabFood แต่ละครั้ง นอกจากนี้ ในช่วงการระบาดใหญ่ของ
COVID 19 นั้น ทางบริษัทยังได้จัดตั้งกองทุน Grab Partner Relief Fund ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
จำนวน 200,000 จัต หรือความช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่กักตัว (Thiha, 2020) หากแต่ก็ดูเหมือนยัง
ไม่เป็นที่พอใจของผู้ร่วมงานโดยเฉพาะเหล่าไรเดอร์ โดยเกิดเหตุการการรวมตัวของเหล่าไรเดอ ร์หลายครั้ง
อันเนื่องมาจากประเด็นการลดอัตรารายได้จากการจัดส่งสินค้า
2) บริษัทที่ขายสินค้าจากทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
ความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 นอกจากจะทำให้ตลาดค้า
ปลีกออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้ว ความเปลี่ยนแปลงอีกประการที่เกิดตามมาคือการหันมาใช้ช่องทาง
ออนไลน์ของผู้ประกอบการค้าปลีกเดิม โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่ครองตลาดอยู่ การเปิดช่องทางเว็บไซต์
เพจ Facebook หรือแม้แต่แอปพลิเคชัน กลายเป็น วิธีการทางการตลาดแบบใหม่ ในฐานะการปรับตัวตาม
ลักษณะตลาดที่เปลี่ยนไป การปรับตัวดังกล่าวในแง่หนึ่งจึงยิ่งทำให้ตลาดค้าปลีกออนไลน์ของเมียนมาเติบโต
มากยิ่งขึ้น
City Mart Supermarket ซึ ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ บ ริ ษ ั ท City Mart Holding Company Limited
เป็นเครือข่ายค้าปลีกชั้นนำของอุตสาหกรรมค้าปลีกในเมียนมา ก็ปรับตัวสู่การค้าปลีกออนไลน์เช่นเดียวกัน
City Mart ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะซุ ปเปอร์มาร์เก็ตในปี 2539 ใกล้กับสนามกีฬาอองซานในย่างกุ้ง โดยมี
แผนการตลาดเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตและรสนิยมของชนชั้นกลางที่เริ่มขยายตัวในเมียนมา
City Mart Supermarket ประสบความสำเร็จจนเป็นผู้นำตลาด โดยปัจจุบันมีร้านค้ากว่า
200 แห่งและพนักงานราว 8,500 คน ภายใต้กระแสการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ City Mart จึงได้ก่อตั้ง
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในปี 2560 และเปิดตัวแอปพลิเคชัน City Mart และเว็บไซต์ citymall.com ในปี 2561
ซึ่งลูกค้าสามารถรับผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่มีคุณภาพเท่ากับเมื่อซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยมีการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Facebook ซึ่งเป็นเพียงช่องทางในการให้ข้อมูล ทีมงานจะแชร์ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น และประกาศร้าน
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เท่านั้น หากมีคำถามจากลูกค้าในการซื้อสินค้าจากหน้า Facebook ของ City Mart ลูกค้าจะถูกเปลี่ ยน
เส้นทางหรือแนะนำให้ซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ในด้านการจัดส่ง City Mart มีพนักงานส่งของเป็นของตัวเอง สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วัน
โดยบริการจัดส่งแบบธรรมดาในย่างกุ้ง นอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งด่วนซึ่งสินค้ าสามารถจัดส่งได้ภายในเวลา
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม บริการดังกล่าวมีให้สำหรับ 9 เขตในย่างกุ้งเท่านั้น การจัดส่งสินค้าไป
ยังเมืองอื่น ๆ เช่น มัณฑะเลย์ , พินอูลวิน, มองยวา, ชวงอู, ปะเตน, โมกตามา, โซนชวง, มะละแหม่ง, พะโค,
ธนัทปิ่น, เปีย, ชเวด่อง และตองยี สามารถทำได้ แต่จะใช้เวลา 2-5 วัน ไม่คิดค่าบริการจัดส่งสำหรับยอดซื้อ
ต่อครั้งที่มากกว่า 20,000 จัต และการซื้อที่ต่ำกว่า 20,000 จัต จะเรียกเก็บค่าขนส่งคงที่ 2,000 จัต และ
สำหรับค่าขนส่งด่วน 4,000 จัต ปัจจุบันสามารถชำระเงินด้วยเงินสดเมื่อจัดส่ง หรือจาก City Reward ซึ่งเป็น
ระบบสะสมคะแนนจากยอดที่ซื้อและลูกค้าสามารถเติมเงินในบัญชีเพื่อซื้อสินค้าได้ มักจะเสนอโปรโมชั่น
หลายประเภทเพื่อดึงดูดลูกค้าให้หันมาใช้ช่องทางเหล่านี้
ภาพที่ 0.4
City Mart websites’ front page

Sein Gay Har Myanmar เริ่มต้นธุรกิจในลักษณะห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กในย่างกุ้งในปี
1985 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในเมียนมาที่เติบโตขึ้นหลายสาขาทั่วประเทศเมียนมา อีกทั้งยัง
พัฒนาสู่ตลาดค้าปลีกออนไลน์ผ่าน Facebook แอปพลิเคชัน Sein Gay Har และเว็บไซต์ ปัจจุบัน Sein Gay
Har มีพนักงานประมาณ 500-1,000 คน ขายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน
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อุปกรณ์กีฬาและการแพทย์ สิ่งทอ เครื่องประดับ ยารักษาโรค อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยไม่เน้นเจาะ
กลุ่มลูกค้าเฉพาะ แต่ มุ่งที่จะเข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่ม สะท้อนในลักษณะสินค้าที่มีช่ว งราคาที่หลากหลาย
ตอบสนองต่อกลุ่มรายได้ทุกระดับ สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ Sein Gay Har สามารถส่งสินค้าได้ภายใน 2-3 วัน
ภายในย่างกุ้ง และภายใน 3-7 วัน สำหรับเมืองนอกย่างกุ้งด้วยรถบัสด่วน รับชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์
CB Pay และ Wave money รวมถึงมีบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับเขตเมืองในเขตย่างกุ้ง
ภาพที่ 0.5
Sein Gay Har ร้านค้าในสถานที่และประกาศโปรโมชั่นที่แสดงบน Facebook Page

3) ผู้ค้าปลีกที่ขายสินค้าจากทางออนไลน์เท่านั้น
นอกจากแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ และผู้ค้าปลีกดั้งเดิมที่เริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์แล้ว ผู้ค้า
ปลีกรายย่อยยังเป็นอีกกลุ่มผู้เล่นสำคัญ อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ มผู้เล่นที่ครองตลาดอยู่ โดยผู้เล่นในกลุ่มนี้
มีลักษณะที่หลากหลายและใช้ข้อได้เปรียบของตนเป็นต้นทุนในการแข่งขันในตลาด เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่ง
ขายสินค้านำเข้าจากประเทศอังกฤษเนื่องจากแม้ตนเป็นชาวเมียนมาแต่ในปัจจุบันตั้งรกรากและมีครอบครัว
ในอังกฤษจึงสามารถเข้าถึงสินค้าในราคาถูก เพราะสามารถซื้อในช่วงที่ร้านค้าในอังกฤษจัดโปรโมชั่น อีกทั้ง
การซื้อโดยตรงด้วยตัวเองจึงไม่ต้องพึ่งพา suppliers ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่นที่ต้องจ่ายค่าบริการให้กับ
suppliers ในอังกฤษจึงทำให้ราคาสินค้าจึงถูกกว่าและสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ ผู้ค้ารายย่อยบางรายยังมี
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่แพ้ผู้ประกอบการรายใหญ่ จากการสัมภาษณ์ผู้ค้ารายหนึ่งพบว่า
นอกจากการใช้ Facebook เป็นช่องทางการขายแล้ว ยังมีการใช้เว็บไซต์ร่วมด้วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว
มีประสิทธิภาพมากกว่าในด้านการจัดแสดงสินค้า รวมถึงการที่ลูกค้าสามารตรวจเช็คยอดคงเหลือของสินค้า
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และสถานการณ์จัดส่งได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจด้วย (สัมภาษณ์ Case 1)
บางรายใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ซื้อ เป็นต้น (สัมภาษณ์ Case 2)
ผู้ค้ารายย่อยเหล่านี้ตัดสินใจเลือกใช้ Facebook เพราะสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่าย ๆ หลาย
คนไม่เคยมีประสบการณ์หรือรู้จักกับแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่มีอยู่ในเมี ยนมามาก่อน ไม่เพียงแต่กับผู้ค้า
เท่านั้น สำหรับผู้ซื้อก็ง่ายเช่นกัน ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งให้ข้อมูลว่า “Facebook เป็นที่นิยมใช้กันมากใน
เมีย นมาและเป็นแพลตฟอร์ มที่ง่ายที่สุ ดสำหรับลูกค้า ต่างจากการใช้แพลตฟอร์มและเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ซื้อ
ไม่จำเป็นต้องป้อนขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเลือกสินค้า บันทึกไว้ในรถเข็น การเช็กเอาต์โดยกรอกที่อยู่ ชำระเงิน
เป็นต้น ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ขายได้ง่าย ๆ จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ บนเพจ Facebook และช็อปกันได้
ง่าย ๆ ผ่าน Messenger” (สัมภาษณ์ Case 2) นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทเช่นเครื่องสำอางและสินค้า
แฟชั่นกลุ่มผู้ซื้อมักใช้ Facebook ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ง่ายกว่า
นอกจากนี้ การใช้ Facebook ยังมีข้อดีที่สำคัญคือสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง ซึ่งเป็น
ลักษณะของผู้บริโภคในเมียนมาที่ต้องการติดต่อโดยตรงกับผู้ขาย ไม่ว่าจะเพื่อการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งของคำปรึกษาในการซื้อ การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะ
ดังกล่าวจึงเป็นกลยุทธทางการค้าสำคัญของผู้ค้าออนไลน์ที่ใช้ Social Media นอกจากนั้น ยังมีความเป็นอิสระ
ในการจัดโปโมชันในลักษณะต่าง ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าอีกด้วย (สัมภาษณ์ Case 1)
7.1.1.2 แพลตฟอร์มการชำระเงิน
การขยายตัวของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ ส่งผลให้การทำธุรกรรม
ทางการเงินออนไลน์ขยายตัวตามไปด้วย แม้ผู้บริโภคส่วนจำนวนมากยังเลือกวิธีการชำระเงินแบบดั้ งเดิมใน
ลักษณะการเก็บเงินปลายทาง หากแต่การใช้การชำระเงินออนไลน์ก็ขยายตัวสูงถึง 80% ในปี 2562 การชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในเมียนมาเริ่มต้นจากการชำระเงินด้วยบัตรมาสเตอร์และวีซ่า ถือเป็นระบบการชำระเงิน
ออนไลน์ระบบแรกสุดที่เกิดขึ้นในปี 2555 ในปีเดียวกันนั้น บัตรเอทีเอ็ม MPU (Myanmar Payment Union)
ก็เปิดให้ใช้บริการชำระเงินออนไลน์ได้หลังจากลงทะเบียนกับธนาคารแล้ว และนับจากปี 2555 ธนาคารใน
เมียนมาก็ทยอยออกบริการ E-wallet เช่น KBZPay, AYA pay, CB pay, AGD pay เป็นต้น รวมถึงบริษัท
E-wallet ต่าง ๆ เช่น Wave money, OK dollar, True Money, Near Me ฯลฯ ได้เข้าสู่ตลาด ซึ่งรวมถึง
บริษัทโทรคมนาคมชื่อดังสองแห่งที่ถือหุ้นโดยหน่วยงานของรัฐคือ MyTel และ MPT ก็ได้เปิดตัวบริการ
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยใช้ชื่อ MyTel Pay และ MPT Money ปัจจุบันแม้อุปสรรคอันหนึ่งของการขยาย
ฐานผู้ใช้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์คือการที่ชาวเมียนมาจำนวนมากยังไม่มีบัญชีธนาคาร สำนักข่าว
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Myanmar Times ให้ข้อมูลว่า มีคนน้อยกว่า 30% มีบัญชีธนาคารในเมียนมา หากแต่การมีบัญชีธนาคารอาจ
ไม่จำเป็นอีกต่อไปและจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการขยายตลาดสำหรับบริการ e-wallet เพราะสามารถ
สร้างบัญชี e-wallet ได้เพียงแค่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับการลงทะเบีย น
เท่านั้น
ภาพที่ 0.6
ตัวอย่าง Mobile payment และ E-wallet ในเมียนมา

Source: https://www.digitaldots.com.mm/2019-updated-myanmar-fintech-report
ตัวอย่างบริการทางการเงินในลักษณะ E-wallet บริษัทหนึ่งได้แก่ Wave money ซึ่งเปิดตัวแอปพลิเคชัน
ในเดือนตุลาคม 2017 ซึ่งเป็นหนึ่งปีหลังจากที่จดทะเบียนกับธนาคารกลางเป็นบริการทางการเงินบนมือถือรายแรก
ของเมียนมา โดยหลังจากดำเนินกิจการได้สองปี Wave money ได้รับการวิเคราะห์ความสามารถในการทำ
กำไรที่เป็นบวก หลังจากนั้นในช่วงกลางปี 2020 ก็ได้เปิดตัว e-wallet อย่างเป็นทางการในชื่อ Wave Pay ซึ่ง
เป็นการร่วมทุนระหว่าง Telenor, FMI และ Yoma Bank รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับบริการทาง
การเงินของ ANT (Aggha Oo Mra, 2020) ปัจจุบัน มีร้าน Wave Money Shop มากกว่า 65,000 แห่งใน
300 เมืองทั่วประเทศ จากในช่วงเริ่มต้นที่มีตัวแทนเพียง 4,000 รายใน 160 เมือง
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ภาพที่ 0.7
Wave Moneys monthly transactions in two years after launch

Source : Nikkei Asian Review Estimate
ผู้ให้บริการรายถัดมาได้แก่ KBZPay โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร KBZ ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่
ที่สุดในเมียนมา KBZPay เปิดตัวในปี 2018 โดยร่วมมือกับทีม ICT ของธนาคาร KBZ และบริษัท Huawei
การต่อยอดธุรกิจในลักษณะดังกล่าวทำให้ KBZPay สามารถดึงทรัพยากรจากธนาคาร KBZ อาทิ เครือข่าย
ตัวแทนเริ่มต้นถึง 280,000 คน เนื่องจากพนักงานทุกคนจากธนาคาร KBZ ได้เปลี่ยนมาเป็นตัวแทน KBZPay
เป็นต้น การแชร์ทรัพยากรดังกล่าวจึงทำให้ KBZPay เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีฐานลูกค้าราว 6 ล้านราย
และธุรกรรมมากกว่า 400,000 รายการต่อวัน นอกจากนี้ยังเปิดตัวการชำระเงินด้วยรหัส QR ที่ร้านค้า/ตัวแทน
จากร้านค้าหรือตัวแทนดังกล่าวรวมถึงตู้เอทีเอ็มได้โดยไม่ต้องใช้บัตร
หัวหน้าฝ่ายธนาคารตัวแทนของ KBZ ให้ข้อมูลว่าในปี 2020 ที่มีการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของ
KBZPay ฐานลูกค้ารายย่อยที่ทำธุรกรรมดิจิทัลของ KBZ Bank เติบโตขึ้น 36.6% นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
เป้าหมายที่จะเข้าถึงลูกค้า KBZPay 30 ล้านคนภายในปี 2571 หรือครึ่งหนึ่งของประชากรเมียนมา (Sendingan
& Gagua, 2020)
จะเห็นได้ว่าแม้จะมีระบบการชำระเงินดิจิทัลหลายระบบ แต่วิธีการชำระเงินที่ใช้กันทั่วไปยังคงเป็น
การเก็บเงินปลายทาง และยังมีแนวโน้มการจ่ายเงินโดยใช้เงินสดมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากระบบการธนาคารใน
เมียนมาล่มสลายตั้งแต่หลังรัฐประหาร ส่งผลต่อการถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มหรือธนาคาร โดยมีการจำกัด
จำนวนถอนต่อวัน ทำให้การหมุนเวียนเงินสดเป็นไปอย่างล่าช้า และเกิดปรากฏการณ์อย่างเช่นการต่อคิวยาวที่
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ตู้เอทีเอ็ม และนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผู้ค้าปลีกออนไลน์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น และหากชำระ
เงินผ่านระบบธนาคารหรือระบบ e-wallet ผู้ค้าจะมีการเพิ่มจำนวนเงินพิเศษซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเงินสด
ออกมาจากบัญชี
นอกจากนี้ ยังพบว่าการเลือ กใช้แพลตฟอร์มในการชำระเงินยังกลายเป็นกลยุทธทางการตลาดของ
ผู้ค้าออนไลน์ด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทค้าปลีกออนไลน์จากต่างประเทศอย่าง GrabFood และ FoodPanda
มีเพียงสองทางเลือกสำหรับระบบการชำระเงินคือผ่าน Visa/Master หรือชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ในขณะที่
บริษัทชั้นนำในท้องถิ่นอย่าง Food Mall และร้านค้าปลีกอีคอมเมิร์ซในท้องถิ่นอื่น ๆ ยอมรับระบบ e-wallet
ที่ง่ายและเข้าถึงได้สำหรับคนส่วนใหญ่ในเมียนมา
7.1.1.3 แพลตฟอร์มการขนส่ง
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับการค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งก็คือการ
ระบาดของ COVID-19 สถานการณ์ทางการเมือง และจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจาก
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในเมียนมาได้รับการส่งเสริม
มากขึ้นเรื่อย ๆ สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของผู้บริโภค ที่เริ่มคุ้นเคยกับการมองหาความต้องการ
ของตนผ่านช่องทางออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ความต้องการบริการจัดส่งเพิ่มสูงขึ้นด้วยเป็น
เงาตามตัว
แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจโดยมีระบบขนส่งสินค้าภายในเป็นของ
ตัวเอง เพื่อให้บริการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและน่าดึงดูดใจที่สุดแก่ลูกค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและควบคุมมาตรฐานการทำงานและเงื่อนไขการบริการตามที่บริษัทสามารถกำหนดได้เอง
ตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำ เช่น GrabFood, FoodPanda, Food Mall, Yangon Door2Door,
Hi-So Mall เป็นต้น แพลตฟอร์มเหล่านี้ล้วนมีบริการจัดส่งของตนเอง ลักษณะเด่นอีกประการของการขนส่ง
ในเมียนมาโดยเฉพาะในย่างกุ้งก็คือการใช้จักรยานหรือจักรยานไฟฟ้ าเป็นพาหนะหลักสำหรับส่งอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากการใช้มอเตอร์ไซค์ถูกจำกัดในเมืองส่วนใหญ่ในย่างกุ้ง อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับขนาด
และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่บรรทุก ตลอดจนประเภทของธุรกิจจัดส่ง มีทางเลือกในการใช้ยานพาหนะอื่น เช่น
รถยนต์ และรถบรรทุกขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น Ninja Van, MGL, Royal
Express, TDD และอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในย่างกุ้งและให้บริการจัดส่งทั่วประเทศ
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ภาพที่ 0.8
Topmost Registered Delivery Services in Myanmar

ปัจจุบันบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งเอกชนจำนวนมากกำลังเข้าสู่ตลาดที่มีความต้องการสูงนี้ เช่น บริการ
จัดส่งมาราธอน บริการจัดส่งด่วน บริการเหล่านี้ค่อนข้างมีความหลากหลาย เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
และมักจะทำงานร่วมกับร้านค้าปลีกออนไลน์ของตนเอง มีการจำกัดพื้นที่การให้บริการ อาทิ ให้บริการจัดส่ง
เฉพาะในย่างกุ้ง หรือเฉพาะในเขตตำบล ยังมีบริการข้ามเมือง อาทิ การจับคู่การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองใหญ่
อย่างย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และตองยี ทำให้ต้นทุนลดลง สำหรับพื้นที่ปลายทางในเมืองอื่นหรือพื้นที่ชนบทนอก
เมืองย่างกุ้ง บริการไปรษณีย์ของเมียนมาและรถด่วนถูกใช้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดส่ง แต่ไม่ได้อำนวยความ
สะดวกอย่างที่ควรจะเป็น เนื่องจากบริการไปรษณีย์ของรัฐค่อนข้างขาดประสิทธิภาพ และการจัดส่งด้วย
รถด่วนค่อนข้างแพงสำหรับการซื้อที่ต่ำกว่า 10,000 จัต (USD 10.00 USD) เนื่องจากค่าบริการจัดส่งทาง
รถด่วนจะอยู่ที่ 80% ของราคานั้น
7.1.2 ข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการสำรวจประเด็นเศรษฐกิจ
7.1.2.1 บทวิเคราะห์ผู้ประกอบการค้าปลีก
ข้อมูล จากกลุ่มตัว อย่างจำนวน 100 ราย จากข้อมูล ด้านประชากรพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ค้าปลีก
ออนไลน์ร้อยละ 79 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ ย 28 ปี ร้อยละ 67 มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้น ไป
มีภูมิลำเนากระจายตัวในเขตเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในเมียนมา ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ค้าที่ได้รับประโยชน์จากการ
เข้าถึงช่องทางออนไลน์คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อมูลจากเอกสารที่
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ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่คือกลุ่มเป้าหมายหลักของตลาดค้าปลีกออนไลน์ โดยการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นเพิ่มเติม
ว่ากลุ่มผู้ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน
ในด้านรายได้และการดำรงชีพ พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัว อย่างค่อนข้างไม่แน่ น อน
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ค่อนข้างผันผวน
ทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของรายได้ของผู้ค้าที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี การสำรวจชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 75 มีอัตรากำไรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5-40 ในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59 ระบุว่าประกอบอาชีพขายของ
ออนไลน์ร่วมกับอาชีพอื่นในจำนวนนี้ร้อยละ 25 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกยังพบอีก
ว่าผู้ค้าออนไลน์บางส่วนไม่ได้ประกอบอาชี พที่มีรายได้ แต่มักจะเป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านเลี้ยงดูบุตร (สัมภาษณ์
case2) การค้าออนไลน์จึงเป็นแหล่งรายได้เสริมมากกว่าที่จะเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้ค้าปลีกชาวเมียนมา
สินค้าที่กลุ่มตัวอย่างจำหน่ายร้อยละ 64 ระบุว่าเป็นกลุ่มอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอางและสินค้ า
แฟชั่น โดยร้อยละ 67 เป็นสินค้าที่ไม่ได้ผลิตเอง ที่เหลือเป็นสินค้าที่ผลิตเอง และร้อยละ 32 เป็นสินค้าจากทั้ง
ที่ผลิตเองและรับจากที่อื่นมาขาย โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเรียนและวัยทำงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61
และระบุว่าเป็นลูกค้าทุกช่วงวัยคิดเป็นร้อยละ 38 โดยร้อยละ 92 ระบุว่าลูกค้าของตนเป็นลูกค้าในประเทศทั้งหมด
ผลสำรวจดังกล่าวช่วยยืนยันลักษณะกลุ่มลูกค้าคือช่วงวัยรุ่นถึงวัยกลางคน ที่มีความนิยมสินค้าเฉพาะในกลุ่ม
ดังกล่าว สะท้อนลักษณะตลาดการค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมาที่ค่อนข้างชัดเจน
ในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายพบว่า ร้อยละ 83 เป็นการขายผ่าน Facebook เพียงช่องทางเดียว
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือเป็นการขายผ่าน Facebook ร่วมกับช่องทางอื่น โดยร้อยละ 93 ระบุว่ามีการ
กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคด้วยตนเอง ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ที่กระจายสินค้าด้วยตนเองทั้งหมดและกระจายสินค้า
ด้วยตัวเองบางส่วนและใช้บริการขนส่งอื่นร่วมด้วย สะท้อนให้เห็นว่ากิจการค้าปลีกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็น
กิ จ การขนาดเล็ก ที่ส ามารถดำเนิน การด้ว ยตัว เองหรื อพึ่ง พิงเฉพาะเพีย งแค่ แรงงานในครอบครัว เท่านั้น
โดยผลสำรวจด้านต้นทุนช่วยยืนยันลักษณะดังกล่าว โดยต้นทุนต่อเดือนในการประกอบการพบว่าส่วนใหญ่
เป็นต้นทุนค่าดำเนินการ โดยร้อยละ 86.6 ระบุว่าเป็นต้นทุนค่าดำเนินการระหว่างร้อยละ 0-50 รองลงมา
เป็น ต้นทุนค่าแรงและค่าขนส่ง โดยร้อยละ 86.5 ระบุว่าเป็นต้นทุนค่าแรงระหว่างร้อยละ 0-20 และร้อยละ
87.8 ระบุ ว่ า เป็ น ต้น ทุ น ค่ า ขนส่ ง ระหว่ า งร้ อ ยละ 0-20 และต้ น ทุ น ด้ า นการตลาดเป็ นต้ น ทุ น ที่ น้อ ยที่สุ ด
โดยร้ อยละ 81.9 ระบุว่าเป็นต้นทุนค่าการตลาดระหว่างร้อยละ 0-10
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7.1.2.2 ลักษณะผู้บริโภคในตลาดค้าปลีกออนไลน์
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 ราย จากข้อมูลด้านประชากรพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชา ย
ร้อยละ 43 หญิงร้อยละ 57 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 24 ปี ร้อยละ 60 มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ
39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนราว 100,000 – 500,000 จัต (ประมาณ 1,900-9,500 บาท) มีภูมิลำเนากระจายตัว
ในเขตเมืองของภูมิภ าคต่าง ๆ ในเมีย นมา สะท้อนว่ากลุ่มผู้บริ โ ภคเป็นตลาดของคนรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างมี
การศึกษา การบริโภคในตลาดค้าปลีกออนไลน์ยังไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มรายได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ค่อนข้าง
กระจายตัว
ในด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคพบว่า ร้อยละ 65 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีการซื้อสินค้า
ออนไลน์ทุกเดือน โดยร้อยละ 73 มีสัดส่วนรายจ่ายสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ร้อยละ 5-40 ข้อมูลยังระบุว่า
ร้อยละ 97 ของการจับจ่ายเป็นการซื้อผ่าน Facebook ร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ และมีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น
ที่ระบุว่ามีการซื้อผ่านแพลตฟอร์มค้าปลีกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Social Media ในด้านการชำระเงิน กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 55 เลือกใช้การเก็บเงินปลายทางเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด ที่เหลือเป็นการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์
สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมการบริโภคของชาวเมียนมาเริ่มเปลี่ยนไป การซื้อของออนไลน์กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้บ่อยจนกลายเป็นกิจวัตรมากขึ้น อย่างไรก็ดี ในด้านการชำระเงินยังคงต้องการที่จะใช้เงินสดมากกว่าชำระ
ผ่านช่องทางออนไลน์
ประเภทสินค้าที่มีการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุดจะเป็นกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร อาหารเสริม
เครื่องสำอาง และสินค้าแฟชั่นคิดเป็นร้อยละ 91 สินค้าอื่น ๆ ที่มีการซื้อ อาทิ อุปกรณ์ IT, ของใช้ในครัวเรือน,
สิ่งพิมพ์ และของเล่น โดยทั้งหมดรู้จักสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับช่องทางอื่น อาทิ คนรู้จัก สำรวจ
สินค้าหน้าร้าน และทางโทรทัศน์ เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางในการ
ซื้อขายเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางในการหาข้อมูลและสร้างความต้องการควบคู่ไปด้วย
ในด้านทัศนคติต่อการเลือกซื้อสินค้า ข้อมูลที่โดดเด่นเป็นเรื่องทัศนคติต่อการไม่ปลอดภัยในการซื้อ ของ
ออนไลน์ โดยร้อยละ 72 ของกลุ่มตัว อย่างคิดว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงในการถูกโกงสู ง
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 69 ยังระบุว่า ความชื่นชอบในการใช้งานบนแพลตฟอร์มมีส่วนช่วยให้ท่าน
ตัดสิน ใจซื้อสิน ค้า อย่างไรก็ดี ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ยังค่อนข้า งหลากหลาย
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 0.1
ผลสำรวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อการซื้อสินค้าออนไลน์
การซื้อสินค้า
คุณภาพ
ราคาสินค้า
ออนไลน์
สินค้า
ออนไลน์
สามารถ
ออนไลน์
ถูกกว่าสินค้า
ตัดสินใจซื้อ
ดีกว่าสินค้า
ในร้านค้า
ได้รวดเร็ว
ในร้านค้า
ทั่วไป
กว่าซือ้ สินค้า
ทั่วไป
ในร้าน
จำนวนที่ตอบ
“ใช่”
จำนวนที่ตอบ
“ไม่ใช่”
จำนวนที่ตอบ
“ไม่แน่ใจ”

การสั่งซื้อ
สินค้า
ออนไลน์มี
ความเสี่ยง
ในการถูกโกง
สูง

การซื้อสินค้า
ออนไลน์
ได้รับข้อมูล
สินค้า
ออนไลน์
ครบถ้วน

ความชื่นชอบ
ในการ
ใช้งานบน
แพลตฟอร์ม
มีส่วนช่วยให้
ท่านตัดสินใจ
ซื้อสินค้า

26

8

53

72

35

69

38

32

35

7

22

12

36

60

12

21

43

19

7.1.3 นโยบายการส่งเสริมค้าปลีกออนไลน์ของภาครัฐ
เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ด้านหนึ่งจึงมี
ช่องว่างทางนโยบายจำนวนมากที่ต้องอุดให้เต็มเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจอีคอมเมิร์ซของเมียนมาให้สามารถ
เติบโตได้อย่างมีทิศทางและยั่งยืน อย่างไรก็ดี สิ่งที่รัฐบาลได้เริ่มไปแล้ วก็มีอยู่ไม่น้อย อาทิ การออกกฎหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โดยกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
- เพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างประเทศที่พัฒนาแล้วและทันสมัย
- เพื่อให้บรรลุโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับการเติบโตอย่างรอบด้านของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ
การศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
- เพื ่ อ ให้ ก ารคุ ้ ม ครองทางกฎหมายของการทำธุ ร กรรมภายในและภายนอกโดยใช้ เ ครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
- เพื่อให้สามารถสื่อสารและร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล และประเทศต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิด e- government อีกทั้งยังส่งเสริมการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมองว่าจะเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมียนมาในยุคต่อไปควบคู่ กับ
บทบาทของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีทักษะ ซึ่งสามารถได้รับและรักษาผลลัพธ์การพัฒนาในเชิงบวก
ผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น นอกจากนี้ แผนแม่บท e-Governance ประจำปี 2558
ได้รับ การแก้ไขและนำไปปฏิบัติในปีเดียวกัน แม้ว่ากรอบงาน โครงสร้างพื้นฐาน และกลยุทธ์ที่ระบุไว้ใน
แผนแม่บทนั้นจะใช้สำหรับระบบการกำกับดูแลกิจการอิเล็กทรอนิกส์ แต่แท้จริงแล้ว กลับมีบทบาทสำคัญใน
การส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะ
เครื่องมือที่มีประโยชน์
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (DEDC) ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2560
โดยวางเป้าหมายให้เมียนมากลายเป็นศูนย์กลางดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อเพิ่ม GDP ของประเทศโดย
ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน และยังมีการเสนอ Myanmar Digital Economy Road map ซึ่งเป็น
แผนงานที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย ในปี 2561 ด้วยความช่วยเหลือของ United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD) ได้มีการดำเนินการประเมินความพร้อมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศ เพื่อวิเคราะห์และหาทางแก้ไขอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ โอกาสในการ
ทำงาน และการกระจายโอกาสทางการค้าอย่างทั่วถึง รัฐบาลยังได้ดำเนินการจัดตั้งยุทธศาสตร์อีคอมเมิร์ซ
แห่งชาติตามคำแนะนำจากการประเมินอีกด้วย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 คณะทำงานด้านอีคอมเมิร์ซได้ก่อตั้งขึ้นโดยตัวแทนจาก 17 ส่วนงาน
คณะทำงานดังกล่าวได้เดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
กฎหมายที่จำเป็นและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น แนวทางอีคอมเมิร์ซและกฎหมายก็ ร่างขึ้นในเดือน
มิถุนายน 2563 ซึ่งยังไม่ได้รับการเปิดเผย แต่มีการวางแผนว่าจะดำเนินการในปี 2564 รัฐบาลยังได้ออกแผน
บรรเทาเศรษฐกิจ COVID 19 (CERP) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ประกอบไปด้วย 7 เป้าหมาย 10 กลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ 36 รายการ และการดำเนินการ 76 รายการ โดยแต่ละรายการมีกรอบเวลาโดยประมาณและ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมช่วงของมาตรการทางการเงินและสังคม ตามเป้าหมายที่ 5 ของ CERP
รัฐบาลเมียนมาเสนอให้ส่งเสริมการใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือ การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือการชำระเงิน
ด้วยบัตรสำหรับการขายอีคอมเมิร์ซ และเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจค้าปลีกใช้ระบบอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ
(Gan et al., 2020)
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นอกจากนี้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กรมการค้าในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกร่างขั้นตอน
การลงทะเบียนใหม่สำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซฉบับแรก สิ่งนี้สนับสนุนการพัฒนาการดำเนิ นงานอีคอมเมิร์ซ
ในเมียนมา ส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างผู้ค้าออนไลน์และผู้บริโภค และกำหนดกรอบทางกฎหมายที่จำเป็น
สำหรับกรอบอีคอมเมิร์ซ ในอนาคต เจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่จดทะเบียนภายใต้กรอบการทำงานใหม่จะได้รับ
ประโยชน์หลายประการเมื่อกฎหมายประกาศใช้
ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลยังมีแผนการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
โดยมีการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2020 ระหว่างจีนและเมียนมาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การประชุมมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ Dr. Than Myint, มุขมนตรีของเมืองมัณฑะเลย์ Dr. Zaw Myint Maung, ผู้อำนวยการ Song Tao
จาก IDCPC, รัฐมนตรีช่วย Guo Yezhou, เอกอัครราชทูตจีน Chen Hai และเจ้าหน้าที่จาก Alibaba Group
ซึ่งเป็น บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ การค้าปลีก เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ทั้งสองฝ่ายตกลง
ที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือเชิงปฏิบัติ เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
การเกษตรผ่านอีคอมเมิร์ซ และการสร้างความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงระหว่างยูนนานและมัณฑะเลย์
และสนับสนุนการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองประเทศ โดยมณฑลยูนนานจะจัดให้มีการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจากมัณฑะเลย์ เพื่อช่วยส่งออกสินค้าเกษตร (Nay Lwin, 2020)
7.1.4 สรุป
ในภาพรวมแล้วการค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมายังคงเติบโตได้แม้จะเผชิญกับความพลิกผันทาง
การเมือง และความไม่พร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการขนส่งและโทรคมนาคมที่เพิ่ง
พัฒนาได้ไม่นาน รวมถึงวัฒนธรรมดิจิทัลที่ยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ในสังคม เกิดลักษณะที่เรียกว่าภาวะการตกหลัง
ทางวัฒนธรรม (culture lag) ได้อย่างเด่นชัด หากแต่อุปสรรคเหล่านี้มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จนเชื่อว่าในท้ายที่สุดจะสามารถพัฒนาและผลักดันตลาดการค้าปลีกออนไลน์ของเมียนมาให้
ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
ปัจจุบันตลาดค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมาเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและยังไม่มีลักษณะผูกขาดในตลาด
ผู้เล่นที่สำคัญได้แก่แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่มีอยู่ราว 10 แห่ง มีทั้งแพลตฟอร์มจากต่างชาติและจากการ
ลงทุนของทุนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นที่ครองตลาดค้าปลีกเมียนมาอยู่แล้วแต่ต้องการขยายช่อ งทางเข้าสู่
การค้าออนไลน์ แต่ดูเหมือนว่าช่องทางออนไลน์จะเป็นเพียงช่องทางเสริมเท่านั้น ไม่ได้เป็นกลยุทธหลักของ

341

บริษัทในการขยายฐานลูกค้าออนไลน์ และกลุ่มสุดท้ายคือผู้ค้าปลีกรายย่อยผ่าน Social Media โดยเฉพาะ
Facebook กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญและครองตลาดอยู่
ในด้ า นนโยบายนั ้ น เห็ น ได้ ช ั ด ว่ า รั ฐ บาลมุ ่ ง สนั บ สนุ น การเติ บ โตของ E commerce และมี ก าร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้การขับเคลื่อน
นโยบายดังกล่าวหยุดชะงัก นอกจากนั้นการรัฐประหารยังส่งผลทางอ้อมต่อการผันผวนของค่าเงิน ที่ทำให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นราวร้อยละ 100 เป็นปัญหาโดยตรงต่อสถาบันทางการเงินภายในประเทศทำให้รัฐต้อง
ออกมาตรการจำกัดการถอนเงินสด สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อตลาดการค้าปลีกออนไลน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากส่งผลต่อ
ต้นทุนสินค้า โดยเฉพาะสินค้านำเข้าที่พุ่ งสูงแล้ว ยังส่งผลต่อการหมุนเวียนเงินผ่านระบบธนาคารที่เป็นไปด้วย
ความยากลำบาก ดังนั้น ผู้ค้าปลีกออนไลน์โดยเฉพาะรายย่อยจึงกลับมาใช้ระบบเงินสด ซึ่งยิ่งทำให้การค้า ปลีก
ออนไลน์ออกไปอยู่นอกระบบมากยิ่งขึ้น
7.2 การกำกับดูแลของรัฐ
ประเทศเมียนมามีความพยายามในการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 2011 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อดึงดูดการลงทุน และรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี ค.ศ. 2018 ประเทศเมียนมาได้ให้
สัตยาบันความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN e-Commerce agreement) โดยการ
ประสานงานของคณะกรรมการประสานงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Coordination
Committee on Electronic Commerce) เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ความตกลงนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อขายผ่านช่องทางดิจิ ทัล ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขาย
โดยไม่ใช้เอกสารจากกระดาษ (paperless) เทคโนโลยีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(electronic authentication) ลายเซ็น อิเล็กทรอนิก ส์ (e-signature) การชำระเงิ นทางอิเล็ก ทรอนิกส์
(e-payment) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)
การคุ้มครองผู้บริโภค และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ (AEGC, n.d.)
อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่มีข้อบังคับในการกำกับดูแลกิจกรรมบนโลกดิจิทัล และแต่
ละประเทศมีศักยภาพในการพั ฒนากฎหมายและข้อบังคับ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ ในระดับที่
ค่อนข้างแตกต่างกัน (Elms, 2019) โดยมีกระทรวงคมนาคมและการสื่ อสาร (MoTC) เป็นหน่ว ยราชการ
หลั ก นำ การปฏิ รู ป บริ ก ารและเศรษฐกิ จ ให้ สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ผ่านการออกกฎหมายและนโยบายมา
ควบคุมโลกดิจิทัลในประเทศเมียนมา ในการนี้ MoTC จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทการกำกับดูแลกิจ การ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งเมียนมาและยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลในปี 2016 (MoTC, 2016) เพื่อให้ห น่วยราชการ
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สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างราบรื่น จึง ต้องมีการพัฒนาระบบ e-Government โดยผสานกับ
เทคโนโลยี ICT เพื่อให้บ ริการ G2G G2B และ G2C เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว ทุ ก
กระทรวงจึงพัฒนาระบบ e-Government ของตนเองขึ้น ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้
ขับเคลื่อนระบบ ในปี 2018 แพลตฟอร์มของรัฐบาลกลางนามว่า Myanmar National Portal ถูกจัดตั้งขึ้น
โดยมีลักษณะเป็นแอปพลิเคชันมือถือที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของหน่วยราชการต่าง ๆ (Salai Tun Tun, 2020)
ต่อมาจึงมีการพัฒนาโรดแมปเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งเมียนมาขึ้นในปีเดียวกัน
7.2.1 ภาพรวมแผนและนโยบายรัฐต่อการค้าปลีกดิจิทัล
ประเทศเมียนมามีกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 3 ฉบับ
ที่เกี่ย วข้องกั บ เศรษฐกิจ ค้ าปลี กดิจ ิทัล (digital retail economy) ได้แก่ กฎหมายการพัฒ นาวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (1996) กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2004) และกฎหมายโทรคมนาคม (2013) โดยกฎ
ข้อบังคับที่ออกมาล่าสุด คือ ระเบียบการบริการทางการเงินบนมือถือ (2016) เพื่อกำกับดูแลการทำธุรกรรม
ทางการเงินออนไลน์ให้มี ความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการร่างกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(cybersecurity) ขึ้น ในปี 2021 แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนั ก เนื่องจากมีข้อกังวลในด้านการละเมิ ด
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (data privacy) และสิทธิมนุษยชน
ด้ ว ยกฎหมายการพั ฒ นาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ถ ู ก ประกาศใช้ ต ั ้ ง แต่ ป ี 1996 จึ ง ไม่ ท ั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอน
เพิ่มเติมประกอบกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ได้ (MoTC,
2016, p. 12) นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังเกิดก่อนแผนแม่บท e-Governance ปี 2016 จึงต้องมีการแก้ไข
ตัวกฎหมาย เพื่อกำหนดบทบาทและหน้าที่ของระบบ e-Government ให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจต้องมีการออก
กฎหมายใหม่มาใช้แทน (MoTC, 2016, p. 10) แม้ว่าหน่วยงานราชการของประเทศเมียนมาจะมีผลงานสำคัญ
หลายประการในการพัฒนาระบบ e-Government ของตนแต่แพลตฟอร์มดังกล่าวยังขาดการบูรณาการระบบที่
ดี ตัวโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนงานรัฐบาลดิจิทัลจึงขาดการทำงานที่เป็นเอกภาพและทับซ้อนกัน โดยมี
การใช้ศูนย์และระบบข้อมูลเป็นจำนวนมากที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ (The
World Bank, 2018, p. 3)
การสำรวจในปี 2017 โดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา เป็นเครื่องยืนยันว่าโลก
ดิจิทัลในประเทศเมียนมายังไม่เอื้อต่อธุรกิจ เนื่องจากยังมีข้อจำกัด เช่น ก) รัฐบาลไม่มีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่
ชัดเจน (ผู้ให้ข้อมูลเห็นด้วย 77%) ข) พนักงานขาดทักษะ (77%) ค) บรรยากาศทางกฎหมายที่คาดเดาไม่ได้
(74%) และ ง) การบังคับใช้กฎระเบียบที่คาดเดาไม่ได้ (72%) (DaNa Facility, 2018, p. 3) ประเทศเมียนมา
กำลั ง จะร่ า งแผนแม่ บ ท e-Governance แห่ ง ชาติ เ มี ย นมา ฉบั บ ที่ 2 (2021-2025) ซึ่งจะนำงานบริหาร
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สำคัญ ๆ ตลอดจนการชำระเงิน แบบ B2G และ C2G เข้าสู่ระบบออนไลน์ต่อไป (Salai Tun Tun, 2020)
เพื ่ อ ให้ ก ารรวมกลุ ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ในภู ม ิ ภ าคบรรลุ ผ ลสำเร็ จ เมี ย นมาจะต้ อ งรั บ ประกั น ว่ า ระบบ eGovernment ของตนเป็นไปตามกรอบกฎหมายระบบ e-Government ของอาเซียน โดยการปรับใช้กลไกที่
เรียกว่า กรอบการทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Tun Tun Aung, 2020)
7.2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลการค้าปลีกดิจิทัลของภาครัฐ
7.2.2.1 โรดแมปเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งเมียนมา (2018–2025)
เพื่อเป็นการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลเมียนมา (GoM) ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิ จิ ทั ล (DEDC) โดยภาคี เ ครื อ ข่ า ยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ขึ้ น ในเดื อ นมิ ถุ น ายน ปี 2017 DEDC ขึ้ น ตรง
ต่อรองประธานาธิบดี และประกอบด้วยกระทรวงการวางแผนและการคลัง (MoPFI) กระทรวงคมนาคมและ
การสื่อสาร (MoTC) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ (MoC) กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและ
ประชากร กระทรวงการกำกับการลงทุน ธนาคารกลางเมียนมา คณะกรรมการพัฒนา SME ภาคเอกชน และ
นักวิชาการ (MoPFI, 2018) โดยคณะกรรมการฯ มีบทบาทเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศเมียนมาผ่านความร่วมมือทวิภาคี
ภาพที่ 0.9
โรดแมปเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งเมียนมา (2018-2025)

โรดแมปเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งเมียนมา (2018-2025) มีพันธกิจในการ “สนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปสู่ระบบ
ดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล การค้าและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป” (ภาพที่ 2.1) และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจ
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ดังกล่าว จึงมีการกำหนดนโยบาย 4 เสาหลักออกมาสนับสนุน ได้แ ก่ ยุทธศาสตร์ 6+1 ภาคส่วนหลัก 9 ภาค
เป้าหมาย 14 ข้อ แผนปฏิบัติการระยะสั้น 32 แผน และแผนปฏิบัติการระยะยาว 6 แผน โดยมีการร่าง
นโยบายการค้าดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ การชำระเงินออนไลน์ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ตลอดจนการร่างแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและแผนส่งเสริมการลงทุนมาสนับสนุน
(Thiha Ko Ko, 2018)
โรดแมปนี้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับโครงการริเริ่มต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาค รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ SDG 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่
มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (“ build
resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation”)
และ SDG 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (“ensure sustainable consumption
and production patterns”) และอาเซียน (Economic Community Blueprint 2025) นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โครงการเศรษฐกิจดิจิทัลและยุทธศาสตร์ชุมชนของ
ประเทศไทย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์
ในทางยุทธศาสตร์ โรดแมปนี้มีความสอดคล้องกับกรอบงานด้านเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐบาลเมียนมา
(GoM) ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2016 โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะข้อที่ 4 เพื่อกำหนดให้งานด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ถนน และท่าเรือ อยู่ในลำดับความสำคัญที่สูง และจัดตั้งระบบข้อมูลบัตร
ประจำตัวประชาชน ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล และระบบ e-Government (“To give high priority to develop
infrastructure such as electricity, roads and ports, and to set up a Data ID Card system, Digital
Government Strategy and e-Government System") และข้อที่ 11 เพื่อใช้กลไกและแนวปฏิบัติที่จะสามารถ
สนับสนุนสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง (“To adopt
techniques and procedures that will support intellectual property rights in order to encourage
abilities related to innovation and advanced technology”) ซึ่งมีความสอดคล้องกับโรดแมปนี้โดยตรง
เมื่อสอบถามผู้ขายออนไลน์ว่ารัฐบาลเมียนมา (GoM) มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือไม่
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (N = 100) ตอบว่า "ไม่มี" (46%) หรือ "ไม่แน่ใจ" (38%) (ดังแสดงในตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 0.2
คุณคิดว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่
D4.7 คุณคิดว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่
มี (Yes)
ไม่มี (No)

%
16
46
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D4.7 คุณคิดว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่
ไม่แน่ใจ (Not Sure)

%
38

7.2.2.2 การจดทะเบียนบริษัทในเมียนมา
จากข้อมูลของ OECD (2013) เมียนมามีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่และมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้
จดทะเบียนธุรกิจจำนวนมาก แม้จะเทียบกับข้อมูลจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันก็ตาม โดยคาดว่า
ครึ่งหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมียนมาอยู่นอกระบบ โดยมีผู้ประกอบการถึง 83% อยู่ในในเศรษฐกิจ
นอกระบบนี้ (Van Uytsel, 2020, p. 305) ประมาณ 42-49% ของธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
สินเชื่อ และ 98% ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Amin, 2016, p. 4) ดังนั้น การ
จดทะเบียนบริษัทจึงเป็นที่ถกเถียงว่าอาจจะมีข้อดีเพราะช่วยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อทางการเงิน บริการ
สาธารณะ และลดภาระที่ต้องจ่ายเงินสินบนลงได้ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจองค์กรโดยธนาคารโลกพบว่า
62% ของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่เชื่อว่าตนจะได้ประโยชน์จากการจดทะเบียนธุรกิจ
และบริษัทในเมืองใหญ่ เช่น ย่างกุ้ง น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า (Amin, 2016, p. 4) โดยข้อสังเกตดังกล่าว
อาจมีที่มาจากสภาพการณ์ที่ว่า เมืองใหญ่ในเมียนมามีโ ครงสร้างพื้นฐานและบริการทั้งทางการเงินและ
ทางกายภาพที่พร้อมกว่า (Amin, 2016, p. 5) งานวิจัยนี้พบข้อมูลที่สนับสนุนว่าเหตุใดผู้ประกอบการจึงไม่ เห็น
ประโยชน์จากการเข้าสู่ระบบ และการจดทะเบียนบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการด้านการลงทุนและจดทะเบียนธุรกิจ (Directorate for Investment and Company
Management; DICA) เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาภาคเอกชนผ่าน
การประสานงานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ และสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อ
การลงทุนทั้งสำหรับการลงทุนจากท้องถิ่ นและจากต่างประเทศ DICA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการลงทุน
และบริษัทต่าง ๆ การจะทะเบียนจัดตั้งบริษัท (company registrar) และส่งเสริมการลงทุนในเมียนมา อยู่ใน
สั ง กั ด ของกระทรวงการลงทุ น และความสั ม พั น ธ์ เ ศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศของเมี ย นมา ( Ministry of
Investment and Foreign Economic Relations: MIFER) และเป็นสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการการ
ลงทุนของเมียนมา นอกจากนี้ DICA ยังเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งหมดของ
อาเซียน (DICA 2021)
หน่วยงานรับผิดชอบการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงธุ รกิจออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ของเมียนมา (Myanmar Companies Online ; MyCO) ปัจจุบัน MyCO
มีข้อมูลแห่งชาติของบริษัทจดทะเบียนในเมียนมาทั้งหมด DICA ได้เริ่มรวบรวมและเปิดเผยจำนวนบริษัท
ทั้งหมดที่จดทะเบียนในเมียนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ซึ่งมีบริษัททั้งหมด 67,256 แห่ง ตัวเลขดังกล่าว
เป็นภาพรวม ไม่ได้มีการแบ่งแยกผู้ประกอบการตามขนาดของธุรกิจ เช่น ธุรกิจขนาดย่อม เล็ก กลาง และใหญ่
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เป็นต้น โดยข้อมูลสรุปล่าสุดที่เผยแพร่ในเดือนกันยายน 2563 มีบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 67,914 แห่ง
อย่างไรก็ตาม จำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดระหว่างปี 2562 ถึง 2563 ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัทจำนวนมากมีสถานะเลิกกิจการ พักการดำเนินกิจการ ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน อยู่ระหว่างการชำระ
บัญชีหรือชำระบัญชีเสร็จสิ้น (ตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 0.3
ข้อมูลแห่งชาติเกี่ยวกับของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในเมียนมา
จำนวนบริษัททั้งหมด
(Total no. of Companies)

ตุลาคม 2562
(October 2019)

กันยายน 2563
(September 2020)

จดทะเบียน (Registered)

67,256

67,914

เลิกกิจการ (Deregistered)

40

89

3,812

16,319

ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน (Struck-off)

NA

770

อยู่ระหว่างการชำระบัญชี (In Liquidation)

204

361

ชำระบัญชีเสร็จสิ้น (Liquidated)

15

154

พักการดำเนินกิจการ (Suspended)

ที่มา: DICA (2564)

ระบบการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) บน MyCO เปิดตัวภายหลังจากที่สำนักงานประธานาธิบดี
เมียนมาได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทของเมียนมาในเดือนสิงหาคม 2561 ผู้ใช้สามารถยื่น
ขอจดทะเบียนบริษัทของตนผ่าน MyCO รวมถึงแก้ไขข้อมูลบริษัท ค้นหาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
ที่ จ ดทะเบียนทั้งหมดในเมียนมาตลอดจนซื้อเอกสารและขอคัดสำเนาที่เป็นทางการ (เช่น ใบรับรองการ
ประกอบธุรกิจ)
การยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือการยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาของ DICA (ภาพที่ 2.2)
ได้ยุติลงและเริ่มระบบ ERS ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยกำหนดให้มีช่องทางการยื่นคำร้องขอจดทะเบียน
ทางออนไลน์ เท่า นั ้น ซึ่งแสดงถึง ความก้ าวหน้ า ของเมี ยนมาในการเปลี่ ยนผ่า นไปสู ่ การกำกับ ดู แ ลทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนบริษัทลดลงอย่างมากถึงสองครั้ง
ในปีที่ผ่านมา รายงานการลดลงของบริษัทจดทะเบียนใหม่ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2563 คาดว่าได้รับ
ผลกระทบส่วนใหญ่มาจากการระบาดของ Covid-19 ในระยะแรกตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ Covid-19
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ส่วนการลดลงอย่างมีนัยสำคัญครั้งที่สองเกิดขึ้ นในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็น
ช่วงที่เริ่มเกิดรัฐประหาร พบว่าจำนวนการจดทะเบียนบริษัทใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยเฉลี่ยน้อยกว่า
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1,000 แห่งต่อเดือน อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคม 2564 ได้กลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเดือนตุลาคมมีบริษัท
จดทะเบียนบริษัทใหม่ 1,027 แห่ง ถึงกระนั้นจำนวนการจดทะเบียนก็ยังต่ำกว่าช่วงก่อน Covid-19 และยังมี
ความผันผวนต่อเนื่อง
ภาพที่ 0.10
บริษัทที่จดทะเบียนในเมียนมาระหว่างเดือนเมษายน-เดือนตุลาคม 2564
เริ่มระบบ ERS

พบผูป้ ่ วย Covid19 ยืนยันรายแรก

รัฐประหาร
1 กุมภาพันธ์

หมายเหตุ: ข้อมูลทีผ่ ู้เขียนรวบรวมจาก DICA (2021): จำนวนบริษัททั้งหมด

7.2.2.3 ขั้นตอนการลงทะเบียนอีคอมเมิร์ซ
รัฐบาลเมียนมาส่งเสริมการจดทะเบียนธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่มีการ
ควบคุม เป็นการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นตลอดจนปกป้องสิทธิของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกรณี
สินค้าฉ้อโกง สินค้าปลอมแปลง และสินค้าที่มีข้อบกพร่องเพิ่มขึ้น (Ravi, n.d.) นอกจากจะมี MyCO ที่เป็น
เว็ บ ไซต์ แ บบสองภาษา (ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ) แล้ว DICA ยังได้เผยแพร่โบรชัวร์ภาษาจีนและ
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเมียนมายังมีความรู้ด้านดิจิทัลใน
ระดับต่ำ DICA จึงได้สร้างคู่มือที่ใช้งานง่ายรวมถึงวิดีโอแนะนำใน YouTube ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การจดทะเบียนบริษัท กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทของเมียนมา และอื่น ๆ
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ภาพที่ 0.11
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ 5 ขั้นตอน

ที่มา: DICA เมียนมา

ในการจดทะเบียนบริษัทเอกชน มีค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจ 150,000 MMK ที่ต้องชำระ
ให้กับ DICA และยังไม่รวมค่าบริหารจัดการอื่น ๆ (PWC, 2021) (ภาพที่ 2.3) ขั้นแรก ผู้ประกอบการสามารถ
ไปที่สาขาของ DICA หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ MyCo จากนั้นทำการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนบริษัท
ทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนที่สาม DICA จะตรวจสอบใบคำร้องก่อนส่งไปยังคณะกรรมการการลงทุนประจำ
ภาคและรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป และขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่ทุกหน่วยงานได้อนุมัติ
ตามคำขอแล้ว บริษัทก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นทางการภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งบริษัทของเมียนมา
เพื่อเป็น การสนับ สนุน การจดทะเบียนบริษัทอีค อมเมิร์ซในเมียนมา ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมใด ๆ (แต่มีค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองการประกอบธุรกิจเพียงเล็กน้อย) ทะเบียนธุรกิจและ
แพลตฟอร์ตลาดออนไลน์เฉพาะกลุ่มจะมีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนหมดอายุ
ซึ่งธุรกิจที่จดทะเบียนจะต้องรับผิดในการแก้ไขกรณีพิพาทใดระหว่างบริษัทกับลูกค้าของตนให้เสร็จสิ้น แพลต
ฟอร์ตลาดออนไลน์เฉพาะกลุ่มต้องกำหนดให้ผู้ค้าทั้งหมดที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของตนแสดงใบรับรอง
การประกอบธุรกิจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทและแนวทางการดำเนินธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเมียนมา (Ravi, n.d.) ข้อมูลส่วนตัวและเป็นความลับของลูกค้าจะต้องได้รับการ
คุ้มครองเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและห้ามมิให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการ
ทำธุรกรรมทางการค้า
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ระเบีย บแห่งรั ฐที่ใช้ก ำกับ ดูแลธุร กิจออนไลน์ยังมีความล้ าหลัง นอกจากนี้ผู้ขายหลายคนยังไม่ได้
ขึ้นทะเบียนในระบบและไม่ได้เสียภาษี (Thiha Ko Ko, 2018) เมื่อเทียบกับจำนวนร้านค้าที่ค้าขายอยู่ใน
ตลาดออนไลน์ (marketplaces) หรือแพลตฟอร์มที่เป็นทางการ พบว่าร้านค้าออนไลน์ที่ค้าขายในลักษณะที่ไม่
เป็นทางการตามสื่อสังคม เช่น Facebook มีจำนวนมากกว่า (Lincoln Legal Services (Myanmar), 2020)
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ป ระกอบการรายใดในการสำรวจนี้ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในระบบ ที่
รายงานว่าตนมีปัญหากับหน่วยงานกำกับดูแล
7.2.2.4 การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ของผู้ให้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ค้าปลีกออนไลน์ในประเทศเมียนมาจำนวน 13 ราย พบว่า มีเพียง
ครึ่งหนึ่งที่จดทะเบียนกับ DICA อย่างเป็นทางการ ผู้ขายรายหนึ่งจดทะเบียนเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว (sole
trader) ที่สหราชอาณาจักร (และเสียภาษีให้กับประเทศที่ตนอยู่อาศัย) ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ
อธิบายว่าตนเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขายบน Facebook เป็นหลัก จึงไม่คิดว่าจำเป็นต้องจดทะเบียน
ผู้ให้ข้อมูล ที่จ ดทะเบีย นกับ DICA รายงานว่าตนมีประสบการณ์ที่ดี เพราะหน่ว ยงานดำเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณสองวัน และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก โดยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการ
จดทะเบียนรวมแล้วคิดเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000-600,000 จัต (MMK) (3,700-11,000 บาท – ณ อัตรา
แลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน ปี 2021) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ นอกจากนี้มีค่าธรรมเนียม
รายปีที่ต้องจ่าย โดยคำนวณจากรายได้ประจำปี หากมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ เช่น เปลี่ยนผู้ร่วมลงทุน
จะต้องรายงานให้ DICA ทราบก่อนการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี (Respondent #9, micro enterprise)
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลไม่แน่ใจว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมประจำปีในช่วงที่กำลังเกิดสถานการณ์ทางการเมือง
ในปัจจุบันนี้หรือไม่
ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งซึ่งเคยขายเสื้อผ้าทาง Facebook โดยใช้แหล่งผลิตจากจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า
ตนเคยพยายามจดทะเบียนในปี 2018 แต่ดำเนินการไม่สำเร็จ โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นชาวเมียนมา และเดินทางไป
ที่สำนักงานสาขาของ DICA ด้วยตนเอง แต่ทาง DICA กลับแนะนำให้ตนมาลงทะเบียนในภายหลัง หลังจากที่
ได้จัดตั้งธุรกิจและมีรายได้ที่สม่ำเสมอแล้ว ผู้ให้ข้อมูลชี้แจงว่า DICA ได้อธิบายขั้นตอนการจดทะเบียนซึ่ง ฟังดู
ไม่ซับซ้อนเท่าใดนัก และต่อมาได้ให้คู่มือแนะนำขั้นตอนการสมัคร
งานวิจัย นี้ส อบถามผู้ ค้ าปลี ก ออนไลน์ ที่จ ดทะเบียนธุ รกิ จว่าประโยชน์ที่ค าดว่ าจะได้รั บจากการ
ไปจดทะเบียนธุรกิจมีอะไรบ้าง ผู้ค้าปลีกให้คำตอบว่ามีสิ่งจูงใจและเหตุผลที่หลากหลายในการจดทะเบียน
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสร้างตัว ตนให้กับธุรกิจ การตลาด ไปจนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยต่าง ๆ
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกที่ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับสตรี ชี้แจงว่า ตนตัดสินใจ
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จดทะเบียนธุรกิจเพื่อสร้างตัวตนให้กับแบรนด์ในตลาดสากล ผู้ค้าปลีกอีกรายให้ข้อมู ลว่าตนจดทะเบียน
ตามแผนธุรกิจระยะยาวที่วางไว้ โดยอธิบายว่า
“ฉันมีแผนที่จะขยายธุรกิจ จึงตัดสินใจจดทะเบียนและเสียภาษีให้ถูกต้อง แต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงฝัน
เพราะว่ามาเจอกับปัญหาการเมืองนี่เสียก่อน ตอนนี้ธุรกิจจึงซบเซา” (Respondent #7, micro
enterprise)
เจ้าของบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ซึ่งเพิ่งจดทะเบียนธุรกิจไม่กี่เดือนก่อนที่งานวิจัยนี้จะทำการ
สำรวจ ชี้แจงว่า ตนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน จึงตัดสินใจจดทะเบียนเพราะคิดว่าการดำเนิน
ธุร กิจจะมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 เป็นต้นมา พนักงานบริษัทถูก
สุ่มตรวจค้นในช่วงกลางคืน ขณะที่กำลังป้อนข้อมูลและบรรจุพัสดุ หรือในขณะที่นำส่งพัสดุแล้วต้องผ่าน
จุด ตรวจ ดังนั้นเจ้าของบริษัทจึงเชื่อว่า การจดทะเบียนธุรกิจอย่างเป็นทางการจะทำให้พนักงานถูกตรวจค้น
น้อยลง ทั้งนี้ เจ้าของบริษัทกล่าวเสริมว่า ถ้าตนไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ตนคงรู้สึกลังเล
เรื่องการจดทะเบียน “ช่ว งนี้ส่ วนตัวไม่อยากทำงานกับรัฐบาลชุดนี้” และเน้นว่าตนจะเต็มใจจดทะเบียน
ถ้ารัฐบาลเป็น "รัฐบาลประชาธิปไตย"
สภาวะที่ประชาชนไม่ศรัทธาในกฎหมายและไม่เชื่อใจเจ้าหน้าที่ของรัฐนี้ เกิดมาจากการที่ประเทศ
เมียนมามีรัฐบาลทหารสืบทอดอำนาจการปกครองประเทศมาอย่างยาวนานโดยที่ “กฎหมาย” (หรือ upaday
ในภาษาเมียนมา) และ “หลักนิติธรรม” ถูกตะมะดอ (กองทัพเมียนมา) ใช้เป็นเครื่องมือในการบิดเบือน กดขี่
และเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องที่อยู่ในอำนาจ (Pwint Htun, 2021) ดังนั้นประชาชนเมียนมาจึงไม่ค่อยศรัทธา
ในกฎหมาย ในทำนองเดียวกัน ในกรณีของเมียนมานั้น “หลักนิติธรรม” ไม่เท่ากับ “ประชาธิปไตย” ดังที่
Cheesman (2014) กล่าวไว้ว่า “หลักนิติธรรม” ในเมียนมาค่อนข้างเอียงหนักจนกลายเป็นเครื่องมือในการ
รักษาความมั่นคงของชาติเสียมากกว่า แทนที่จะเป็นการเอื้ออำนวยให้สถาบันทางกฎหมายและกลไกกฎหมาย
ได้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ดังนั้น ผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับสถิติประเทศดังปรากฏใน
(ภาพที่ 2.2) ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนต่อในเมียนมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่
มีการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 และสถานการณ์ยิ่งแย่ลงหลังเกิดรัฐประหารในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
7.2.3 กลไกการกำกับดูแลและการแข่งขันตลาดค้าปลีกดิจิทัล: กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม (Competition Law) ในปี 2015
และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมแห่งเมียนมา (MCC) ในปี 2018 เพื่อเป็นผู้นำในการบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าว กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 13 บท ครอบคลุม
ทุกด้านในการดำเนินธุรกิจ การค้าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) ปกป้องและป้องกันการกระทำที่ทำ
อาจจะเป็นภัยต่อประโยชน์สาธารณะผ่านการผูกขาดหรือการปั่นราคาโดยบุคคลหรือกลุ่ มคน ข) เข้าควบคุม
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การแข่งขันในตลาดที่ไม่เป็นธรรม ค) ป้องกันมิให้มีการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ และ ง) ควบคุมการ
ดำเนินการตามสัญญาและข้อตกลงที่จำกัดการใช้ประโยชน์ในธุรกิจ (AEGC, n.d.)
แม้สมาชิกใน MCC จะประกอบด้วยตัวแทนรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน
และนักเศรษฐศาสตร์ในสัดส่วนที่ดูเหมือนจะสมดุล แต่ยังเป็นที่น่าสงสัยว่า MCC จะสามารถบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรมเพียงใด (Singham, 2019) หน่วยงานที่มี
หน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (MCC) ยังประกอบด้วยตัวแทนจากหลายกระทรวงซึ่งอาจนำไปสู่สภาวะที่ “องค์กรมี
อำนาจชี้นำกฎหมาย (institutional capture)” ทำให้การกำหนดกฎเกณฑ์ล้วนแต่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของรัฐหรือธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐ (Van Uytsel, 2020, p. 319)
กฎหมายด้านการแข่งขันของเมียนมาถือเป็น “การถอดแบบตัวกฎหมาย (legal transplant)” มา
จากแนวปฏิบัติของภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันปี ค.ศ. 2010 (ASEAN Regional Guidelines
on Competition Policy 2010) กับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยและเวียดนาม โดยมีการปรับเปลี่ยน
เพียงเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นของเมียนมา (Van Uytsel, 2020) โดยหลักการแล้ว กฎหมายการ
แข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการผูกขาด การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการรวมกลุ่มธุรกิจ แต่ด้วยตัวกฎหมาย
ไม่ได้ครอบคลุมถึงบริบ ทท้องถิ่น และขาดความชัดเจนในด้านแนวคิดและคำนิยามจึงทำให้การบังคับใช้
เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมของเมียนมาถือว่ามีความซับซ้อนสูงและ
มีลักษณะชวนให้สับสนอยู่ทั้งในสายตาประชาคมผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เนื่องจากมีการ
กำหนดนิยามเงื่อนไขและแนวคิดที่ไม่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายไม่ได้กำหนดเกณฑ์ในการวัด “ภาวะการ
อยู่เหนือตลาด” (dominance) (Singham, 2019) หรือให้นิยามและแยกแยะความแตกต่างระหว่าง "นักธุรกิจ"
กับ "บุคคลธรรมดา" (Van Uytsel, 2020) ดังนั้น MCC ควรดำเนินการปรึกษาหารือและศึกษาเงื่อนไขในแต่ ละ
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจให้ละเอียดก่อน ด้วยเหตุผลที่ว่าภาคอุตสาหกรรมแต่ละภาคอาจมีการใช้คำนิยาม
และเกณฑ์ที่เป็นความจำกัด (thresholds) ที่ไม่เหมือนกัน (Singham, 2019)
ผู้ขายออนไลน์ส่ว นใหญ่ในการสำรวจนี้ (N = 100) “ไม่ทราบ” (51%) หรือ “ไม่แน่ใจ” (36%)
ว่ารัฐบาลเมียนมาได้เริ่มร่างกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วหรือยัง (ตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 0.4
คุณทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลได้มีการร่างกฎหมายใด ๆ หรือกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วหรือยัง
D4.8 คุณทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลได้มีการร่างกฎหมายใด ๆ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วหรือยัง
มี (Yes)
ไม่มี (No)

%
13
51
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D4.8 คุณทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลได้มีการร่างกฎหมายใด ๆ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วหรือยัง
ไม่แน่ใจ (Not Sure)

%
36

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมควรเอื้อต่อการสร้างตลาดที่เป็นธรรมและสำหรับผู้ประกอบการ
และผู้บริโภคทุกคน (Singham, 2019) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ 13 ราย ได้ข้อแนะนำ
ว่าตลาดเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มมีผู้เล่นหลายขนาด และเหมาะสำหรับการให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมแข่งขัน
เนื่องจากมีสินค้าหลากหลาย (เช่น แชมพูจากสหราชอาณาจักร สกินแคร์จากประเทศญี่ปุ่น) และมีตลาด
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามอายุ เพศ วิถีชีวิต และราคา ยกตัวอย่างเช่น แม้สินค้าความงามจะเป็นภาค
ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง แต่ก็เปิดกว้างให้ผู้ขายรายใหญ่และรายย่อยเข้ามาจำหน่ายโดยเน้นกลุ่มสินค้าที่แตกต่าง
กันไป ตั้งแต่สินค้าสำหรับการดูแลผิว เส้นผม และเครื่องสำอาง (Respondents #1 micro enterprise, #2
sales agent, #3 micro enterprise, #4 large enterprise) ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล สองราย แม้ จ ะขายเสื ้ อ ผ้ าผู ้ห ญิง
เหมือนกัน ก็มีตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันมากเช่นกัน โดยรายหนึ่งขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากผ้าทอ
พื้นเมืองที่ใช้ฝีมือช่างในการตัดเย็บ ในขณะที่ผู้ประกอบการอีกรายเน้นการนำเข้าเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีที่เรียบง่าย
แต่ทันสมัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น “คุณแม่และสตรีสูงวัย” (Respondent #8 micro enterprise, #9
small enterprise)
ด้วยกลุ่มสินค้าความงามเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก ผู้ขายสินค้าความงามในการสำรวจนี้จึงใช้
โปรโมชั่นในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขายและแข่งขันกัน เช่น ให้บริการจัดส่งฟรี “ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง”
แจกของสมนาคุณฟรี และแจกส่วน เป็นต้น (Respondent #1 micro enterprise, #2 sales agent, #3 –
micro enterprise) ผู้ ใ ห้ข้อมูล ให้ความสำคัญกับการทำให้ลูก ค้าไว้วางใจ จึ ง ลงแรงและให้เวลากับการ
ตอบคำถามของลูกค้า ลูกค้าหลายคนให้ความสำคัญกับการสื่อสารโดยใช้ภาษาเมียนมาเมื่อเทียบกับแบรนด์
ต่างชาติที่เข้ามา
ผู้ ใ ห้ข้อมูล รายหนึ่งเป็น ตัว แทนขายปลีกของบริษัท แม่ผู้ขายสินค้าเครื่อ งสำอางแห่งหนึ่ง ดั ง นั้น
ผู้ให้ข้อมูล รายนี้จึงต้องแข่งขัน กับ ตัว แทนคนอื่น ๆ ที่ขายสินค้าตัวเดี ยวกัน นอกเหนือจากการขายสินค้า
ในราคาและตามโปรโมชั่นที่บริษัทแม่แนะนำแล้ว ตัวแทนยังต้องใช้สารพัดกลยุทธ์ที่ตนมีเพื่อแย่งยอดขายกับ
ตัวแทนรายอื่น เพราะรายได้ของเขามาจากอัตรากำไรที่ได้ โดยตัวแทนที่ขายได้มาก จะได้เงินพิเศษเพิ่มเติม
จากบริษัทแม่ด้วย (Respondent #2 sales agent)
ในทางตรงกันข้าม ผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าภาคบริการจัดส่งสินค้าออนไลน์นั้นถูกผูกขาดโดยบริษัท
ต่างชาติ 5 ราย เช่น Ninja Van และ Food Panda และเป็นตลาดที่บริษัทขนาดเล็กสัญชาติเมียนมาเข้าร่วม
แข่ ง ขั น ได้ ย าก (Respondent #10 small enterprise, #11 small enterprise) ในส่ ว นนี ้ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
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เสนอแนะว่าควรมีโ ครงการสิน เชื่ อ และการสนับ สนุ นทางการเงิน จากรั ฐ บาลเพื่ อช่ว ยเหลื อ SMEs โดย
ผู้ประกอบการบริษัทขนส่งสินค้ารายใหม่เป็นผู้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข้อเสนอแนะ เนื่องจากตนประสบ
ปัญหาในการเข้าแข่งขันกับ Ninja Van ซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีอำนาจเหนือตลาดที่ให้บริการจัดส่งทั่วประเทศอยู่เดิม
(Respondent #10 small enterprise) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายนี้ได้ใช้กลไกการ "จ่ายเงินล่วงหน้า"
มาแข่งขันกับนินจาที่ "จ่ายเงินทีหลัง" โดยอธิบายว่า การจ่ายเงินให้ร้านค้าออนไลน์ล่วงหน้า (ซึ่ งเป็นลูกค้า
ในธุรกิจ) ก่อนที่สินค้าจะจัดส่งถึงปลายทางนั้นถือเป็นจุดขายเนื่องจากในช่วงนี้ระบบธนาคารทำงานได้ไม่เต็มที่
และร้านค้าออนไลน์ล ังเลที่จ ะใช้บ ริการจากระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลไกนี้ถือว่ามีข้อเสียเช่นกัน
เนื่องจากธุรกิจต้องลงทุนด้วยเงินทุนของตนเองก่อน
7.2.4 ความคืบหน้าในการผลักดันกฎหมายจัดเก็บภาษีค้าปลีกออนไลน์
ในปี ค.ศ. 2021 กลุ่มประเทศ OECD ทั่วโลกเริ่มมีการปฏิรูปภาษีเพื่อจัดเก็บภาษีดิจิทัลจากการขายสินค้า
และบริการออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้จากภาษีได้อีกช่องทางหนึ่ง (Dabla-Norris et al., 2021) อย่างไรก็ตาม
เมียนมาเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการจัดเก็บภาษีค่อนข้างต่ำ และการปฏิรูปเข้าสู่ระบบดิจิทัลยังไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มที่เท่าใดนักเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนรายอื่น ๆ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม
ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีของ กรมสรรพากร (IRD) กล่าวว่า IRD ต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญ
ในการปฏิรูปภาษีซึ่งจะช่วยให้ หน่ว ยงานสามารถจัดเก็บภาษีดิจิทัลจากการซื้อสิ นค้าและบริการออนไลน์
ที่ เพิ่มขึ้นได้ ความท้าทายที่ว่า ได้แก่ ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีที่ต่ำ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีไม่เพียงพอ
ระบบและวิ ธ ี ก ารทำงานที ่ ล ้ า สมั ย ตลอดจนอั ต ราการทุ จ ริ ต ใน IRD ที่ ส ู ง (Tin Maung Thant, 2019)
นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ประชาชนในสังคมเมียนมามีความพยายามในการเลี่ยงภาษีจนกลายเป็นเรื่องปกติ
อัตราส่วนภาษีต่อ GDP อยู่ที่ 7.8% ซึ่งต่ำกว่าทีค่ วรจะเป็นเกือบ 3 เท่า และต้นทุนในการเก็บภาษีอยู่ที่ 0.3%
ซึ่งต่ำกว่าประเทศส่วนใหญ่เกือบ 8 เท่า (Tin Maung Thant, 2019) เมื่อได้ทราบถึงปัญหานี้ IRD พยายาม
ดำเนินการเพื่อปฏิรูปให้ระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศเมียนมามีความทันสมัย โดยการพัฒนาระบบภาษี
แบบบูรณาการ เสริมศักยภาพในการตรวจสอบภาษี และจูงใจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยสมัครใจ
(MoPFI, 2021) โดยการปฏิร ูปในระยะแรกเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2016/2017 ส่ว นระยะที่ส องมีการ
ดำเนินงานตั้งปีงบประมาณ 2017/2018 ถึง 2021/22 และระยะที่สามจะดำเนินการหลังจากปีงบประมาณ
2021/2022 (Ahn & Kaung Htet Zaw, 2019)
บริษัทจดทะเบียนในงานวิจัยนี้มีความเกี่ยวข้องกับภาษีการค้ามากที่สุด โดยทั่วไปจะมีการเรียกเก็บ
ภาษีการค้าในอัตรา 5% แต่ในบางกรณีจะมีการเรียกเก็บภาษีในอัตรา 0-8% ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าและบริการที่
ซื้อขาย ผลิต หรือให้บริการในประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดขายและขึ้ นอยู่กับว่าเป็นสินค้านำเข้าหรือไม่ (PWC,
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2021) บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระภาษีการค้า เมื่อกำไรรวมจากการผลิตและการขายสินค้า
และรายรับจากการให้บริการหรือการค้าในปีงบประมาณไม่เกิน 50 ล้าน MMK (PWC, 2021)
การปฏิรูปในระยะที่สอง ประกอบด้วย การนำระบบ E-Payment/E-Commerce มาใช้งาน ผ่านการ
ปรับแก้กฎหมายภาษี การยื่น e-tax (การยื่นภาษีออนไลน์) e-payment (การชำระภาษีออนไลน์) การปรับลด
กระบวนการและขั้นตอนดำเนินงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยี (Ahn & Kaung Htet
Zaw, 2019) ผู้เสียภาษีต้องลงทะเบียนกับ IRD ก่อนเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) จากนั้นจึงจะ
สามารถใช้ระบบออนไลน์ได้ E-Payment เป็นระบบที่เชื่อมกับแพลตฟอร์มเฉพาะของธนาคารที่ผู้เสียภาษี
ใช้ชำระเงิน (Sheehan & Balinas, 2020)
ในทางปฏิบัติ ภาครัฐยังไม่ได้บังคับใช้ระบบอีคอมเมิร์ซที่ว่าอย่างเต็มที่ โดยระบบ E-Filing เป็นระบบ
การยื่นเอกสารแบบออนไลน์ที่ผู้เสียภาษีสามารถใช้ยื่นเรื่องขอรับคืนภาษีสินค้าพิเศษ (SGT) ภาษีการค้า (CT)
และภาษีกำไรจากเงินลงทุน (CGT) (Sheehan & Balinas, 2020) ขณะนี้ผู้เสียภาษีขนาดใหญ่และขนาดกลาง
เป็นเป้าหมายของการจัดเก็บภาษี แต่เมื่อระบบการจัดเก็บและชำระภาษีมีความเป็นสากลมากขึ้น ระบบ
ออนไลน์จะทำให้สามารถขยายการเก็บภาษีครอบคลุมไปถึงผู้เสียภาษีรายอื่น ๆ อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น (MoPFI,
2021) 2017/2018 ผู้เสีย ภาษีขนาดใหญ่ เกือบ 100% และขนาดกลาง 98% ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ประจำปีตรงเวลา (Tin Maung Thant, 2019)
แม้ว่ากรมสรรพากรจะสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเปลี่ยนไปใช้การยื่นแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งานและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างในช่วงการระบาดของ โรค COVID-19 แต่การยื่นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ส ามารถใช้ได้ส ำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
(Sheehan & Balinas, 2020) นอกจากนี้ แม้จะบังคับให้ใช้ระบบ E-Payment ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2020
เป็นต้นมา แต่ยังไม่ได้บังคับให้ผู้เสียภาษีทุกคนต้องทำ E-Filing ร่วมด้วย (Sheehan & Balinas, 2020) การ
นำระบบอีคอมเมิร์ซไปใช้นั้นมีเป้าหมายเพื่อลดการทุจริตและการรับสินบน เนื่องจากผู้เสียภาษีไม่จำเป็นต้อง
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังสามารถทำได้แค่การชำระเงินแบบ E-payment
ส่วนการยื่นแบบผ่าน E-Filing นั้นผู้ดำเนินการยังจำเป็นต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรอยู่
(Ahn & Kaung Htet Zaw, 2019)
ในงานวิจัยนี้พบว่า ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่เข้าร่วมการสำรวจและไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บภาษีแห่งรัฐและการปฏิบัติตามกฎแห่งการชำระภาษีโดยสมัครใจ ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่ง
ตั้งข้อสังเกตว่า “ผู้ประกอบการหลายรายไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจก่อนการขาย ถ้าอยากขายก็ขายเลย ในขณะนี้
ยังไม่มีกฎเกณฑ์มาบังคับหรือเรียกเก็บภาษีอะไร เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มีหน้าร้านจะต้องจดทะเบียน
และจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อยู่แล้ว” (Respondent #10 small enterprise)
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ผู้ให้ข้อมูลอีกรายมีงานประจำทำเต็มเวลาอยู่แล้ว แต่เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยเพื่อเป็นธุรกิจเสริม ด้วย
ผู้ให้ข้อมูลมีรายได้จากร้านค้าออนไลน์ไม่มากและไม่แน่นอน ผู้ให้ข้อมูลจึงมองรายได้ส่วนนี้ว่าเป็นรายได้เสริม
เพิ่มเติมจากรายได้ส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิมแล้ว (Respondent #3 micro enterprise) นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูล
ยังตัง้ ข้อสังเกตว่ามีธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่จำนวนมากที่มีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
หรือเสียภาษี ผู้ให้ข้อมูล 2 ราย ไม่ประสงค์ที่จะยื่นภาษีในช่วงสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เนื่องจากไม่ต้องการสนับสนุนการบริหารหรือมีทัศนคติว่าภาษีที่จั ดเก็บได้จะไม่ถูกนำกลับไปลงทุนในการ
พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานหรือบริการสาธารณะ ผู้ให้ข้อมูล รายหนึ่งจึงมองว่า “มันเป็นเหมือนการให้เงิน
กินเปล่า”
แม้แต่ในกลุ่มผู้ที่จดทะเบียนและชำระภาษีเป็นประจำ ก็ยังไม่มั่นใจว่าระบบการจัดเก็บภาษียังดำเนินการ
ได้ตามปกติอยู่หรือไม่ในช่วงที่งานวิจัยนี้ดำเนินการศึกษา เนื่องจากผู้ยื่นแบบภาษีจะต้องส่งข้อมูลภายใน
เส้นตายคือสิ้นปี ผู้ให้ข้อมูลที่จดทะเบียนธุรกิจสองรายอธิบายว่า ภาษีที่ต้องชำระคำนวณจากรายได้/เงินที่หาได้
ในปีนั้น ๆ แต่ผู้ให้ข้อมูลเพิ่งดำเนินธุรกิจไปได้เพีย งไม่กี่เดือนหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนั้นจึง
ยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีประจำปีงบประมาณที่ 2020-2021 (Respondent #7 micro enterprise, #11 small
enterprise)
นอกจากนี้การไม่จดทะเบียนธุรกิจหรือการหลบเลี่ยงภาษี ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกประการ คือ
พนักงานไม่ได้รับเงินสมทบประกันสังคม ซึ่งจะเห็นได้ชัดในกรณี เช่น ผู้ประกอบอาชีพพนักงานขับรถส่งของ
ผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์จักรยานยนต์และจักรยานในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อปัญหาด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เช่น มีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโควิด -19 และโอกาสประสบอุบัติเหตุ
บนท้องถนนสูง) ภายใต้ระบบประกันสังคมของเมียนมา นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปจะต้องจัดหา
สวัสดิการประกันสังคมให้กับพนักงานของตน เช่น ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และประกันการบาดเจ็บจาก
การปฏิบัติงาน เป็นต้น (PWC, 2021) Respondent #11, small enterprise เล่าถึงความคับข้องใจที่ตนมีต่อ
อดีตนายจ้างจนเป็นเหตุให้ตนต้องลาออกว่า “เมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ นายจ้างจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น
ถ้าไรเดอร์ตายก็ปล่อยตายไปเลย ตอนที่ฉันเริ่มทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง มีรถพุ่งมาชนฉัน นายจ้างไม่รับผิดชอบ
อะไรเลย ฉันแขนหักและต้องนอนพักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 6 เดือนโดยปราศจากรายได้”
7.2.5 การกำกับดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์
จำนวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (cybercrimes) ได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และคาดว่า
การโจมตีทางอินเทอร์เน็ต (cyberattacks) จะเพิ่มขึ้นตามเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการธนาคารและการ
ประกันภัยมาอยู่บนอินเทอร์เน็ต (Tun Tun Aung, 2020) ลักษณะอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นบ่อย
ในเมียนมา ได้แก่ การโจรกรรมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลทางเว็บเมล (การหมิ่นประมาท) การสร้างเว็บไซต์
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และอีเมลปลอม สกุลเงินปลอมและบัตร ATM ปลอม ตลอดจนการคุกคามทางเพศ (sexual harassment)
ต่อผู้หญิงบนสื่อสังคม (Achard, 2015)
ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีพัฒนาการหรือการประกาศใช้ร่างกฎหมายวามมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จาก
ทางกองทัพเมียนมา (Tatmadaw) ที่เดิมเคยจะประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์หลังการยึดอำนาจ ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เนื่องจากตัวกฎหมายจำกัด
เสรีภาพในการแสดงออก ควบคุมทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนการเซ็นเซอร์ที่เข้มงวด
ซึ่งขัดกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch, 2020) หากมีการประกาศใช้ร่างกฎหมายนี้ ต่อมา
จะต้องมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการควบคุม” เพื่อบังคั บใช้กฎระเบียบ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกกำหนดไว้
(Makinson et al., 2021)
ร่างกฎหมายนี้กำหนดหน้าที่และข้อละเว้นสำหรับให้ “ผู้ให้บริการออนไลน์” ปฏิบัติตาม “ผู้ให้บริการ
ออนไลน์” มีนิยามกว้าง ๆ ว่า คือ บุคคลหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการที่ใช้งานในเมียนมาผ่าน เครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดใดชนิดหนึ่ง (Makinson et al., 2021) ดังนั้นจึงหมายความ
รวมถึงทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ค้าปลีกออนไลน์ทั้งหมด โดยครอบคลุมไปถึงบุคคลที่ทำการขายผ่านสื่อ
สังคมต่าง ๆ “ผู้ให้บริการออนไลน์” จะต้องยื่นขอใบอนุญาตในการประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายบริษัท
ของเมียนมา และชำระภาษีประจำปี อย่างไรก็ตาม พบว่ามีถกถามถึงข้อกังวลในเรื่องความเป็นส่ว นตัว
เนื่องจาก "ผู้ให้บริการออนไลน์" ถูกกำหนดให้เป็นผู้เก็บข้อมูลของผู้ใช้ รวมถึงชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน ข้อมูลการติดต่อ และ IP address ด้วย ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ใน "สถานที่ที่ได้รับ
อนุญาต" และจัดเก็บไว้เป็นเวลาสามปีนับจากที่ผู้ใช้เริ่มใช้บริการ (Makinson et al., 2021) ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูล
ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและสวัสดิภาพของประชาชนผ่านช่องทางออ นไลน์นั้น มีโทษ
ตามกฎหมายและอาจถูกจำคุกได้ (Human Rights Watch, 2020) ร่างกฎหมายนี้ต้องมีความสอดคล้องกับ
กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายความเป็นส่ว นตัวของข้อมูล แต่ใน
ฉบับปรับปรุงล่าสุดนั้นยังหมิ่นเหม่ต่อการสร้างเงื่อนไขในทางปฏิบัติที่ขัดแย้งกันอยู่ (Makinson et al., 2021)
ผลการสำรวจจากผู้ขายออนไลน์ (N = 100) แสดงให้เห็นผู้ให้ข้อมูลมีความ “ไม่แน่ใจ” (58%) หรือ
“ไม่ทราบ” (23%) ว่าทางการเมียนมามีมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ (ตารางที่ 2.4)
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลเชื่อว่าผู้ขายออนไลน์จำเป็นต้องมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ตารางที่ 2.5)
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ตารางที่ 0.5
ความเข้าใจของผู้ขายออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
D4.1 ในประเทศของคุณ มีมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
มี (Yes)
ไม่มี (No)
ไม่แน่ใจ (Not Sure)

%
19
23
58

ตารางที่ 0.6
คุณคิดว่าในการทำธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล จำเป็นต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
D4.3 คุณคิดว่าในการทำธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล จำเป็นต้อง
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
มี (Yes)
ไม่มี (No)
ไม่แน่ใจ (Not Sure)

%
68
9
23

2.6 การสนับสนุนจากรัฐบาลในการทำธุรกิจออนไลน์
ในบรรดาเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่ร่วมให้ข้อมูลในการสำรวจนี้ พบว่าไม่มีรายที่ได้รับการสนับสนุนหรือ
ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรมด้านการทำธุรกิจออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัลจากหน่วยราชการ ผู้ให้ข้อมูล
ส่ว นใหญ่ที่ไม่ได้จ ดทะเบีย นธุร กิจ ค่อนข้างปักใจเชื่อว่าตนไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ บาลเนื่อ งจาก
สถานะการจดทะเบียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลที่จดทะเบียนธุรกิจแล้ว ก็มีให้ความเห็นในทิศทาง
เดียวกันว่าตนไม่ได้รับประโยชน์เพิ่มเติมอะไรจากการจดทะเบียนธุรกิจ เจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนแล้วรายหนึ่ง
อธิบายว่า
“ฉันไม่คิดว่าเขา [รัฐบาล] จะรับมือไหว มีธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม หรือขนาดกลางจำนวนมากที่
ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดและตอนนี้ยังมาเจอปัญหาจากการรัฐประหารอีก และถึงแม้ว่าฉันจะได้
จดทะเบียนธุรกิจไปแล้ว ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลเลย” (Respondent #9, micro
enterprise)
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพาตนเอง อาศัยการสังเกตโดยใช้ธุรกิจรายอื่นที่
ประสบความสำเร็ จ เป็ น กรณี ศ ึ ก ษา เข้ า ร่ ว มบทเรี ย นออนไลน์ ฟ รี ผ ่ า น Facebook การสั ม มนาทางเว็ บ
(webinars) เว็บไซต์ หรือเรียนรู้จากสมาชิกครอบครัวและเพื่อนที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ พบว่า
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ผู้ ใ ห้ ข้อมูลบางคนมีประวัติการศึกษาที่ตรงสาย ทั้งในสาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี และการตลาด หรือมี
ประสบการณ์การทำงานในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลมีข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเชื่อว่า
รัฐบาลควรให้การสนับสนุน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจออนไลน์ โดยกลไกการสนับสนุน
ดังกล่าว มีดังนี้
7.2.6.1 ความรู้ทางการเงินและเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
ไม่มีผู้ประกอบการรายใดในการสำรวจนี้ ทั้งที่จดและไม่จดทะเบียนในระบบ แจ้งว่าเคยได้รับเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐก่อนหรือระหว่างช่วงสมัยการเมืองนี้ เจ้าของธุรกิจทั้งที่จดและไม่จดทะเบียน
ต่างก็มองว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดเล็ก โดยผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งย้ำว่า “SMEs ส่วนใหญ่ไม่รู้
ว่าจะทำอย่างไรจึงจะถูกใจและถูกทางในการร่วมงานกับภาครัฐ” (Respondent #11 small enterprise)
ผู้ให้ข้อมูลอีกรายแจ้งว่า แม้ว่าธุรกิจของเขาจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน แต่ผู้ประกอบการรายใหม่
น่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว (Respondent #10 small enterprise) อย่างไรก็ดี ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่เคยได้ยินว่ามีโครงการปล่อยเงินกู้และมอบเงินทุนสนับสนุนแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือ
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว แต่ไม่เคยได้ยินว่ามีโครงการในลักษณะดังกล่าวสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งเสนอแนะว่า การให้ความรู้ทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็ก โดย
ยกตัวอย่างว่า “บางคนคิดว่าได้กำไร แต่จริง ๆ ไม่ได้อะไร เพราะถ้าซื้อเสื้อผ้าจากประเทศไทยราคา 10 ดอลลาร์
แล้วไปขายในราคา 12 ดอลลาร์ แล้วคิดว่านี่คือได้กำไร อันที่จริงต้องลองคำนวณต้นทุน…” (Respondent #9
micro enterprise)
เจ้าของบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแนะนำว่าสินเชื่อที่ค้ำประกันโดยธนาคารน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจ แต่ในช่วงเวลานี้ผู้ประกอบการจะต้องระมัดระวังเรื่องการบริหารเงินสด
เนื่องจากเงินทุนมีจำกัด “ตอนนี้ไม่มีใครใช้บริการธนาคาร การขยายธุรกิจเป็นไปได้ยาก” (Respondent #11,
small enterprise) ผู้ให้ข้อมูลกล่าวเสริมว่ารัฐบาลหรือธนาคารอาจสนับสนุนบริษัทขนาดเล็กโดย “การลงทุน
หรือสินเชื่อ SME เพื่อการลงทุน ก็ได้ เพื่อให้เราสามารถแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดอย่างนินจาได้”
7.2.6.2 โครงสร้างพื้นฐานทั้งในและนอกระบบดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะอยู่ในระบบดิจิทัลหรือนอกระบบดิจิทัลล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศเมียนมา (Khin Ma Ma Myo, 2021) อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลทหาร
ใช้การปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อปราบปรามขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ให้รวมตัวทำกิจกรรม ลิดรอนเสรีภาพ
ในการแสดงออก จำกัดการสื่อสาร และควบคุมทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารระหว่างคนในประเทศ
ด้วยกัน และกับประชาคมโลก ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดภาวะ “เผด็จการดิจิทัล” ขึ้น (Chandran, 2021)
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ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 เป็นต้นมากองทัพเมียนได้ออกมาตรการเพื่อจำกัดการสื่อสารโทรคมนาคม
โดยอ้างถึงกฎหมายโทรคมนาคมแห่งเมีย นมา ปี 2013 ว่าด้วยอำนาจของรัฐบาลเมียนมา (GoM) ในการ
“สั่งการให้ผู้ประกอบการระงับการให้บริการโทรคมนาคมชั่วคราว…เพื่อประโยชน์สาธารณะได้” (มาตรา 77)
(Gomez & Khin Mai Aung, 2021) จนเกิดการปิดกั้นการเข้าใช้งาน Facebook เป็นระยะเวลาหลายวันหลัง
การรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้มีอำนาจอ้างว่าเป็นการรักษา “เสถียรภาพ” “stability” (BBC, 2021)
นอกจากนี้ ก่อนการทำรัฐประหาร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐยะไข่และบางส่วนในรัฐชีน ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองหนักที่สุด ยังประสบปัญหาจากมาตรการดังกล่าว ดังที่มีการ
รายงานว่าเป็นการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ยาวนานที่สุดในโลก ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019 ถึงกุมภาพันธ์
2021 (Human Rights Watch, 2020)
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ย้ำว่าควรให้ความสำคัญกับความเสถียรของอินเทอร์เน็ตและควรคิดค่าบริการที่ไม่แพง
เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจออนไลน์ของตน ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งในรัฐยะไข่แจ้งว่า
มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพียงสองรายที่ให้บริการไฟเบอร์อินเทอร์เน็ต และหนึ่งในนั้นก็ให้บริการในความเร็ว
ที่จำกัด นอกจากนี้ยังมีการจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตในรัฐ ยะไข่เป็นระยะเวลานาน ผู้ให้ข้อมูลอีกรายซึ่ง
ประกอบธุรกิจขายเสื้อผ้าวินเทจบน Facebook อธิบายว่า
“Facebook เป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินธุรกิจ ถ้าคุณไปปิด Facebook โดยไม่ได้มีมาตรการ
ชดเชยอะไรออกมา เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไป ธุรกิจออนไลน์ก็เสียหายหนัก เราเพิ่งเริ่มใช้
Twitter Telegram และ Instagram กั น หลั ง เกิ ด รั ฐ ประหารนี ่ แ หละ… เลยยั ง ขายทางนี้
[แพลตฟอร์ม] ได้ไม่มาก” (Respondent #7, micro enterprise)
วิธีแก้ปัญหาที่ผู้ค้าปลีกในการสำรวจนี้นิยมใช้ คือ บริการ VPN (Virtual Private Network) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยี ท ี ่ท ำให้ผ ู้ ใ ช้ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ สัญ ญาณอิ นเทอร์ เ น็ ต โดยไม่ เ ปิด เผยตั ว ตนและเป็น ส่ ว นตัว ได้
(Respondent #5 micro enterprise, #6 micro enterprise, #7 micro enterprise, #8 micro enterprise)
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์รายใหญ่รายหนึ่งภาคธุรกิจเครื่องสำอางได้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจั ยนี้ว่า VPN เป็น
อุป สรรคทำให้ตนไม่ส ามารถเข้ายึดตลาดได้ เนื่องจากบริษัทไม่ส ามารถทราบได้ว ่าลูกค้าอาศัยอยู่ท ี ่ ใ ด
ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจใช้แอพมือถือเพื่อเปิดดูข้อมูลจากรัฐกะเหรี่ยง แต่พอใช้ VPN แล้ว ผู้ประกอบการ
จะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลที่ตั้งได้เลย (Respondent #4 large enterprise)
ในทำนองเดียวกัน ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายหนึ่งซึ่งขายเสื้อผ้าผู้หญิงผ่าน Facebook กล่าวว่า
ผู้ให้บริการไม่ควรจะคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตแพง โดยกล่าวว่า “ค่าบริการการใช้ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(internet data) ยังมีราคาสูงอยู่ ถ้าสามารถลดในส่วนนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ค้าปลีกและลูกค้าเอง”
(Respondent #8)
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อัน ที่จ ริงแล้ว การเข้าไม่ถึงอิ นเทอร์เน็ตที่ประหยัดและเสถียรนี้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นอุปสรรคทำให้
ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริการถ้วนหน้า (Universal Service Strategy) (3.1.1) ได้อย่างเต็มที่ภายใต้
ยุทธศาสตร์เมียนมาอีคอมเมิร์ซ (Su Thet Hninn, 2020) เมื่อไม่สามารถเข้าใช้บริการ Facebook ได้ หรือเมื่อ
อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต่ำจนเกินไป ผู้ให้ข้อมูลจะเลือกใช้งานแอปพลิเคชันอื่นตามลักษณะงานที่ต้องการแทน
เช่น ใช้ Viber เพื่อส่งรูปภาพและข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลยังใช้วิธีโทรผ่านโทรศัพท์มือถือ
และการสนทนาผ่าน Telegram ในการสื่อสารกับลูกค้า (Respondent #6 micro enterprise, #7 micro
enterprise)
โครงสร้างพื้นฐานนอกระบบดิจิทัล ที่เป็นบริการพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าและระบบการธนาคาร
ล้ว นมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันในการสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ ผู้ขายรายหนึ่งแจ้งว่า ในการทำธุรกิจอาหาร
ออนไลน์ในรัฐยะไข่นั้นจำเป็นต้องอาศัยการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เสถียร โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบางครั้งก็ ให้บริการ
ลูกค้าไม่ได้เพราะถูกตัดไฟจึงใช้เครื่องใช้ในครัวไม่ได้และอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เหมาะที่จะใช้กับเครื่องปั่นไฟ “บางวัน
ฉันก็อยากจะร้องไห้เพราะไฟติด ๆ ดับ ๆ ติด ๆ ดับ ๆ อยู่อย่ างนั้นทั้งวัน มันไม่ง่ายเลย” (Respondent #6
micro enterprise) อย่างไรก็ตาม ลูกค้าต่างก็เข้าใจดีเพราะต่างฝ่ายต่างต้องเผชิญกับปัญหาไฟดับเหมือนกัน
การที่ธนาคารเปิดหรือปิดทำการ ก็มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน ผู้ค้าปลีก
เสื้อผ้ารายหนึ่งกล่าวถึงช่วงก่อนรัฐประหารว่า “ยกตัวอย่างนะ ตอนนั้นธนาคารยังไม่ปิด เปิดตลอด เราก็ไป
ธนาคารได้ตลอด จะถอนเงินออกเมื่อไหร่ก็ได้ ทุกอย่างราบรื่น สิ่งที่เกิดเนี่ยเป็นการทำร้ายธุรกิจนะ เวลาธนาคาร
ไม่เปิดให้บริการ” (Respondent #7 micro enterprise)
7.2.6.3 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค: การร้องเรียนและข้อพิพาทระหว่างผู้ค้าปลีกออนไลน์และลูกค้า
ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ให้สัมภาษณ์ไม่ทราบว่าหน่วยงานราชการใดมีหน้าที่ดูแลแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
หรือข้อพิพาทกับลูกค้า แม้จะมีกฎระเบียบออกมาเมื่อปี 2019 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโ ภค (The
Pyidaungsu Hluttaw Law No.9, 2019) กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด “สิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค”
(บทที่ IX) และ “หน้าที่ของผู้ประกอบการ” (บทที่ X) ไว้อย่างชัดเจน ภายใต้กฎหมายนี้ ลูกค้าต้อง ก) ปฏิบัติ
ตามข้อมูลและแนวปฏิบัติว่าด้วยสินค้าหรือบริการ ข) ชำระเงินในราคาที่ตกลงกันเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ
ค) ไม่แจ้งข้อกล่าวหาอันเป็ นเท็จ และกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายให้ผู้ประกอบการได้รับความเสี ยหาย
ง) ไม่ กล่าวเท็จ โดยใช้คำพูด ข้อความ หรือการแสดงออกใด ๆ ผ่านสื่อสังคมหรือสื่ออื่นใดอันจะทำให้
ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายในขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทแก่ผู้บริโภค
ในทำนองเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้โดย ก) ให้ข้อมูลที่เป็นจริงพอสังเขป
เกี่ยวกับการรับประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ข) ปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างซื่อสัตย์และ
เหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ค) ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
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ระเบียบข้อบังคับ การรับประกันสินค้าหรือบริการในการค้าหรือการผลิตตามคุณภาพและมาตรฐานที่ หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรของรัฐบาลกำหนด ง) ให้โอกาสผู้บริโภคในการทดสอบสินค้า ที่กำหนดให้ต้อง
ทดสอบคุณภาพก่อนซื้อ จ) แสดงต้นทุนเพิ่มเติมในสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะต้องทราบก่อนซื้อ ฉ) ห้าม
ขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม หากสินค้าหรือบริการนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือความสูญเสียต่อผู้บริโภค ช) รับผิดชอบต่อสิน ค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามการรับประกัน ซ) ห้ามข่มขู่
กล่าวเท็จโดยใช้คำพูด ข้อความ หรือการแสดงออกใด ๆ ผ่านสื่อสังคมหรือสื่ออื่นใดอันจะทำให้ผู้บริโภคได้รับ
ความเสียหายในขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทแก่ผู้บริโภค ญ) แจ้งให้หน่วยงานและ
ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว ผ่านสื่อสังคมหรือช่องทางการสื่อสารอื่นใด เมื่อทราบว่าสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้น
อาจมีอันตราย [sic] ไม่ว่าตนจะทราบข้อมูลนั้นเองหรือมีผู้อื่นแจ้งให้ทราบก็ตาม ฌ) ปฏิบัติตามข้อตกลงและ
คำตัดสินของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ยังไม่ทราบข้อมูลว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมการ
คุ้มครองในลักษณะใดบ้าง จึงทำได้แต่เพียงหาทางแก้ปัญหาข้อเรียกร้องต่าง ๆ ด้วยตนเอง แม้บางครั้งข้อเรียกร้อง
จะดูไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ เพราะการยอมปฏิบัติถือเป็นการเลือก “ที่จะรักษาภาพลักษณ์แบรนด์”
เอาไว้ ผู้ค้าปลีกรายงานว่า เคยเกิดปัญหาลูกค้าบล็อกโทรศัพท์หรือไม่ยอมรับสายเมื่อเปลี่ยนใจไม่รับสินค้าที่สั่งซื้อ
ทั้งที่ผู้ค้าปลีกจะแจ้งเงื่อนไขและนโยบายเกี่ ยวกับการซื้อ การยกเลิก และการคืนเงินให้ทราบแล้วผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์บางส่วนที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ลูกค้ามีปัญหา
“ลูกค้ารายหนึ่งสั่งเค้กวันเกิดให้ตัวเอง ลูกค้าอยากได้เค้กก้อนเล็ก ๆ ฉันจึงขายเค้กขนาดเล็กให้ เรา
ส่งไปที่บ้านของลูกค้า แต่ลูกค้ากลับบอกว่า…มันเล็กมาก ไม่ชอบ และไม่ขอรับ ลูกค้าไม่ได้โกรธอะไร
แต่อยากให้เราคืนเงินให้ เราก็ได้อธิบายถึงนโยบายและกฎระเบียบของเราให้ฟัง ว่าสินค้านี้ส่งคืนไม่ได้
ถ้าสั่งแล้วต้องจ่ายตามที่สั่ง ดังนั้นถ้าลูกค้าไม่ยอมรับตรงนี้ ลูกค้าจะสั่งซื้ออะไรจากเราไม่ได้อีกเพราะ
เราจะแบนลูกค้าไม่ให้ใช้บริการเพจของเรา ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไร” (Respondent #6)
“ตอนปี 2019 เราตัดเย็บเสื้อแจ็คเก็ตให้ลูกค้า พอผ่านไปเป็นปี ลูกค้ากลับมา เพราะว่ารีดผ้าจน
แจ็กเก็ตไหม้ สินค้าเสียหายแต่ว่าลูกค้าสวมใส่ไปหลายครั้งแล้ว ลูกค้าร้องเรียนบอกว่าอยากได้ชุดใหม่
ฉันไม่รู้จะไปหาหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กรไหนที่จะมาช่วยตัดสินปัญหานี้ให้ได้ สุดท้าย เราตัดสินใจ
ที่จะรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ของเรา เราจึงตัดสินใจตัดเย็บเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่ให้ลูกค้า แต่ว่าสิ่งที่เกิดนี้
ไม่ยุติธรรมสำหรับเราเลย เพราะลูกค้าซื้อไปใช้เป็นปีแล้ว” (Respondent #9, micro enterprise)
นอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว โดยกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ (MoC) ยังได้ร่าง
แนวปฏิบัติเพือ่ การดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซขึ้นในปลายปี 2020 เพื่อควบคุมกิจกรรมในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
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โดยแนวปฏิบัตินี้จะระบุขั้นตอนการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ขายออนไลน์ ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ
และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไว้อย่างครบถ้วน ผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ
อาทิ ข้อห้ามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้บริโภคและความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
รูปแบบการชำระเงิน และนโยบายการคืนสินค้า/คืนเงิน (Sheehan & Balinas, 2020) นอกจากนี้ยังมีการ
กำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค อาทิ หน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การตรวจสอบคำสั่งซื้ออย่างรอบคอบ
การยืนยันคำสั่งซื้อ ตลอดจนการเก็บบันทึกการซื้อและการชำระเงินไว้อย่างครบถ้วน (Sheehan & Balinas,
2020)
7.2.7 สรุป ข้อวิพากษ์ และข้อเสนอแนะ
แม้ว่ารัฐบาลเมียนมาจะควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมเช่น Facebook ของประชาชนอย่าง
เข้มงวดเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มทางการเมือง ผลวิจัยพบว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าปลีกออนไลน์ยังไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดแต่อย่างใด ภายใต้กฎหมายบริษัทของเมียนมา แม้จะมี
การกำหนดให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์ทุกรายจดทะเบียนธุรกิจและยื่นแบบภาษี แต่ผู้ค้าปลีกออนไลน์จำนวนมาก
ก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะจดทะเบียนและไม่เสียภาษี อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลที่จดทะเบียนธุรกิจแล้วให้ข้อมูลว่าตน
มีประสบการณ์ที่ดีกับการดำเนินงานที่ DICA เพราะมองว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก และคิดธรรมเนียมไม่แพง
ในการสำรวจนี้ พบว่าไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์รายใดต้องโทษใด ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล แม้จะยัง
ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนพบกว่าผู้ให้ข้อมูลที่จดทะเบียนธุรกิจมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้
จำนวนผู้ที่เสียภาษีโดยสมัครใจมีน้อยตามไปด้วย ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้ค้า ปลีก
ออนไลน์ไม่ค่อยอยากจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่มีศรัทธาใน "หลักนิติธรรม” ของรัฐบาลเท่าใดนัก
แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจะกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคออนไลน์
ไว้ อย่างชัดเจน แต่กลับพบว่าไม่มีผู้ให้ข้อมูลรายใดที่ทราบว่ามีการกำหนดใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ห รื อ
หน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในด้านนี้ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทกับลูกค้า
เกิดขึ้น ในทางกลับกัน ผู้ประกอบการจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าด้วยตนเองแทน เมียนมายังไม่ได้
ออกกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) และผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าประชาชน
ไม่ค่อยทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่มี อยู่เพื่อใช้ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลเชื่อว่า
ผู้ขายออนไลน์จำเป็นต้องมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ร่างกฎหมายความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ฉบับปัจจุบันกลับพยายามที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (data privacy) โดยการบังคับ
ให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และยังส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับทางการอีกด้วย
แทนที่จะช่วยปกป้องผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคออนไลน์จากการถูกหลอกลวง หรือการซื้อขายสินค้าและบริการปลอม
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กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity) กลับหมิ่นเหม่ต่อการเป็นเครื่องมือในการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคลเสียเอง โดยประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวนี้ จะมีการอภิปรายเพิ่มเติมด้านล่าง
ผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นในระบบดิจิทัล (เช่น อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ และในราคาที่
ไม่แพง) และนอกระบบดิจิทัล (เช่น การจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เสถียร และการมีธนาคารที่เปิดทำการ) เป็นกุญแจ
สำคัญในการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจออนไลน์ จากการสัมภาษณ์ ไม่พบว่ามีผู้ค้าปลีก
ออนไลน์รายใดเคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเลย อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลแนะนำว่าควรมีการปล่อยสินเชื่อ
และให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจนการจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อส่งเสริม
ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถตั้งตัวและร่วมแข่งขันกับผู้เล่นในตลาดที่ใหญ่ขึ้นได้
7.3 ผลกระทบต่อสังคม
7.3.1 ภาพรวมลักษณะทางสังคมแต่ละประเทศ
ลักษณะทางสังคมของประเทศเมียนมาส่งผลต่อการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดของการธุรกิจค้าปลี ก
ออนไลน์ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวอย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เป็นผลมาจากทิศทางการ
พัฒนาประเทศที่มุ่งสู่การเป็นประชาธิป ไตยและเศรษฐกิจที่อ้าแขนรับทุนจากต่างประเทศก่อนที่จ ะเกิด
รัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และการพัฒนาด้านการคมนาคมและการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึง
เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย และการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเริ่มต้นจากการที่ผู้ประกอบการเริ่มสร้างเว็บ ไซต์แสดง
และขายสินค้าเพื่อขยายการตลาด ขณะที่ประชาชนและผู้บริโภคโดยรวมมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ขณะที่รัฐบาลเมียนมาในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างกึ่งประชาธิปไตยสู่ประชาธิปไตยนั้นก็ให้การสนับสนุน
การลงทุนจากต่างประเทศ และการขยายการตลาดและขายสินค้าและบริการไปสู่ต่างประเทศมากขึ้นด้วย
(Bala & Feng, 2019)
สถานการณ์ข้างต้นทำให้ทำให้เกิดแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์นั้นเป็นที่ได้รับความนิยมก่อนการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่โควิด-19 ทำให้การกิจกรรมค้าปลีกออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะคนต้อง
ใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้านและลดกิจกรรมรวมหมู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่การค้าปลีก
ออนไลน์ของเมียนมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง หลังเกิดรัฐประหารในต้นเดือนกุมภาพันธ์
2021 ที่การสื่อสารด้วยผ่านเครือข่ายไร้สายหรืออินเทอร์เน็ตถูกควบคุมโดยทหารโดยกระทรวงคมนาคมและ
การสื่อสาร (Ministry of Transport and Communications: MoTC) ที่ดำเนินการสั่งให้เอกชนผู้ให้บริการ
เครือข่ายลดสัญญาณการเข้าถึงได้อย่างจำกัด โดยอ้างเหตุผลถึงเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ และบล็อก
การใช้เฟซบุ๊กในเวลาต่อมา ทำให้ประชาชนหันไปพึ่งแพลตฟอร์มอื่ นในขณะเดียวกัน (Lyons, 2021) อย่างไร
ก็ตาม ด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมการใช้สื่อออนไลน์ของคนเมียนมาที่คุ้นชินกับเฟซบุ๊กซึ่งจะกล่าวในต่อนั้น
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ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์นี้ยังได้รับความนิยมสูงสุดจนถึงปัจจุบัน แม้จะได้รับผลกระทบในช่วงรัฐประหาร
ก็ตาม
รายงานนี้แบ่งการนำเสนอสถานการณ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสื่อสารที่สนับสนุน
ให้เกิดการค้าปลีกออนไลน์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการเมืองในแต่ละช่วงดังนี้
1) ช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในช่วงทศวรรษ 2010
รายงานการปฏิรูประบบโทรคมนาคมกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
โทรคมนาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และคณะ (2560) แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารตั้งแต่ช่วงรัฐประหารในปีค.ศ. 1962 จนถึงปี 2017 โดยเมียนมา
มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดมากตั้งแต่ช่วงที่ประเทศมีการปกครองโดยกองทัพตั้งแต่
ปีค.ศ.1962 ประชาชนถูกควบคุมให้เข้าถึงเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเป็นหลัก และถูกปิดกั้น
การเข้าถึงสื่อต่างประเทศ จนกระทั่ง 5 ทศวรรษถัดมา ผู้นำทหารเมียนมาเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจโดยเปิดประเทศให้กับการลงทุนของต่างชาติมากขึ้น หลังจากที่ถูกประเทศตะวันตกสร้างมาตรการ
คว่ำบาตรส่งผลให้เมียนมากลายเป็นประเทศที่มีการพัฒนาล้าหลังเป็นอันดับท้าย ๆ ของภูมิภาคอาเซียน
ในช่วงทศวรรษ 2010 เป็นต้นมา ผู้บริหารประเทศที่ยังคงนำโดยผู้นำจากกองทัพเริ่มปฏิรูปและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการสร้างโครงข่ายทางคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร และตั้งเป้าหมาย
ให้ประชาชนในประเทศมีการเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายสัญญาณจากการลงทุนของภาคเอกชน
โดยเฉพาะจากต่างประเทศ โดยในปีค.ศ. 2013 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายด้านอัตราการเป็นเจ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของประชาชนให้อยู่ที่ร้อยละ 90 ภายในปี 2020 และอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ร้อยละ 50 (อุกฤษฏ์
ปัทมานันท์ และคณะ, 2560, น. 117) ในปีถัดมาถือว่าการเข้าถึงเติบโตเพิ่ มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยตัวเลขจด
ทะเบียนกับบริษัทให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 49.7 ล้านเลขหมาย หรือมากกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเติบโตจนเกือบถึงร้อยละ 95 ในปี 2019 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ ใน
ขณะนั้น ประเด็นที่น่าสนใจคือตัว เลขการจดทะเบียนนั้นมาจากประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่ างไกลเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ 53 ทำให้เห็นถึงการขยายโครงข่ายที่สะท้อนถึงการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสัญญาณ
โทรศัพท์ (อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ และคณะ, 2560, น. 122-123)
ส่วนศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะแม่ข่ ายอินเทอร์เน็ตนั้น แม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างเห็น
ได้ชัด แต่ก็พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำในช่วงแรกคือราวปี 2002 นั้น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้นในเมือง
หลัก ๆ ของประเทศก่อน แต่ก็ยังต้องใช้เวลานานในการเชื่อมต่อ คือมีความเร็วอยู่ที่ 500-1,500K สำหรับ
1 ชั่วโมงและสัญญาณมักถูกรบกวน ขณะที่ปัจจุบันคนเมียนมาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้มากขึ้น
โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา (Acharya, 2020) ในปัจจุบัน เว็บไซต์ Dataportal ได้รายงานอัตราการ
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เข้าถึงการเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 69 ล้านการเชื่อมต่อในต้นเดือนมกราคม 2020 ถือว่าเพิ่มเป็น 10 ล้าน
การเชื่อมต่อจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งถือว่ามากถึงร้อยละ 126 หากเทียบกับประชากรทั้งประเทศ
ประมาณ 54 ล้านคน ส่วนจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 22 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเพิ่มขึ้นมาจาก
ปีก่อนหน้าประมาณเกือบร้อยละ 5 โดยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในระดับครัวเรือน (internet penetration)
อยู่ที่ร้อยละ 41 ขณะที่มีจำนวนผู้ใช้โซเชียลอยู่ที่ 22 ล้านคนเช่นเดียวกับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยเพิ่มขึ้น
1.4 ล้านคนจากปี 2010 หรือคิดเป็นร้อยละ 6.6
ส่วนแพลตฟอร์มที่คนเมียนมาส่วนใหญ่หรือประมาณ 39 ล้านคนของประชากรทั้งประเทศนิยมคือ
เฟซบุ๊กซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 85 ของการจราจรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์จึงใช้
แพลตฟอร์มนี้เป็นหลักด้วยเช่นกัน ซึ่งเฟซบุ๊กทำให้การค้าออนไลน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถสื่อสารกันได้อย่าง
รวดเร็ว (Acharya, 2020) สำหรับบริการธุรกรรมการเงินบนระบบดิจิทัลนั้น เมียนมาก็ถือว่ามีการพัฒนาอย่าง
เห็นได้ชัดเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงปี 2015 ในปี 2020 มีผู้ประกอบการด้านการเงินออนไลน์ในประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับการทำธุรกรรมการค้าออนไลน์นั้นก็ยังถือว่าไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้ขายและผู้ซื้อยังมีการ
ชำระเงินกันด้วยระบบนำส่งเงินสด (cash delivery payment systems) การจ่ายเงินด้วยระบบออนไลน์
คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของผู้บริโภคออนไลน์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งต่างจากผู้บริโภคในประเทศไทย
ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 19 ของผู้บริโภคทั้งหมด ดังนั้นระบบการจ่ายเงินออนไลน์ยังต้องการการสนับสนุนให้
มากขึ้น (Acharya, 2020)
2) ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
ความต้องการและการเติบโตของการซื้อของและช็อปปิงออนไลน์ของคนในเมียนมาเป็นไปในทาง
เดีย วกับ กระแสในระดับ โลกในช่ว งการแพร่ร ะบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะความต้ องการสินค้ าจำเป็ น
ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเติบโตของธุรกิจสตาร์ตอัปที่มีบริการส่งถึงบ้านด้วยรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์
ผู้ประกอบการบางรายถึงขั้นว่าจ้างแท็กซีหรือมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลมาใช้ส่งสินค้าด้วย (Acharya, 2020)
ทำให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ทำให้มีอาชีพใหม่หรือชั่วคราวเกิดขึ้นโดยเฉพาะในภาคการขนส่ง
สินค้า ขณะที่การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียในการซื้ อขายสินค้าก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ที่สำคัญคือการที่ผู้ขายขนาดย่อมและขนาดกลางพยายามที่จะนำเอาความรู้ด้านดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจของ
ตนเองอย่างเร่งด่วนในการขยายธุรกิจของตนเองให้เติบโต (Li, 2020)
3) ตั้งแต่รัฐประหารวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ตามที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า หลังรัฐประหารวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา สถานการณ์การ
เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประชาชนเป็นที่น่ากังวล เนื่องจากมีการรายงานว่ารัฐบาลโดยกระทรวง
คมนาคมและการสื่อสาร (Ministry of Transport and Communications: MoTC) ดำเนินการสั่งให้เอกชน
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ผู้ให้บริการเครือข่ายลดสัญญาณการเข้าถึงได้อย่างจำกัด โดยอ้างเหตุผลถึงเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ
และบล็อกการใช้เฟซบุ๊กในเวลาต่อมา ทำให้ประชาชนหันไปพึ่งแพลตฟอร์มอื่นในการสื่อสารอย่างอินสตราแกรม
(Instagram) และทวิตเตอร์ (Twitter) ในเวลาต่อมา แต่ก็ได้รับการขอร้องจากรัฐบาลให้บล็อกการเข้าใช้เพราะ
เกรงว่าแพลตฟอร์มทั้งสองจะเป็นช่องทางให้ประชาชนสื่อสารเพื่อรวมตัวกันประท้วงกองทัพ ทั้งนี้ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ประกอบการบางส่วนยอมรับว่าเพื่อความปลอดภัยจากการแทรกแซงของรัฐบาล จึงได้เริ่ม
ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ในการขายสิน ค้า อย่างไรก็ตาม พบว่าในเวลาต่อมาก็ต้องเลิกใช้ไปเนื่องจาก
คนเมียนมายังนิยมเฟซบุ๊กในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการจับจ่ายใช้สอยออนไลน์เช่นเดิม
7.3.1.1 ภาพรวมของสินค้าและการบริการออนไลน์
จากการสำรวจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก งานวิจัยนี้แบ่งการดำเนินกิจการ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าปลีกออนไลน์ออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจการที่ใช้แฟลตฟอร์มออนไลน์
ในการขายสินค้า 2) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยใช้บริการจัดการบนแพลตฟอร์ มหรือแอปพลิเคชันและ/หรือ
โซเชียลมีเดีย และ 3) พนักงานขนส่งสินค้าหรือไรเดอร์ (rider)
1) เจ้าของกิจการที่ใช้แฟลตฟอร์มออนไลน์ในการขายสินค้า
เจ้าของกิจการที่ใช้แฟลตฟอร์มออนไลน์ในการขายสินค้า แบ่งออกเป็นเจ้าของกิจการที่มีภูมิลำเนาอยู่
ในประเทศเมีย นมาและที่อยู่ในต่างประเทศด้ว ย โดยในการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบการทั้งหมด 12 ราย มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความรู้และทักษะการขายปลีกออนไลน์
ได้ดี และหลายรายมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้หญิงหนึ่งรายเป็นผู้ประกอบการที่ทำการค้าจากประเทศ
อังกฤษ ซึ่งขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง ส่วนอีกรายเป็นผู้ชายทำการค้าด้านเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งภายของไทยขณะที่ตนเองอาศัยอยู่ในประเทศไทย สอดคล้องกับงานของ โรบินสัน และคณะ
(Robinson et al., 2020) ที่ได้ข้อสรุปว่าความแตกต่างของตัวแปรบางตัวส่งผลถึงพฤติกรรมการซื้อของผ่าน
ระบบออนไลน์ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจะมีความตื่ นตัวใน
การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากกว่าคนที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า
นอกจากนี้ จากการสำรวจเชิงปริมาณจากผู้ประกอบการทั้งหมด 100 คน พบว่าผู้ประกอบการค้า
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานเช่นอาหารและยาหรืออุปกรณ์ด้าน
การแพทย์ และสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ของเล่น สินค้าไอที เป็นต้น
ซึ่งเป็นทั้งการขายสิน ค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือมีการขายสินค้าหลักหลายประเภท
บนแพลตฟอร์ม เช่นสินค้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ที่ขายสินค้าหลักนั้นเป็นอาหารและอาหารเสริมมากที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงสินค้าประเภทขนมหรือเบเกอรี
ส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับถัดมาคือเครื่องสำอางและสินค้าแฟชั่น เช่นเสื้อผ้าตามสมัยนิยมทั้งหญิง
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และชาย โดยเฉพาะสินค้าเสื้อผ้าผู้หญิงที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเกาหลีจะได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภค
ชาวเมียนมา (Aung Kyaw Nyunt, 2013)
สำหรับสินค้าบางประเภทเช่นเครื่องสำอางที่ผลิตในต่างประเทศนั้นพบว่า นอกจากจะมีการขายบน
แพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว ยังมีการขายบนหน้าร้านในหลายพื้นที่ เนื่องจากปัจจุ บันการซื้อขายด้วยระบบ
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังกระจุกตัวอยู่ที่เมืองใหญ่และเมืองหลักในแต่ละรัฐ
เท่านั้น ดังนั้นการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนหรือร้านค้าในพื้นที่ห่างไกลหรือชนบทยังมีความจำเป็นอยู่ 45
ขณะที่ผู้ ป ระกอบการชายวั ย 32 ปี เจ้ า ของร้ า นค้ า เสื้ อ ยื ดลายศิ ล ปะและธุร กิ จ บนแพลตฟอร์ ม เสนอว่า
ผู้บ ริโ ภคชาวเมียนมาชอบสินค้าที่เป็นที่นิยมในวงกว้างหรือสินค้าที่ต่างประเทศนิยมกันในช่วงเวลานั้น ๆ แม้
เขาจะเห็นต่างว่าผู้ประกอบการเมียนมาควรขายสินค้าหรือทำธุรกิจที่แตกต่างจากสินค้าที่เป็นที่นิยมหรื อเป็น
แฟชั่นในขณะนั้นมากกว่า46
อีกแง่มุมหนึ่งที่คือด้านเพศภาวะ (gender) และการทำหน้าที่ของผู้ห ญิงในสถานะแม่ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการผู้หญิงบางราย พบว่าการค้าปลีกออนไลน์นั้นเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้อง
ทำงานอยู่กับบ้าน ทำให้เธอสามารถหารายได้จากการเป็ นแม่บ้าน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนและสามารถ
เลี้ยงลูกอยู่บ้านได้ เช่นผู้ค้าสินค้าออนไลน์ที่อยู่ประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปให้เหตุผลว่าเธอมีความจำเป็นต้องย้าย
ตามครอบครัวมา47 หรือผู้ค้าเครื่องสำอางออนไลน์อายุ 35 ปีและมีลูก 2 คนให้เหตุผลว่าการดูแลลูกที่บ้านนั้น
ทำให้การออกไปทำงานนอกบ้านไม่สะดวก การค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กของเธอทำให้เธออยู่บ้านและหารายได้
ไปด้วยได้ ทำให้เธอเริ่มขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า และสินค้าแฟชันอื่น ๆ
ก่อนที่จะมาขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนำเข้าจากต่างประเทศ48
สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาของฮิลโลล บาลา และซวน เฟิง (Hillo Baba and Xuan
Feng) ที่กล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงในการเข้าสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสังคมประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างเมียนมา ที่ก่อนหน้านี้ยังมีข้อจำกัดทำให้การทำธุรกิจและประสบความสำเร็จนั้นไม่เท่ากับผู้ประกอบการ
ผู้ชาย เนื่องจากมีข้อจำกัดของบทบาททางสังคมในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่ต้องดูแลบ้านและครอบครัว แต่ด้วย
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้กระตุ้นให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจขนาด
เล็ก ๆ (Bala & Feng, 2019, pp. 106-107) กรณีของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งขายสินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์
45

สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนขายเครื่องสำอางสัญชาติเมียนมาที่มียอดขายสูงเกือบร้อยละ 50 ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting)
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
46 สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของร้านเสื้อยืดลวดลายศิลปะด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 16 ตุลาคม 2564
47 สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของร้านค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่อาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป ด้วย
ระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 29 กันยายน 2564
48 สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนขายเครื่องสำอางสัญชาติเมียนมาด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 8 ตุลาคม 2564
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บำรุงผิวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการเข้ามาเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้หญิงที่มี
สถานะแต่งงานหรือมีลูกแล้วสามารถหารายได้ขณะที่ยังสามารถเป็นภรรยาและแม่ด้วยในขณะเดียวกัน จึงทำให้
เห็นถึงอาชีพการค้าปลีกออนไลน์จึงช่วยให้ผู้หญิงเมียนมาเหล่านี้ประนีประนอมสถานะทางเพศสภาพของ
ตนเองได้เป็นไปได้มากขึ้น
2) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยใช้บริการจัดการแบบแพลตฟอร์มและ/โซเชียลมีเดีย
ในประเทศเมียนมาปัจจุบัน พบว่ามีการให้บริการสั่งซื้อสินค้าและขนส่งสินค้าซึ่งจะเชื่อมโยงกับจำนวน
ของพนักงานขนส่งหรือไรเดอร์ (rider) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ ประเภทแรกเป็นธุรกิจ
สากลซึ่งเป็นทุนจากต่างประเทศ เช่น ฟู้ดแพนด้า (Food Panda) จากเยอรมนี และนินจา แวน (Ninja Van)
จากสิงคโปร์ สำหรับฟู้ด แพนด้านั้น มีการประมาณการจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งที่ให้สัมภาษณ์ กับ
คณะวิจัยว่าน่ามีพนักงานขนส่งทั้งหมด 5,000-6,000 คน ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเชื่อว่า
น่าจะมีจำนวนสูงถึง 10,000 คน เนื่องจากผู้บริหารแพลตฟอร์มนี้เคยประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งนี้
สูงถึง 800-1,000 คน ในแต่ละครั้ง อีกบริษัทคือ ดอร์ทูดอร์ (Door2Door) ที่มีพนักงานขนส่งสูงถึง 400-500 คน
ทั้งนี้ บริษัทเหล่านี้ได้ลดจำนวนพนักงานขนส่งสินค้าลงเนื่องจากได้รับผบกระทบจากรัฐประหารและการเมืองที่
มีการสู้รบกันในหลายพื้นที่ ส่งผลให้พนักงานจำนวนมากตัดสินใจลาออกไป ประเภทที่สองคือธุรกิจที่ดำเนินการ
สัญชาติเมียนมาขนาดกลาง เช่นรอยัล เอ็กซ์เพรสส์ (Royal Express) ซึ่งมีพนักงานขนส่งประมาณ 10-15 คน
และประเภทที่สาม ธุรกิจของผู้ให้บริการขนาดเล็ก/ขนาดย่อยที่มีพนักงานขนส่งประมาณ 5-10 คน ซึ่งประเภท
หลังสุดนี้เกิดขึ้นไม่นาน และอยู่ในพื้นที่จำกัดเช่นทาวน์ชิป (township)49 ซึ่งกิจการประเภทที่สามนี้มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับนิยามของเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) คือมีลักษณะการทำธุรกรรมบนฐานระหว่าง
กลุ่มเพื่อน (peer-to-peer-based transaction) ที่สื่อสารโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ใช้ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ใช้ระบบที่มาจากรูปแบบชุมชนที่หลากหลายที่มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงในการซื้อขายและทำธุรกรรมการเงิน (Räsänen et al., 2021)
ในการขนส่งสินค้าออนไลน์ของประเทศเมียนมานั้นจึงมีความหลากหลาย การใช้บริการของผู้ที่
ประกอบกิจการเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทขนส่งขนาดใหญ่โดยตรง เช่นผู้ประกอบการสินค้าเครื่องสำอาง
รายหนึ่งเล่าว่าเธอใช้บริการขนส่งขนาดเล็กที่ชื่อ “Poh Soe” ซึ่งหมายถึง “ส่งสินค้ากัน” หรือคนที่เธอรู้จัก
ในย่านที่เธออาศัยอยู่ เพราะเห็นว่าการให้บริการของบริษัทใหญ่เช่นรอยัล เอ็กซ์ เพรสส์นั้นใช้เวลานานกว่าสินค้า
จะไปถึงมือผู้บริโภค เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก บางช่วงเวลาใช้เวลานานถึง 3 วันกว่าบริษัทขนส่งจะมา
รับสินค้าจากผู้ค้าปลีกออนไลน์50
49
50

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจขนส่งรายหนึ่ง ผ่านระบบซูม มิ้ตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 31 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 8 ตุลาคม 2564
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ขณะที่ผู้ประกอบด้านการขนส่งขนาดเล็กรายหนึ่งให้เหตุผลถึงการที่เจ้าของร้านอาหารเลือกใช้บริการ
ของเขาเพราะไม่ต้องรอคิวในการใช้บริการนาน ซึ่งการส่งสินค้าซึ่งเป็นอาหารนั้นต้องการความรวดเร็ว เพื่อ
ไม่ให้รสชาติเสียหรืออุณหภูมิของอาหารลดลงทำให้เสียรสชาติเช่นกัน ขณะที่การใช้บริการบนแพลตฟอร์มแบบ
เต็มรูปแบบก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการไม่เลือกใช้บริการแพลตฟอร์มสั่ งอาหารและส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้อง
เข้าใจระบบที่ซับซ้อนและคอยเช็คความเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กิจการขนส่งเล็ก ๆ
ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้การโทรศัพท์ติดตามสินค้าหรือการให้บริการได้ ซึ่งถือว่ามีความสะดวกและรวดเร็วกว่า
ส่วนอีกเหตุผลที่สำคัญสำหรับเจ้าของหรือผู้ประกอบการร้านอาหารคือ พวกเขาได้รับรายได้หรือส่วนแบ่งการ
ขายจากแพลตฟอร์มเป็นรายเดือน ซึ่งทำให้การไหลเวียนของทุนนั้นเกิดความล่าช้า เช่นร้านอาหารขายสินค้า ได้
5 ล้านจัตต่อเดือน ผู้บริหารแพลตฟอร์มสั่งอาหารอาจจ่ายให้กับร้านค้านั้นก่อนที่ 3 ล้านจัตก่อน ส่วนจำนวนที่
เหลือจะมีการจ่ายในภายหลัง ขณะที่การใช้บริการแพลตฟอร์มขนาดเล็ก ร้านค้าเหล่านี้ได้ส่วนแบ่งจากการขาย
สินค้าเป็นเงินสดรายวัน ทำให้ไม่ต้องรอนานมากนัก51
3) พนักงานขนส่งสินค้าหรือไรเดอร์ (rider)
ในส่วนของพนักงานขนส่งสินค้านั้น การศึกษานี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) พนักงานขนส่งสินค้า
ให้กับแพลตฟอร์มข้ามชาติ และ 2) พนักงานขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการเมียนมา โดยการเป็นพนักงาน
ขนส่งสินค้านั้น ผู้ประกอบการกิจการขนส่งขนาดเล็กรายหนึ่งในเมืองย่างกุ้งได้ให้ ข้อมูลถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ทำงานตำแหน่งนี้ว่าไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่ต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางบริษัท
ให้บริการเป็นความต้องการอันดับแรก จากนั้นเธอจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครและประวัติการ
ทำงาน ซึ่งอย่างน้อยควรมีความสามารถในการคำนวณและการสื่อสารให้ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความอดทน และรักหรือมีฉันทะในการทำงาน52
สำหรับการเริ่มการทำงานผู้ประกอบการรายนี้เปิดเผยว่าทางบริษัทจะให้จักรยานไฟฟ้ากับพนักงาน
ขนส่งที่สมัครเข้าทำงานใหม่และไม่มียานพาหนะสำหรับการขนส่งในบริเวณใจกลางเมืองย่างกุ้ง (กฎจราจรใน
เมืองย่างกุ้งไม่อนุญาตให้ใช้จักรยานยนต์สัญจรในพื้นที่ชั้นในตั้งแต่พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 2003 [Shew Yee
Saw Myint, 2013]) รวมถึงคนที่ยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการสื่อสาร ซึ่งพนักงานที่ได้รับความช่วยเหลือ
เหล่านี้ต้องทำสัญญาคืนเงินเป็นงวด ๆ ไปแบบการผ่อนชำระ สำหรับคนที่ทำงานนอกพื้นที่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง
หรือเมืองอื่นโดยจักรยานยนต์ ทางบริษัทจะให้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการทำงาน

51
52

สัมภาษณ์ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 24 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 31 ตุลาคม 2564
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7.3.2 การค้าปลีกดิจิทัลกับความเหลื่อมล้ำดิจิทัล
7.3.2.1 กรอบแนวคิดความเหลื่อมล้ำดิจิทัล
ความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัลถือเป็นประเด็นศึกษาและ/หรือกรอบมโนทัศน์ได้ในขณะเดียวกันที่ช่ว ย
ในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมของคนที่ส ัมพันธ์กับโครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสาร ซึ่งมี
พัฒนาการเปลี่ยนผ่านจากแค่การเข้าถึงอุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ภายใต้กรอบมโนทัศน์แบบคู่ตรงข้ามของการ
“มี” (haves) หรือ “ไม่มี” (have-nots) อุปกรณ์ที่จำเป็น จนถึงมีหรือไม่มีประสบการณ์การใช้หรือการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตหรือไม่ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “การแบ่งแยกเชิงดิจิทัล” (digital divide) ที่ปรากฏในงานศึกษา
ที่เริ่มตั้งคำถามถึงความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัลในปี 2001 ของพอล ดิมักกิโอ และเอสซ์เตอร์ ฮาร์กิตไต (DiMaggio
& Hargittai, 2001) แม้ว่างานนี้ได้ทำการศึกษามากว่าสองทศวรรษแล้ว แต่ก็ยังมีความน่าสนใจที่ชี้ให้เห็นถึง
สถานการณ์ด้านดิจิทัลโดยเฉพาะการเข้าถึงอินเทอร์เ น็ตของคนอเมริกันในขณะนั้น ที่สังคมอเมริกันเริ่มมีการ
พูดถึงประเด็นความเหลื่อมล้ำที่มากไปกว่าการมีหรือไม่มีอุปกรณ์พื้นฐานหรือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ได้
เพียงเท่านั้น ความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัลนั้นเริ่มมีการศึกษาในปี 1995 ซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่นานที่อินเทอร์ เน็ตถือ
กำเนิดขึ้นมา งานของดิมักกิโอ และฮาร์กิตไตจึงชี้ให้เห็นว่าในเวลานั้นมีคนอเมริกันเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่มี
ประสบการณ์การใช้ World Wide Web นั่นหมายถึงสถานการณ์คู่ตรงข้ามที่ปรากฏในขณะนั้นคือเคยมี
ประสบการณ์การใช้หรือไม่มีประสบการณ์การใช้ (use) และการเข้ าถึง (access) เป็นเบื้องต้น หากงานนี้
ให้คำนิยามถึงความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมที่มากไปกว่ามิติด้านเทคโนโลยี แต่มิติทางสังคมได้ถูก
หยิบยกมาพิจารณาประกอบด้วยเพื่อชี้ให้เห็นว่าการเข้าถึงที่แตกต่างกันทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรหรือ
ส่งผลอะไรตามมาอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) อุปกรณ์ (equipment) ซึ่งหมายถึงฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 2) อำนาจอิสระในการใช้ (autonomy of use) หมายถึงการใช้หรือการเข้าถึงนั้นด้วยอุปกรณ์
อะไร หรือใช้หรือเข้าถึงจากที่ไหน—บ้านหรือที่ทำงาน หรือการเข้าถึงนั้นมีการติดตามหรือเฝ้าระวังหรือไม่
3) ทักษะ (skill) ด้านต่าง ๆ ในการใช้หรือเข้าถึง 4) การสนับสนุนทางสังคม (social support) หมายถึง
เงื่อนไขหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่นำไปสู่ความไม่เท่าเทียม เช่นการมีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือ
ที่บ้านเมื่อเกิดปัญหาในการใช้ หรือมีพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านนี้คอยแก้ปัญหาในที่ทำงาน และ 5) และ
วัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ (purposes for which the technology is employed) ที่มีความ
แตกต่างกันในส่วนของผู้ใช้ เช่นการใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจกับการใช้เพื่อความบันเทิงหรือในยามว่างก็ส่งผล
ที่ตามมาที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้ง 5 ด้านเหล่านี้นำไปสู่ประสบการณ์การใช้และการเข้าถึงที่แตกต่างกัน
ในแง่ของการสำรวจหรือการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัลนั้นพอล
ดิมักกิโอ และเอสซ์เตอร์ ฮาร์กิตไต (DiMaggio & Hargittai, 2001) เสนอว่าควรพิจารณาโดยมีขั้นตอนอย่าง
น้อย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) บ่งชี้มิติที่สำคัญของความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัล 2) บันทึกความแตกต่างที่เกิดขึ้น
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ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ต่าง ๆ 3) อธิบายปัจจัยหรือสาเหตุก่อนหน้าที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำดังกล่าว และ 4) สร้าง
โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ของความไม่เท่าเทียมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมา มีการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิ ทัลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มี
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น Po-An Hsieh และคณะ (2008) ได้นิยามความเหลื่อมล้ำ
เชิงดิจิทัลว่าหมายถึงการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งมีความแตกต่างในกลุ่มคนที่มี
ภูมิหลังที่แตกต่างกัน และนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมา แม้ว่าในเวลาต่อมา อย่าง
ช่วงทศวรรษ 2020 ที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่พัฒนาขึ้น
เช่นการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดีย แต่ความเหลื่อมล้ำก็ยังมีเป็นประเด็ นที่มีการศึกษากันอย่างต่อเนื่อง เช่น
โรบินสัน และคณะ (Robinson et al., 2020) ได้ทบทวนประเด็นนี้ในวาระครบรอบ 25 ปีของการศึกษา
ประเด็น “การแบ่งแยกเชิงดิจิทัล” (digital divide) จากที่เริ่มต้นครั้งแรกในปี 1995 และประเด็นนี้ได้กลายเป็น
มรดกตกทอดที่ส่งต่อมาถึงงานศึกษาปัจจุบัน โรบินสัน และคณะ (Robinson et al., 2020) ได้เสนอกรอบ
แนวคิด “การซ้อนทับกันของความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัล” (digital inequality stack) เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย
แนวคิดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมิติความเหลื่อมล้ำที่ซ้อนทั บกันอย่างน้อย 3 ชั้นที่ก่อตัวตั้งแต่ช่วงปี 1995 ภายใต้
กรอบแนวคิด “การแบ่งแยกเชิงดิจิทัล” ซึ่งถือเป็นชั้นแรกของความเหลื่อมล้ำที่หมายถึงการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ รวมไปถึงการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเครือข่าย อย่างไรก็ตาม
ในชั้นนี้เป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วว่าการมีคอมพิวเตอร์หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในด้านอื่น
เสมอไป งานศึกษาในเวลาต่อมาจึงพยายามทำความเข้าใจกับความไม่เท่าเทียมในชั้นที่สอง หรือที่เรียกว่า
“การแบ่งแยกในระดับที่สอง” (second-level divide) หรือที่ถูกทำความเข้าใจว่าเป็น “ช่องว่างของการ
มี ส่วนร่วม” (participation gap) ซึ่งหมายถึงการใช้และการเข้าถึงรวมถึงการบริโภคที่ถูกทำให้เกิดความ
แตกต่าง นำไปสู่ความรู้เท่าทัน (literacy) และทักษะ ตลอดจนการผลิตและการจัดการโปรแกรมที่ไม่เท่าเทียมกัน
ซึ่งความแตกต่างทั้งสองชั้นนี้นำไปสู่ชั้นที่สามของความได้เปรียบและเสียเปรียบในด้านอื่น ๆ หรือ “การ
แบ่งแยกเชิงดิจิทัลในระดับสาม” (third-level digital divide) ซึ่งรวมถึงการที่แต่ละกลุ่มคนใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการเรียนรู้หรือศักยภาพของตนเอง การหาข้อมูลข่าวสาร และประสิทธิภาพในการผลิตด้านต่าง ๆ ตลอดจน
การหาความบันเทิงและกีฬา แน่นอนว่าปัจจัยที่กล่าวมาทำให้คนเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แบบไม่เท่าเทียมกัน
คนที่มีทุนดิจิทัล (digital capital) สูงกว่าก็จะสามารถเพิ่มหรือปรับปรุงศักยภาพของตนเองด้านนี้ได้มากกว่า
คนที่มีทุนดิจิทัลที่น้อยกว่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของการเป็น “พลเมืองดิจิทัล” (digital citizen) ที่อยู่กัน
คนละระดับด้วย นั่นหมายถึงระดับความรู้และความสามารถในการป้องกันผลลัพธ์ที่เป็นอั นตรายในการใช้
โปรแกรมออนไลน์ เช่นเผชิญกับความเสี่ยงในการถูกเรียกค่าไถ่หรือมิจฉาชีพด้านการเงิน เป็นต้น
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การศึกษาความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัลมีการบ่งชี้ตัวแปรหลักที่สร้างความเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ
สถานะทางเศรษฐกิจ (class) การศึกษา รายได้ เชื้อชาติและ/หรือชาติพันธุ์ สถานที่ที่ตั้งของที่อยู่อาศัย (ชนบท
หรือในเมือง) รวมถึงสถานภาพด้านอื่น เช่นเป็นผู้พิการ (disability) หรือไม่ (DiMaggio & Hargittai, 2001)
และปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น เพศภาวะ (gender) และเพศวิถี (sexuality)
ตลอดจนมิติใหม่ ๆ ที่เสนอโดย โรบินสัน และคณะ (Robinson et al., 2020) เช่นการเข้าถึงบริการทางด้าน
สุขภาพและสาธารณสุขที่ให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-healthcare) ที่อาศัยระบบและ
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ท ั น สมั ย ในการส่ ง ต่ อ และการเก็ บ ข้ อ มู ล ภายใต้ เ ทคโนโลยี ส ุ ข ภาพดิ จ ิ ท ั ล ( digital health
technologies-DHTs) แน่นอนว่าการเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมนำไปสู่การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน
ตามมา รวมถึงทรัพยากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางการศึกษา ซึ่งสามารถลดทอนการสร้างศักยภาพในทักษะที่
สำคัญของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics) ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกในเครือข่ายอื่น ๆ
คนที่มีทุนดิจิทัลสูงจึงสามารถสร้างเครือข่ายที่หลากหลายและเชื่อมโยงกันได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งคณะผู้วิจัยก็ได้
ให้ภาพความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในสหรัฐอเมริกาซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศต้นกำเนิดของ
อินเทอร์เน็ต หรือในระดับโลก และที่สำคัญคือความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัลที่ปรากฏชัดเจนในช่วงสถานการณ์
โควิด-19
7.3.2.2 ความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัลในเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเด็นความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทร่วมสมัยมีการศึกษาอยู่จำนวนหนึ่ง เช่น Räsänen
และคณะ (2021) ศึกษาพฤติกรรมการหาข้อมูล ข่าวสารของกลุ่มคนในประเทศฟินแลนด์ที่อยู่ในระบบ
เศรษฐกิจแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ทำให้คนสามารถส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
สิ น ค้ า บริ ก าร และประสบการณ์ ข องผู ้ ใช้ห รือ ผู ้บ ริ โ ภค และในฐานะที ่ เ ป็ น ประเทศที่ อ ั ต ราการเข้ าถึง
อินเทอร์เน็ต (penetration rate) ในระดับประชากรสูงเป็นลำดับต้น ๆ ข้อค้นพบของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
คนประเทศนี้ใช้ช่องทางหลากหลายในการได้มาซึ่งข้อมูล เนื่องจากแพลตฟอร์มทำให้ผู้บริโภคสามารถมี ปฏิสัมพันธ์
ที่ทันท่วงทีกับผู้ผลิตหรือผู้จัดหาสิ่งของหรือซัพพลายเออร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ที่สำคัญ
คือระบบธุรกรรมที่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้สร้างความสะดวกและประหยัดเวลามากกว่าในพื้นที่การซื้อขาย
ทางกายภาพ ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มคน สะท้อนแง่มุมถึงการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม
ที่ ขึ้นอยู่กับตัวแปรด้วย ในงานนี้ระบุว่าตัวแปรด้านเพศและอายุแสดงนัยสำคัญต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ออนไลน์
ความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจดิจิทัลจึงหมายถึงการเข้าไม่ถึงตลาดออนไลน์หรือถูกกันออกจากความ
เป็นไปได้ในการที่จะธุรกรรม อย่างไรก็ตาม ประเด็นความไม่เท่าเทียมนั้นลดลดได้เหากสามารถแก้ปัญหาด้าน
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เทคโนโลยีได้ รวมถึงการมาถึง ของโซเชียลมีเดีย และการมีทักษะใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้น เป็นต้น อย่างใน
ประเทศฟินแลนด์ ความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัลไม่ได้เป็นปัญหาหลัก จำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในกลุ่มคน
อายุมากกว่า 15 ปีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 ในปี 2001 เป็นร้อยละ 88 ในปี 2016 และกลุ่มเยาวชนเป็นผู้ที่
ตื่นตัวและตื่นรู้กับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
งานของ โรบินสัน และคณะ (Robinson et al., 2020) ได้ข้อสรุปว่ากลุ่มคนวัยหนุ่มสาวนั้นมีการซื้อ
ของออนไลน์ ขณะที่ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของตัวแปรบางตัวที่ส่งผลถึงพฤติกรรมนี้ชัดเจน
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจะมีความตื่นตัวในการใช้มากกว่าคนที่มี
การศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า และที่ชัดเจนคือกลุ่มคนที่อาศัยในเมืองหากเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในชนบท และ
จากการดูพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ในการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อ พบว่าโดยรวมมีการพึ่งพาข้อมูล
หลากหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการ และที่น่าสนใจคือผู้บริโภคในกลุ่มผู้ชาย
พึ่งพาข้อมูลจากคนใกล้ชิด (peer-to-peer) ในการตัดสินใจค่อนข้างมาก พฤติกรรมนนี้นกลุ่มคนที่อายุน้อย
มากกว่าในกลุ่มคนที่มีอายุ รวมถึงระดับการศึกษาที่สูงและคนที่อาศัยในเมืองที่มีพฤติกรรมในการแสวงหา
ข้อมูลที่มากกว่า
7.3.2.3 ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำดิจิทัลในเมียนมา
จากการทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น พบว่าเมื่อพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานของเมี ยนมาด้านการทำ
ธุรกิจออนไลน์ก่อนการเกิดรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยเฉพาะธุรกรรมการเงินออนไลน์นั้นพบมิติ
ที่น่าสนใจคือการที่เมียนมาเป็นประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติและต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 2 มิติ มิติแรก การที่ประเทศเมียนมาที่ได้รับการจัดอันดับรั้งท้ายในภูมิภาคอาเซียน
ในด้านต่าง ๆ โดยองค์กรและหน่วยงานระดับโลกจำนวนมาก ทำให้เมียนมาเป็นประเทศที่ได้รับการส่งเสริม
จากทุนต่างประเทศในด้านการพัฒนาระบบดิจิทัลในหลากภาคส่วน เช่นการพัฒนาการจ่ายเงินด้วยระบบ
ดิจิทัลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนของญี่ปุ่น อย่างผู้ประกอบการ NearMe ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน
การเงินออนไลน์ก็ได้รับทุนสนับสนุนจากบรรษัทซูมิโมโต (Sumimoto Corporation) เพื่อการขยายธุรกิจ
การค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรายได้นี้เริ่มต้นจากการใช้ แอปพลิเคชัน 1-STOP
ในการทำการค้า แต่ระบบการจ่ายเงินยังคงทำที่เคาท์เตอร์บริการในฐานธุรกิจของทุนธุรกิจขนาดใหญ่ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรที่ชื่ อว่า Awba Group and Pahtama Group ที่เริ่มทำธุรกิจในปี 2015 ปัจจุบัน
แอปพลิเคชัน 1-STOP ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นธุรกิจครบวงจรมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น NearMe ตามที่กล่าว
ไปข้างต้นและได้ให้บริการครอบครอบการทำธุรกรรมออนไลน์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการชำระภาษี
หรือการบริการด้านสาธารณูปโภค การซื้อขายตั๋วเดินทาง ที่มีแพลตฟอร์มให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเว็ บออนไลน์
แอปพลิเคชัน (Li, 2020) ในแง่นี้ทำให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศทำให้ธุรกิจค้าปลีกและการ
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สร้างระบบดิจิทัลต่าง ๆ ของเมียนมาได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ หรืออย่างน้อยในภูมิภาค
อาเซียน และสะท้อนให้เห็นถึงการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลได้ในระดับระหว่างประเทศ
ขณะที่สถานการณ์พัฒนาระบบดิจิทัลในเมียนมาก็สะท้อนถึง มิติที่สอง จากรณี NearMe และการ
รายงานของ Li (2020) เช่ น เดี ย วกั น ที ่ ไ ด้ ข ยายความการทำธุ ร กิ จ ของ NearMe ที ่ ไ ด้ พ ั ฒ นากลายเป็ น
ผู้ ป ระกอบการด้ า นการเงิ น ระบบดิ จิ ทั ล รายสำคั ญ ของประเทศในขณะนั้ น นั่ น คื อ การที่ ผู้ ป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมอีกหลายรายที่ยังมีทุนสนับสนุนไม่เพียงพอหรือยังไม่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ
ให้บริการด้านเงินออนไลน์แบบครบวงจร หรือยังคงทำธุรกรรมด้วยเงินสดเป็นหลักอยู่ จึ งทำให้ต้องพึ่งพา
ผู้ประกอบการรายใหญ่อย่าง NearMe ที่ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ประกอบการขนาดย่อมและ
ขนาดกลางในฐานะพาร์ทเนอร์มาไว้บนแพลตฟอร์มเดียวในการให้บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งก็เป็นความ
ตั้งใจของ NearMe ที่ประกาศไว้ด้วยเช่นกันว่าในช่วงเดือนกั นยายนปี 2020 แพลตฟอร์มนี้มีร้านค้าปลีกใน
ฐานะพาร์ทเนอร์กว่า 50,000 ร้านค้า อีกทั้งมีการร่วมธุรกิจกับ Mother Finance เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
รายแรกในเมียนมาที่ให้บริการด้านเครดิตกับเอเยนต์และร้านค้าออนไลน์ของ NearMe อีกประเด็นที่น่าสนใจ
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิ ทัลของเมียนมาคือธุรกิจด้านขนส่งและโลจิสติกส์ที่ต้องอาศัยการลงทุนของรัฐ
อย่างการพัฒนาถนนและระบบไฟฟ้า
7.3.2.4 การเข้าถึงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ
ในส่วนนี้ รายงานนำเสนอการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของผู้ประกอบการและผู้บริโภคจำนวน
อย่างละ 100 ชุดเพื่อชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
โดยรวม โดยแบ่งการนำเสนอรายงานตามคำถามบางประการที่ปรากฏในแบบสอบถาม ผู้ประกอบการเลือกใช้
เครือข่ายที่ให้บริการอยู่ในประเทศเมียนมา โดยสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ (ดูตารางที่ 3.1
ประกอบ) ผลการสำรวจพบว่าผู้ประกอบการค้าเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านหรือสัญญาณไวไฟเป็นหลัก
ร่วมกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีจำนวนดังนี้ ผู้ประกอบการเลื อกใช้ไวไฟ (Wi-Fi) หรือไฟเบอร์ไวไฟ
(fibre Wi-Fi) รวมกันเป็นอันดับหนึ่ง 89 ราย และจำนวนมากกว่า MPT ที่อยู่ลำดับสองที่จำนวน 46 ราย
รองลงมา ได้แก่ เทเลนอร์ (Telenor) 23 ราย ออเรดู (Ooredoo) 20 ราย MyTel 11 ราย โดยส่วนใหญ่
เลือกใช้บริการไวไฟและสัญญาณอินเทอร์เน็ ตที่บ้าน/ที่พักร่วมกับบริการจากโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ที่ 75 ราย
ขณะที่ใช้บริการจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงอย่างเดียวอยูที่ 19 ราย และที่ใช้อินเทอร์บ้าน/ที่พักอยู่ที่ 7 ราย
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ตารางที่ 0.7
การเลือกใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ประเภท/บริการ)
ประเภท/บริการของเครือข่าย

จำนวนผู้ประกอบการ (ราย)

- ไวไฟ (Wi-Fi)/ไฟเบอร์ไวไฟ (fiber wifi)

89

- MPT

46

- เทเลนอร์ (Telenor)

23

- ออเรดู (Ooredoo)

20

- MyTel

11

- ไวไฟและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้าน/ที่พักร่วมกับ
บริการจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

75

- บริการจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงอย่างเดียว

19

- อินเทอร์เน็ตบ้าน/ที่พักเพียงอย่างเดียว

7

ค่าใช้จ่ายบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากจำนวน 100 ผู้ประกอบการ มีผู้สอบแบบสอบถามทั้งหมด
92 ราย มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม 8 ราย ผลสำรวจพบว่าผู้ประกอบส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการดังกล่าว
อยู่ที่ 30,000 จัต/เดือน จำนวน 25 ราย รองลงมา ได้แก่ 25,000 จัต/เดือน จำนวน 17 ราย อันดับสาม ได้แก่
ค่าใช้จ่าย 20,000 จัต/เดือน 13 ราย, 40,000 จัต/เดือน จำนวน 11 ราย และ 50,000 จัต/เดือน จำนวน 10 ราย
ส่วนที่มีค่าใช้จ่าย 1 แสนจัตขึ้นไปคือ 100,000 จัต/เดือน 1 ราย และ 149,000 จัต/เดือน 1 ราย
3.2.5 ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและแพลตฟอร์มออนไลน์
1) ผู้ประกอบการ
หากเทียบเคียงกับงานของพอล ดิมักกิโอ และเอสซ์เตอร์ ฮาร์กิตไต (DiMaggio & Hargittai, 2001)
ที่เสนอประเด็นการเข้าถึงด้านดิจิทัลที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมโดยศึกษาสังคมอเมริกัน
ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ในเวลานั้นคนอเมริกันเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่มีประสบการณ์การใช้ World Wide
Web นั่นหมายถึงสถานการณ์คู่ตรงข้ามที่ปรากฏในขณะนั้นคือเคยมีประสบการณ์การใช้หรือไม่มีประสบการณ์
การใช้ (usage) และการเข้าถึง (access) เป็นเบื้องต้น หากงานนี้ให้คำนิยามถึงความเหลื่อมล้ำหรือความ
ไม่เท่าเทียมที่มากไปกว่ามิติด้านเทคโนโลยี แต่มิติทางสังคมได้ถูกหยิบยกมาพิจารณาประกอบด้วยเพื่อชี้ให้เห็น
ว่าการเข้าถึงที่แตกต่างกันทำให้เกิดความแตกต่างอย่างไรหรือส่งผลอะไรตามมาอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
1) อุปกรณ์ (equipment) ซึ่งหมายถึงฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2) อำนาจอิสระในการใช้
(autonomy of use) หมายถึงการใช้หรือการเข้าถึงนั้นด้วยอุปกรณ์อะไร หรือใช้หรือเข้าถึงจากที่ไหน—บ้าน
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หรือที่ทำงาน หรือการเข้าถึงนั้นมีการติดตามหรือเฝ้าระวังหรือไม่ 3) ทักษะ (skill) ด้านต่าง ๆ ในการใช้หรือ
เข้าถึง 4) การสนับสนุนทางสังคม (social support) หมายถึงเงื่อนไขหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่นำไปสู่ความไม่เท่าเทียม
เช่นการมีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือที่บ้านเมื่อเกิดปัญหาในการใช้ หรือมีพนักงานที่
เชี่ยวชาญด้านนี้คอยแก้ปัญหาในที่ทำงาน และ 5) และวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ (purposes for
which the technology is employed) ที่มีความแตกต่างกันในส่วนของผู้ใช้ เช่นการใช้เพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจกับการใช้เพื่อความบันเทิงหรือในยามว่างก็ส่งผลที่ตามมาที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้ ง 5 ด้านเหล่านี้นำไปสู่
ประสบการณ์การใช้และการเข้าถึงที่แตกต่างกัน
ในส่วนนี้จึงเป็นรายงานผลสำรวจด้วยแบบสอบถามของผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ ในด้านความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการใช้แพลตฟอร์มในการประกอบธุรกิจ โดยวัดจากทักษะ 4 ระดับ
ประกอบด้วย 1) มีทักษะน้อยมาก 2) มีทักษะน้อย 3) มีทักษะมาก และ 4) มีทักษะมากที่สุด ซึ่งการสำรวจนี้
สามารถสะท้อนให้เห็นระดับการเข้าถึงอุปกรณ์การสื่อสารและความรู้หรือทักษะในการใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจน
ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ได้ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลในอีกมิติหนึ่ง (ดูตารางที่ 3.2)
- ความเข้าใจในการใช้ระบบของแพลตฟอร์มซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ มีทักษะน้อยมาก มีทักษะน้อย
มีทักษะมาก และมีทักษะมากที่สุด พบว่า 46 รายของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าตนเองมีทักษะมาก รองลงมา
คือ 33 รายตอบว่าพวกเขามีทักษะมากที่สุด อีก 18 รายพบว่าตนเองมีทักษะน้อย ส่วนอีก 3 รายเห็นว่าตน
มีทักษะน้อยมาก
- การเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสมและประเภทตามความต้องการ พบว่าผู้ประกอบการ 53 ราย
เห็นว่ามีทักษะใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนระดับมีทักษะมากที่สุด มีผู้ตอบในข้อนี้ 30 ราย
มีทักษะน้อย 14 ราย และ 3 รายเห็นว่าตนเองมีทักษะในระดับน้อยมาก
- เมื่อพบปัญหาในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบจำนวน 42 รายพบว่าตนเองมีทักษะน้อยมาก
ในการแก้ปัญหา รองลงมาคือจำนวน 30 รายที่เห็นว่าตนเองมีทักษะน้อย จำนวน 22 รายบอกว่ามีทักษะมาก
และจำนวน 6 รายพบว่าตนเองมีทักษะมากที่สุด
- ทักษะในการเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม พบว่าผู้ประกอบ 37 รายเห็นว่าตนเองมีทักษะมาก 32 ราย
มีทักษะมากที่สุด 29 รายมีทักษะน้อย และมีเพี ยง 2 รายที่เห็นว่าตนเองมีทักษะน้อยมาก รวมถึงการเข้าถึง
อุปกรณ์ในการสื่อสารนั้นก็มีผลสำรวจไปในทิศทางใกล้เคียงกันคือ ผู้ประกอบการจำนวน 37 รายเห็นว่าพวก
เขามีทักษะมาก หากที่เห็นว่ามีทักษะน้อยมีมากถึง 34 ราย ขณะที่มี 25 รายที่เห็นว่าเขามีทักษะมากที่สุด และ
มีเพียง 4 รายที่เห็นว่ามีทักษะน้อยมาก ผลสำรวจนี้สอดคล้องกับความเข้าใจของผู้ประกอบการที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำธุรกรรม และการปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและ
การทำธุรกรรม
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- ประสบการณ์ เ มื ่ อ พบปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี จากการสำรวจในประเด็ น นี ้ พ บว่ า
ผู้ประกอบการจำนวนถึง 64 รายตอบว่าไม่มีปัญหาดังกล่าว ขณะที่ 31 รายพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ขณะที่มี 5 รายไม่ได้ตอบคำถามนี้ ในกลุ่มผู้ประกอบการที่พบปัญหานั้นได้จัดลำดับปัญหาด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ย วกับ อุป กรณ์และการใช้ซอฟท์แวร์ ซึ่ งผู้ประกอบการมักจะแก้ปัญหาด้ว ยการติด ต่อผู้เชี่ยวชาญหรื อ
ช่างเทคนิคที่มี ความรู้แ ละทัก ษะด้า นนี้โ ดยตรง ส่ว นปัญหาลำดับ ถั ด มาคื อปัญ หาในการเข้า ถึ งสั ญ ญาณ
การสื่อสาร
โดยภาพรวมของการสำรวจทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการชาวเมียนมาที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีทักษะมาก
ในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการทำธุรกิจค้าปลีก มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในระดับมาก
เช่นเดียวกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้นยังเป็นความท้าทายที่พวกเขาต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
หรือคนที่มีความรู้เชิงเทคนิคในการแก้ปัญหา
2) ผู้บริโภค
เช่นเดียวกับในส่วนของผู้ประกอบการค้าธุรกิจรายย่อยออนไลน์ ในส่วนนี้เป็นรายงานผลสำรวจด้วย
แบบสอบถามต่อผู้บริโภคจำนวน 100 คน ด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ รวมถึงความพึงพอใจในการ
ใช้แพลตฟอร์มในการประกอบธุรกิจ โดยวัดจากทักษะ 4 ระดับ คือมีทักษะน้อยมาก มีทักษะน้อย มีทักษะมาก
และมีทักษะมากที่สุด ซึ่งการสำรวจนี้สามารถสะท้อนให้เห็นระดับการเข้าถึงอุปกรณ์การสื่อสารและความรู้
หรือทักษะในการใช้ซอฟท์แวร์ ตลอดจนความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ได้ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล
ในส่วนของผู้บริโภคที่ใช้การซื้อขายออนไลน์ (ดูตารางที่ 3.2)
- ความเข้าใจในการใช้ระบบของแพลตฟอร์ม พบว่าผู้ประกอบจำนวน 44 คน มีทักษะมาก จำนวน
25 คน มีทักษะมากที่สุด จำนวน 24 คนมีทักษะน้อย และเพียง 7 คนมีทักษะน้อยที่สุด
- การเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสมและประเภทตามความต้องการนั้นมีผลสำรวจคล้ายคลึง
กับข้อแรกคือ ผู้บริโภคจำนวน 44 คนเห็นว่ามีการใช้แพลตฟอร์มด้วยทักษะมาก รองลงมาคือ 27 คนมีทักษะ
มากที่สุด จำนวน 25 มีทักษะน้อย และ 3 คนมีทักษะน้อยที่สุด
- ทักษะเมื่อพบปัญหาจากการใช้แพลตฟอร์ม ผู้บริโภคจำนวน 50 รายเห็นว่าตนมีทักษะน้อยที่สุดใน
การแก้ปัญหา รองลงมาคือ 33 รายที่มีทักษะน้อย จำนวน 13 รายมีทักษะมาก และมีเพียง 4 รายที่มีทักษะ
มากที่สุด
- ทักษะในการเลือกซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม ผู้บริโภคจำนวนมากถึง 51 คนตอบว่ามีทักษะมาก
รองลงมาคือ 27 รายที่มีทักษะมากที่สุด จำนวน 18 รายมีทักษะน้อย และเพียง 4 รายมีทักษะน้อยที่สุด
สอดคล้องกับการเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้บริโภคจำนวน 46 คนมีการเข้าถึงในระดับมาก จำนวน
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26 คนเข้าถึงในระดับที่น้อย จำนวน 17 คนเข้าถึงในระดับมากที่สุด และจำนวน 11 รายเข้าถึงได้น้อยที่สุด
ส่วนความเข้าใจในอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสาร ในระดับที่มากมี 48 ราย รองลงมาคือระดับน้อย 34 ราย
ระดับมากที่สุด 11 ราย และระดับน้อยที่สุด 7 ราย ส่วนความสามารถปรับตัวใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีฯ ก็เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงความสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสบการณ์เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี จากการสำรวจในประเด็ นนี้พบว่าผู้บริโภค
จำนวน 74 รายไม่พบปัญหาดังกล่าว 25 รายพบปัญหา และ 1 รายไม่ได้ตอบคำถาม จากจำนวนที่พบว่า
มีปัญหาในการใช้นั้น ปัญหาหลักคือไม่มีห รือขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี โดยมีจำนวน 16 คน
เลือกปรึกษาเพื่อนที่สามารถช่วยแก้ปัญหา นอกนั้นมีจำนวนใกล้เคียงกันระหว่าง 3-4 รายเลือกค้นคว้าหาการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองหรือให้คนในครอบครัวช่วย ตลอดจนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับ ภาพรวมที่แสดงให้เห็น จากการสำรวจในส่วนของผู้บริโภคนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ผู้ประกอบการคือ ผู้ที่ซื้อขายผ่านการค้าปลีกออนไลน์นั้นมีทักษะค่อนข้างมากในการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ และ
มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร แต่อาจพบปัญหามากกว่ากลุ่มผู้ประกอบการ
ซึ่งการแก้ปัญหาก็จะต่างกันออกไปด้วยคือการขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี โดยกลุ่มผู้บริโภคมักจะ
พึ่งพาเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่ าว หรือการหาความรู้ด้วยตนเองแทนการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ที่มีความรู้เชิงเทคนิค

33
30
6
32

การเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสมและ
ประเภทตามความต้องการ
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ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความถึงพอใจ

ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความถึงพอใจ

ความเข้าใจในการใช้ระบบของแพลตฟอร์ม

ประเด็น/สถานการณ์/ประสบการณ์

ผู้บริโภค (100 ราย)

ผู้ประกอบการ (100 ราย)

ตารางที่ 0.8
ระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้บริ โภคในการใช้ แพลตฟอร์ มออนไลน์ /ดิจิทัล
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7.3.2.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัล
ในส่วนนี้ของงานวิจัยนำเสนอประเด็นความไม่เท่าเทียม/ความเหลื่อมล้ำในด้านความรู้และทักษะด้าน
ดิจิทัล เนื่องจากที่ผ่านมา มีการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่
มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น Po-An Hsieh และคณะ (2008) ได้นิยามความเหลื่อมล้ำ
เชิงดิจิทัลว่าหมายถึงการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งมีความแตกต่างในกลุ่มคนที่มีภูมิ หลัง
ที่แตกต่างกัน และนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมา แม้ว่าในเวลาต่อมา อย่างช่วง
ทศวรรษ 2020 ที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่พัฒนาขึ้น
เช่นการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดีย แต่ความเหลื่อมล้ำก็ยังมีเป็นประเด็นที่มีการศึกษากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏ
ในการศึกษาการค้าปลีกดิจิทัลของกรณีเมียนมา ดังนี้
1) วัยหรืออายุ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่ขายสินค้าประเภทอาหาร เสื้อผ้า และเบเกอรี ต่างสะท้อนว่า
วัยหรืออายุของผู้ใช้แพลตฟอร์มซึ่งเป็นผู้บริโภคนั้นเป็นประเด็นสำคัญของการมีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
สอดคล้องกับการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนที่เป็นผู้ประกอบการ 100 ราย พบว่าผู้ประกอบการเหล่านี้
มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าวัยรุ่นหรือวัยทำงานที่มีความรู้และทักษะในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ดีกว่า
กลุ่มเป้าหมายสูงวัย โดยผู้ประกอบการ 55 รายมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานรวมกัน ผู้ประกอบการ
จำนวน 37 รายตอบว่ามีหลายช่วงวัยคละกัน ขณะที่มีเพียง 1 รายที่ตอบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นคนสูงอายุหรือ
วัยกลางคนขึ้นไป
เจ้าของสินค้าเครื่องสำอางที่อาศัยอยู่ในประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป53 เปิดเผยว่ากลุ่มคนวัยรุ่นนั้นจะซื้อ
สินค้าจากเธอมากกว่า และมักไม่ค่อยมีคำถามมากนักต่อสินค้า เนื่องจากเธอได้เขียนรายละเอียดของสินค้า
ไว้อย่างชัดเจนดีแล้วบนช่องทางการค้าออนไลน์ ผู้ซื้อวัยรุ่นหรือที่อายุไม่มากจึงสามารถสั่งสินค้าได้รวดเร็ว
มากกว่า ต่างจากผู้บริโภคที่มีอายุที่มักจะมีคำถามค่อนข้างมากในรายละเอียดของสินค้า และมักจะมีความเชื่อใจ
ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์น้อยกว่าคนอายุน้อยกว่า และมักต้องการพูดคุยกับเธอจากไวเบอร์ (Viber) และ
พยายามเช็คว่าเธออาศัยอยู่ในต่างประเทศจริง ๆ บางครั้งเธอได้รับโทรศัพท์จากผู้บริโภคเพื่อต้องการตรวจสอบ
แต่ทำให้เธอไม่กล้ารับสายเพราะเกรงว่าผู้ซื้อสินค้าจะต้องจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในอัตราที่สูง
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ซื้อสินค้าชาวเมียนมามักคาดหวังว่าผู้ขายนั้นจะตอบรับหรือตอบคำถามได้ตลอดเวลาหรือ
ด้วยความรวดเร็ว โดยที่พวกเขายังไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่างด้านเวลาระหว่างประเทศเมียนมาและ
ประเทศในทวีปยุโรป หรือประสบการณ์ของผู้ประกอบการเบเกอรีออนไลน์ในเมืองซิตตเวในรัฐยะไข่ตอกย้ำถึง
ผู้บริโภคที่มีอายุมักประสบปัญหาในการจ่ายเงินค่าบริการและสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์ กิ้ง
53
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ทำให้พวกเขาเลือกที่จะจ่ายเงินสด เนื่องจากหากจ่ายด้วยระบบออนไลน์อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ
5-6 หรือสูงถึงร้อยละ 10 สำหรับบางแพลตฟอร์ม54 สอดคล้องกับงานของ โรบินสัน และคณะ (Robinson et al.,
2020) และจากการดูพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ในการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อ พบว่าโดยรวมมีการ
พึ่งพาข้อมูลหลากหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการ และที่น่าสนใจคื อ
ผู้บริโภคในกลุ่มผู้ชายพึ่งพาข้อมูลจากคนใกล้ชิด (peer-to-peer) ในการตัดสินใจค่อนข้างมาก พฤติกรรมนนี้
จะพบมากในกลุ่มคนที่อายุน้อยมากกว่าในกลุ่มคนที่มีอายุ
2) พื้นเพและระดับการศึกษา
งานศึกษาหลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานการศึกษาหรือระดับการศึกษากับ
พฤติกรรมการใช้บริการการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ซึ่งพบว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการออนไลน์นั้นมักจะ
เป็นผู้ที่การศึกษาสูงและมีทักษะในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่า (Robinson et al., 2020) ผลการศึกษา
จากโครงการในส่วนของประเทศเมียนมามีความชัดเจนในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณจำนวน 100 ราย
คือมีผู้ที่จบการการศึกษาขั้นปริญญาตรีเป็นจำนวน 60 ราย รอลงมาคือระดับมัธยมปลาย 17 ราย สูงกว่า
ปริญญาตรี 7 ราย อนุปริญญาตรี 7 ราย ระดับเทียบเท่าปวช./ปวส. 6 ราย ระดับประถม 6 ราย และไม่ได้เรียน
1 ราย เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการขายสินค้าและการบริการขนส่งจำนวน 12 รายนั้น
ส่วนใหญ่มีพื้นฐานและระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขณะที่เจ้าของกิจการขนส่ง และเจ้าของธุรกิจด้าน
การขนส่งมีความรู้ในระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ในส่วนของผู้บริโภคนั้น
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น คื อ ผู้ ที่จ บการการศึ ก ษาขั้น ปริ ญญาตรี เป็ นจำนวน 55 ราย รอลงมาคื อ ระดับ
มัธยมปลาย 20 ราย สูงกว่าปริญญาตรี 5 ราย อนุปริญญาตรี 10 ราย ระดับเทียบเท่าปวช./ปวส. 9 ราย และ
ไม่ได้ตอบคำถาม 1 ราย (ดูตารางที่ 3.3) พื้นเพหรือระดับการศึกษาของผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภคในธุรกิจ
ออนไลน์ชาวเมียนมาบางส่วน จึงสอดคล้องกับงานของ โรบินสัน และคณะ (Robinson et al., 2020) ที่ได้
ข้อสรุปว่าความแตกต่างของตัวแปรอย่างพื้นเพการศึกษานั้นส่งผลถึงพฤติกรรมนี้ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจะมีความตื่นตัวในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมากกว่าคนที่มี
การศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า
ตารางที่ 0.9
ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการและผู้บริโภคบนธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
ระดับการศึกษา
ผู้ประกอบการ
ผู้บริโภค
ไม่ได้รับการศึกษา
1
ประถมศึกษา
6
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มัธยมศึกษา
17
ปวช./ปวศ.
6
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
7
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
60
สูงกว่าปริญญาตรี
7
ไม่ได้ตอบ
3) พื้นที่/ภูมิศาสตร์ (space/geography)

20
9
10
55
5
1

มิติภูมิศาสตร์/พื้นที่นั้นเป็นอีกปัจจัยที่พบความเหลื่อมล้ำเชิงดิจิทัลบนธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ระหว่าง
พื้นที่ที่มีความเป็นเมือง (urban) และชนบท (rural) จากรายงานของกรมเศรษฐกิจและประเด็นทางสังคมของ
สหประชาชาติ ได้คาดการณ์การกลายเป็นเมืองในระดับโลกที่ตีพิมพ์ในปี 2018 ระบุว่าเมียนมาเป็นหนึ่งใน
11 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยบังกลาเทศ ไนจีเรีย เอธิโอเปีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา อียิปต์ ฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐแทนซาเนีย และเคนยา ที่มีจำนวนประชากรร่วมกันอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชนบทคิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรโลกทั้งหมด (UN Department of Economics and Social
Affairs, 2018) ส่วนธนาคารโลกรายงานในปี 2020 ว่าเมียนมามีประชากรที่อยู่ในเขตเมืองคิดเป็นร้อยละ 31
ของประชากร 54.4 คน55
อย่างไรก็ตาม การแบ่งหรือจัดประเภทพื้นที่ในการศึกษาทางภูมิศาสตร์และการกลายเป็นเมืองใน
ปัจจุบันนั้นพบว่ามีความท้าทาย นิลาร์ อ่อง และทิน ทิน มาร์ (Nilar Aung & Tin Tin Mar, 2019, p. 113)
ได้ศึกษาการเกิดขึ้นของพื้นที่เล็ก ๆ หรือพื้นที่ระหว่างที่เชื่อมระหว่างเมืองและชนบทในพื้ นที่ภาคย่างกุ้ง
ประเทศเมียนมา ผู้เขียนทั้งสองชี้เสนอว่าเส้นการตั้งถิ่นฐานระหว่างความเป็นเมืองและชนบทนั้นมี ความ
พร่าเลือนเกินกว่าเส้นแบ่งทางการบริหารจัดการ (administrative) จะทำให้ชัดเจนได้ โดยเฉพาะหากใช้ปัจจัย
การใช้ทรัพยากรในภาคชนบท การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้ คนที่เป็นทั้งรูปแบบชั่วคราวและถาวรซึ่งไม่ได้ถูก
บันทึกเป็นสถิติอย่างชัดเจน และที่มีความสำคัญคือครัวเรือนจำนวนมากในพื้นที่เมืองนั้นมีความจำเป็นต้อง
พึ่งพิงทรัพยากรต่าง ๆ จากชนบท ขณะที่ประชากรในภาคชนบทก็เริ่มประกอบอาชีพหรือหารายได้นอกภาค
การเกษตรมากขึ้น ผู้เขียนทั้งสองกล่าวว่าคำนิยามที่แบ่งแยกพื้นที่ความเป็นเมืองออกจากชนบทอย่างชัดเจนนั้น
ดูได้จากวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงใน 2 ด้าน ด้านแรกคือกิจกรรมภาคเกษตรลดลง และการพึ่งพาการผลิต
และการบริการในศูนย์กลางของความเป็นเมือง คนต่างมองว่าเกษตรกรรมไม่ใช่เป้าหมายของระดั บครัวเรือน
ในการหารายได้อีกต่อไป (Nilar Aung & Tin Tin Mar, 2019, p. 114)

55

ข้อมูลจาก
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2020&name_desc=false&start=1960&view=chart
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ความไม่แน่นอนตายตัวในการนิยามความเป็นเมืองและชนบทที่มีเส้นแบ่งที่พร่าเลือนมากขึ้น ทำให้
งานศึกษาหลากหลายประเด็นที่ศึกษาความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ของความเป็นเมืองและชนบทในเมียนมานั้น
สามารถสร้างกรอบการอธิบายได้หลากหลาย เช่นงานของยูริ ซาซากิ และคณะ (Sasaki et al., 2012, p. 12)
ศึกษาโรคซึมเศร้าของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองและชนบทของภาคย่างกุ้ง (Yangon Region) และภาคบาโก (Bago
Region) จากการแบ่งขนาดของหน่วยการปกครองในระดับเมือง (township) ที่มีหน่วยปกครองในระดับย่อยลง
มาได้แก่ ward และ village tract ที่มีระดับความเป็นเมืองที่แตกต่างกัน โดย ward คือหน่วยการปกครองที่
เล็กที่สุดที่มีความเป็นเมือง ขณะที่ village tract คือหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดที่มีความเป็นชนบท
สำหรับการศึกษาธุรกิจการค้าปลีกออนไลน์นั้นสร้างเส้นแบ่งความเป็นเมืองและชนบทในงานชิ้นนี้จาก
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและสัญญาณในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งพบว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
มากกว่าในเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงของรัฐต่าง ๆ เช่นเมืองย่างกุ้ง เนปิดอว์ มัณฑะเลย์ ตองจี เมืองหลวงของ
รัฐฉาน และมิตจิน่า เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น และเมืองใหญ่อย่างตองอู (Taungoo) และโมน ยวา (Monywar)
เป็นต้น โดยเฉพาะกรุงย่างกุ้งที่มีการเติบโตของการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารโดยภาพรวมสูงสุด (Bala &
Feng, 2019, p. 107) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2010 ที่ความ
เหลื่อมล้ำทางโทรคมนาคมระหว่างเมืองและชนบทยังสูงอยู่ ประสิทธิภาพการสื่อสารที่น่าเชื่อถือยังอยู่ในเมืองใหญ่
เป็นหลัก ขณะที่พื้นที่ชนบทอาจยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ (Aye Chan, 2014) และตอกย้ำ
ด้วยสถานการณ์รัฐประหารและความรุนแรงทางการเมืองในหลายพื้นที่ที่ทำให้การสื่อสารคมนาคมมีปัญหาอยู่
อีกทั้ง ผลการงานวิจัยโครงการนี้ที่ทั้งศึกษาเชิงปริมาณที่ผู้ประกอบการจำนวน 50 รายจาก 100 ราย
อาศัยอยู่ในเมืองย่างกุ้งหรือในพื้นที่เมืองของภาคย่างกุ้ง นอกจากนั้นผู้ประกอบการอาศัยอยู่ในพื้นที่ตอนกลาง
ของประเทศเช่นเมืองสะกาย มัณฑเลย์ เมืองซิตตเวในรัฐยะไข่ หรือเมืองหลวงของรัฐใหญ่ ๆ เช่น ตองจีในรัฐฉาน
มิตจิน่าในรัฐคะฉิ่น ซิตตเวในรัฐยะไข่ และลอยก่อในรัฐคะยาห์ เช่นเดียวกับผู้บริโภคที่อยู่ในภาคย่างกุ้งและ
เมืองหลวงในรัฐต่าง ๆ ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดำเนินกิจกรรมการค้าปลีกออนไลน์
ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งและมัณฑเลย์ ที่เป็นพื้นที่ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารที่มีคุณภาพมากกว่า
สถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Robinson และคณะ (2020) ที่เสนอว่ากลุ่มคนที่อาศัยในเมือง
หากเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในชนบทนั้นมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการมากกว่า อีกทั้งยังมีพฤติกรรม
ในการแสวงหาข้อมูลที่มากกว่าอีกด้วย
ทั้งนี้รวมถึงการบริการขนส่งสินค้าที่ใช้พนักงานขนส่งด้วยที่จะกระจุกตัวในพื้นที่เมืองมากกว่า ทำให้
การเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนนี้ของพื้นที่ชนบทนั้นยังมีระดับต่ำกว่า ประเด็นที่น่าสนใ จในกรณี
การค้าปลีกออนไลน์ในพื้นที่เมืองย่างกุ้งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมอันเนื่องมาจากกฎเกณฑ์การจราจร
ในเมืองแห่งนี้ซึ่งส่งผลต่อการทำธุรกิจของทุนที่ต่างกัน ดังที่กล่าวข้างต้นว่ารถจักรยานยนต์ไม่ได้รับอนุญาต
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ให้ใช้ในพื้นทที่ใจกลางเมืองแห่งนี้ ทำให้พนักงานขนส่งกิจการขนาดเล็กต้องเลือกใช้จักรยานอิเล็กทรอนิกส์
ในการขนส่งสินค้าเป็นหลัก ซึ่งมีข้อเสียเปรียบในการทำเวลาขนส่ง อีกทั้งมีความเสี่ยงที่ทำให้สินค้าบางประเภท
ได้รับความเสียหายได้ เช่นอาหารบางประเภทอย่างพิซซ่าหรืออาหารประเภทฮ็อตพ็อตที่อาจหกหรือกระจัด
กระจายระหว่างการขนส่ง หรืออาหารเย็นเสียก่อนที่จะถึงมือผู้สั่งอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ดีบางบริษัทหรือ
แพลตฟอร์มที่มีบริการขนส่งแบบด่วนอาจได้รับสิทธิพิเศษในการใช้จักรยานยนต์ได้ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการ
ควบคุมกฎจราจรข้อนี้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการควบคุมของเจ้าหน้าที่ด้ว ยเช่นกัน หากพนักงานขนส่งของ
บริษัทดังกล่าวมีปัญหาหรือถูกเรียกจับโดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง56
นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่มีอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมักประสบปัญหากับระบบการจ่ายเงินออนไลน์
ทำให้พวกเขาส่วนใหญ่เลือกที่จะจ่ายด้วยระบบเวฟ เพย์เมนต์ (Wave Payment) แทนการทำธุรกรรมการเงิน
ออนไลน์ผ่านธนาคารหลักอย่าง KBZ, CB, หรือ AYA สำหรับหลายคนนั้น พวกเขาไม่ทราบว่าสามารถจ่ายเงิน
โดยตรงผ่านแอคเคาต์ของเวฟเพย์เมนต์ได้เลย แต่พวกเขาเลือกจ่ายเงินผ่านตัวแทนที่มีแอคเคาต์ของระบบ
ดังกล่าวแทน ทำให้ต้องเสียเงินมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์ก็ประสบปัญหาว่าต้องนำเงินออกจากระบบที่
ผ่านตัวแทนอีกทอดหนึ่งซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้นในขณะเดียวกัน
อย่างไรก็ดี แม้ว่าบางพื้นที่จะเป็นเมืองสำคัญหรือเมืองใหญ่ เช่นกรณีการทำธุรกิจ เบเกอรีออนไลน์
ในเมืองซิตตเวในรัฐยะไข่ แต่ผู้บริโภคก็นิยมที่จะจ่ายค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสดมากกว่าแทนการจ่ายด้วย
ธุรกรรมออนไลน์ผ่านธนาคาร เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในการ
จ่ายเงินบนแพลตฟอร์ม ด้วยสถานการณ์ด้านการเมืองในพื้ นที่นี้มีความเปราะบางจากการสู้รบกันระหว่าง
รัฐบาลเมียนมาและกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์มามากกว่า 2 ปีแล้ว ทำให้มีเพียงบริษัทเอกชนเพียง 2 ราย
ให้ บ ริการเครือข่า ยอิน เทอร์เน็ ตและความเร็ว ก็จำกัด ไม่ ร วมกับที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ ตต้ องเข้าเว็บไซต์ห รือ
แอปพลิเคชันอย่างเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมผ่านการใช้ VPN ที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากรัฐประหาร จึงยิ่งทำให้การ
ทำธุรกิจในพื้นที่นี้พบอุปสรรคค่อนข้างมาก เช่นการที่ผู้บริโภคไม่สามารถเห็นภาพถ่ายเค้กต่าง ๆ ที่เธอโพสต์
บนเฟซบุ๊กได้เนื่องจากสัญญาณเครือข่ายต่ำ ทำให้ต้องส่งรูปถ่ ายต่าง ๆ ผ่านข้อความส่วนตัวด้วยระบบไวเบอร์
(Viber) แม้ว่าหลายครั้งเธอต้องการโพสต์วิดีโอหรือภาพถ่ายเคลื่อนไหวแต่ก็ทำไม่ได้ตามความตั้งใจเนื่องจาก
ระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ไม่เสถียร ไม่รวมถึงหลายครั้งที่ประชาชนในพื้นที่พบปัญหากับไฟฟ้าดับที่ส่งปัญหา
ให้กับเธอในการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือเค้กที่ทำเสร็จแล้วไว้ในตู้เย็น หลายครั้งทำให้เธอต้องรีบอบเค้กก่อนที่
ไฟฟ้าจะดับในช่วงกลางคืน ก่อนที่จะตื่นมาตกแต่งหน้าเค้กในตอนเช้าเพื่อให้ส่งถึงผู้บริโภคทันเวลาหรือความ

56

สัมภาษณ์เจ้าของกิจการขนส่งขนาดเล็ก ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 24 ตุลาคม 2564
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ต้องการ แต่ในหลายครั้งการที่ไฟฟ้าดับบ่อย ๆ ในพื้นที่ก็ทำให้ผลิตสินค้าได้ไม่ตรงตามความต้องการ แต่ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น57
7.3.3 การค้าปลีกดิจิทัลกับวัฒนธรรมผู้บริโภค
7.3.3.1 การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์/โซเชียลมีเดีย
ในส่วนของการใช้แพลตฟอร์มนั้น ผู้ประกอบการค้ารายย่อยที่ขายสินค้าประเภทอาหาร เครื่องสำอาง
และสินค้าประเภทเสื้อผ้าของเมียนมานั้นใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเฟซบุ๊กเป็นหลักในการขายและโปรโมต
สินค้า จากผู้ประกอบการทั้งหมด 100 ราย จำนวน 83 รายใช้เฟซบุ๊กเป็นหลักเพียงช่องทางเดียว จำนวน 8 ราย
ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวร่วมกับเพจของทางร้าน และมีเพียง 1-3 รายที่ใช้เฟซบุ๊กร่วมกับอินสตาแกรม หรือ
แพลตฟอร์มที่ขายสินค้า เช่น ลาซาด้า และแพลตฟอร์มของเมียนมาอย่าง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น
ช่องทางที่คนเมียนมาโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวเข้าถึงง่ายที่สุด เช่นคำสัมภาษณ์ของมินต์ สุ่ย (นามสมมติ)
วัย 28 ปี58 เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางจากต่างประเทศ ให้เหตุผลว่าลูกค้าหลักของเธอนั้น
เป็นคนวัยรุ่นหรือวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 19-30 ปี เป็นกลุ่มคนทีม่ ีความรู้และทักษะในการใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งการ
ใช้แพลตฟอร์มนี้จึงทำให้เธอเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่า
หรืออีกหนึ่งผู้ประกอบการหญิงที่เป็นตัวแทนขายสินค้าบำรุงผิวของเมียนมาที่มีการขายผ่านเว็บไซต์
ของสินค้าโดยตรงโดยบริษัทผู้ผลิต และการขายแบบปลีกย่อยโดยตัวแทนของบริษั ทที่มีมากกว่า 2,000 คน
ทั่ว ประเทศ เธอเปิดเผยว่าการขายสินค้าผ่านเฟซบุ๊กนั้นง่ายกว่าการขายสินค้าผ่านเพจของสินค้าโดยตรง
ที่ผู้ ซื้อเมื่อต้องการสั่งของต้องดำเนินการหลายขั้นตอน เช่น การเลือกสินค้า และส่งไปยังตะกร้าสั่งซื้อสินค้า
ก่อนที่จะยืนยันการซื้อสินค้าต้องกรอกที่อยู่ และใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ขณะที่การสั่งซื้อสินค้าผ่าน
เฟซบุ๊กนั้น ผู้ซื้อเพียงพูดคุยกับตัวแทนบริษัทโดยตรงได้ทั้งเฟซบุ๊กของบริษัทผู้ผลิตและเฟซบุ๊กส่วนตัวของ
ตัวแทนขายสินค้า ตลอดจนโทรศัพท์ถึงตัวแทนบริษัทโดยตรง
ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้ าเพศหญิงซึ่งมีพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาด้านการตลาด
ออนไลน์ แสดงความเห็นว่าการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือซื้อขายแบบอีคอมเมิร์ซยังเป็นสิ่งท้าทายสำหรับ
คนเมียนมา พวกเขายังไม่คุ้นชินกับแพลตฟอร์มใหม่ ๆ และยึดติดกับการใช้เฟซบุ๊ก ทำให้ผู้ประกอบการเอง
ต้องยึดเอาผู้บริโภคเป็นหลัก และหากเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอื่น เช่น เมกา (MEGA)
ที่สามารถให้ผู้ใช้บริการปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยระบบการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end
encryption) หรือการเก็บข้อมูลด้วยเคลาด์ (cloud storage) ก็เพิ่งเริ่มต้นที่จะขยายธุรกิจนี้ในประเทศเมียนมา59
57

สัมภาษณ์เจ้าของร้านเบเกอรีออนไลน์ในเมืองซิตตเว รัฐยะไข่ ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 12 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 29 กันยายน 2564
59 สัมภาษณ์ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 24 ตุลาคม 2564
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“เฟซบุ๊กทำให้คนรู้สึกว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศที่คุณมีคนรู้จักอยู่บนนั้น อันนี้น่าจะเป็น
เหตุผลหลักที่ทำให้เฟซบุ๊กเป็นที่นิยมของคนเมียนมา เช่นการที่มีเพื่อน คนในครอบครัว หรือคน
คุ้นเคย และแทบจะทุกคนในชีวิตคุณอยู่บนนั้น เหตุผลที่ 2 น่าจะมาจากการที่แพลตฟอร์มนี้มีทรัพยากร
หรือการทำงานที่คนเข้าถึงได้แพร่หลายหากเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น เช่น หากคุณซื้อลิปสติกสักแท่งหนึ่ง
จากแอปลิเคชันไลน์ (LINE) คุณสามารถให้คนเห็นสินค้าตัวที่คุณซื้อนี้เพียงแค่คนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของคุณ
เท่านั้น และได้รับคำแนะนำหรือติชมจากคนจำนวนไม่มาก หากเป็นเฟซบุ๊ก คุณจะได้เห็นความเห็นที่
หลากหลายกว่า หรือประสบการณ์การใช้ของกลุ่มคนมากมายต่อสินค้าชิ้นนั้น หรือแม้กระทั่งคนที่มี
ชื่อเสียง บล็อกเกอร์ด้านเครื่องสำอาง และอินฟลูเอนเซอร์อื่น ๆ ซึ่งทำให้ผู้บ ริโภคได้เห็นข้อมูลและ
เปรียบเทียบทั้งคุณภาพและราคาของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ”60
อย่างไรก็ตาม ในช่วงรัฐประหารเกิดขึ้นใหม่ ๆ นั้นเฟซบุ๊กถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหาร ทำให้ประชาชนต้องหันไปใช้ VPN ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้แทน หรือผู้ประกอบการบางราย
หันใปใช้แฟลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยจากการแทรกแซงของรัฐเช่นทวิตเตอร์ (Twitter) และเทเลแกรม
(Telegram) แต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเฟซบุ๊ก61
สำหรับมุมมองของผู้ประกอบการด้านการขนส่งขนาดเล็กนั้นเห็นว่าผู้ประกอบการร้านอาหารชาวเมียนมา
ที่เข้าสู่การส่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนั้นยังคงพึ่งพาการโทรศัพท์กับพนักงานขนส่งเพื่อจ้างงานและเพื่อบอก
สถานที่ในการกำหนดและต่อรองราคาค่าบริการขนส่ง จากนั้นพวกเขาอาจส่งข้อความผ่านไวเบอร์ ซึ่งทำให้
เห็นว่าคนเมียนมายังต้องใช้เวลาอีกสักพักในการทำกิจกรรมทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์หรือบนแพลตฟอร์ม
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหากพัฒนาไปถึงจุดนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับร้านอาหารหรื อร้านค้าด้วยในการ
โฆษณาหรือแสดงสินค้าทั้งหมดกับผู้บริโภคด้วยรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารหรือเมนูอาหาร ขณะที่
ผู้บริโภคเองก็สามารถเห็นรายละเอียดดังกล่าวด้วยเช่นกัน รวมถึงสามารถเลือกสินค้าที่เพิ่มขึ้นมา เช่น สั่งพิซซ่า
ที่สามารถเลือกหน้าพิซซ่าได้ตามต้องการหรือวัตถุดิบพิเศษหรือเพิ่มเติมจากเมนูปกติได้ ปัจจุบันความรู้และ
ทักษะที่จำกัดของทั้งเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการและผู้บริโภคยังทำให้การใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน
ยังไม่ถึงจุดที่ว่านี้ได้เต็มรูปแบบ62
7.3.3.2 การส่งเสริมการตลาด
ผู้ค้าปลีกออนไลน์ทั้งหมดใช้การโพสต์ข้อความหรือรูปถ่าย (รวมภาพเคลื่อนไหว) ในการส่งเสริมการขาย
และส่วนใหญ่โพสต์เป็นภาษาเมียนมาเป็นหลัก นอกจากบางสินค้าที่มีเป้าหมายเป็นลูกค้าต่างชาติด้วย เช่น
60

สัมภาษณ์ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 31 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์เจ้าของร้านเสื้อยืดลายศิลปะ ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 16 ตุลาคม 2564
62 สัมภาษณ์เจ้าของกิจการขนส่งขนาดเล็ก ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 24 ตุลาคม 2564
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ผู้ประกอบการเสื้อผ้าคุณภาพสูงที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นรายหนึ่งที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศที่ทำงานในสถานทูต
หรือองค์กรต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการโปรโมตสินค้า โดยเฉพาะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้า
ที่มาจากพื้นที่เฉพาะ เช่นผ้าที่ผลิตจากเมืองบากัน (Bagan)63 หรือเจ้าของร้านเบเกอรีออนไลน์เพศหญิงวัย 29 ปี
ที่ทำธุรกิจร่วมกับพี่น้องในเมืองซิตตเวในรัฐยะไข่ เธอเรียนทำเค้กและเปิดร้านเบเกอรีขายเค้กที่ตกแต่งหน้า
พิเศษเพื่อการเฉลิมฉลองในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ และมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานเคลื่อนไหวทาง
สังคมและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองและชาติพันธุ์ ทำให้เจ้าของร้านโพสต์สินค้าและ
คำบรรยายใต้ภาพด้วยภาษาอังกฤษเช่นกัน การโพสต์รูปภาพจึงเป็นแนวทางหลักของผู้ประกอบการในการ
นำเสนอสินค้า โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและอาหารบางประเภท เช่นเจ้าของร้านเบเกอรีในเมืองซิตตเว รัฐยะไข่
ตามที่กล่าวไป ที่ทำเค้กวันเกิดหรือโอกาสพิเศษ โดยใช้เ ทคนิคการปั้นรูปต่าง ๆ จากเกาหลี ที่ดึงดูดให้คนสั่ง
ไปฉลองในโอกาสพิเศษ64
สำหรับระดับภาษาเมียนมาซึ่งเป็นภาษาที่มีลำดับขั้นในการใช้ของผู้สื่อสารนั้น ผู้ประกอบการค้า
ออนไลน์ให้ความเห็นว่าการใช้ภาษาในการใช้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์
นั้นขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริบทต่าง ๆ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ภาษาที่แสดงถึงความเป็นมิตรภาพและ
ไม่เป็นทางการ แต่ในบางสถานการณ์หากต้องการสื่อสารกับผู้ใหญ่หรือมีอายุก็จะใช้ภาษาที่สุภาพ เช่นการขาย
สิน ค้าและบริการในช่ว งที่มีเทศกาลหรือประเพณีส ำคัญทางศาสนาหรือในวั ฒ นธรรมของเมียนมา เช่น
ประเพณีสงกรานต์ของชาวเมียนมาที่เรียกว่า “ตะดีงจุ้ด” (Thadingkyut) แต่หากเป็นเทศกาลปีใหม่สากลก็จะ
ใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ ก็จะโพสต์ข้อวามที่ลงท้ายด้วยคำที่ใช้ในวัฒนธรรมภาษาเมียนมาเช่น
“เจซูติ่นบ่าแดฉี่ง” (Kyay zuu tin pr tl shint) เป็นต้น65
โดยภาพรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการในหลากหลายประเภทสินค้าแสดงความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้บริโภคชาวเมียนมายังมีวัฒนธรรมการซื้อขายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ขายหรือ
ผู้ประกอบการอยู่ พวกเขาแม้ว่าจะเริ่มสนใจหรือเข้ามาทำการซื้อขายด้วยผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็ยังต้องการที่
จะถามเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ทั้งที่มีการระบุข้อมูลเกือบทั้งหมดแล้วบนแพลตฟอร์ม เช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสั่งอาหารสัญชาติเมียนมาที่พยายามชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวเมียนมานั้นต้องการ
การเอาใจใส่จากผู้ให้บริการ ทำให้ผู้บริหารแพลตฟอร์มรายนี้ต้องสร้างแนวทางที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาให้แตกต่าง
จากแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเช่นฟู้ด แพนด้า ตรงที่มีบริการด้านลูกค้าที่มีพนักงานพูดคุยกับลูกค้าได้ โดยตรง
เช่นหลังสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับโทรศัพท์จากพนักงานเพื่อยืนยันว่าเป็นสินค้ าที่สั่งและ
ถูกต้องตามที่สั่งไปหรือไม่ หากผู้บริโภคต้องการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อเรียกร้องอะไรเพิ่มเติม พวกเขาก็สามารถ
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สัมภาษณ์เจ้าของร้านเสื้อผ้าคุณภาพสูง ด้วยระบบซูม มิตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 30 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์เจ้าของร้านเบเกอรีออนไลน์ ด้วยระบบซูม มิตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 12 ตุลาคม 2564
65 Ibid.
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ที่จะโทรศัพท์หาพนักงานได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ตรงนี้จึงเป็นจุดแข็งที่สร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าชาวเมียนมาเป็นอย่างมาก66
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหลายรายต่างเห็นตรงกันว่าชาวเมียนมาที่ใช้บริการซื้อขายผ่านระบบ
ออนไลน์นั้นอ้างสิทธิของผู้บริโภคอย่างเต็มที่เมื่อสินค้าหรือบริการไม่เป็นที่พอใจ ผู้ประกอบการค้าหลายราย
แสดงความเห็นว่าเมื่อมีปัญหาด้านสินค้าก็พยายามที่จะใช้แนวทางเจรจาต่อรองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โต
เช่นการที่บริโภคขอเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้าในท้ายที่สุด ผู้ค้าบางคนให้ความเห็นว่าไม่อยากการประกอบธุรกิจ
ในอนาคตมีปัญหา เช่นเดียวกับผู้ประกอบการบางรายที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับขนส่งสินค้าล่าช้า ที่พวกเขาต้อง
ใช้แนวทางประนี ประนอมมากกว่า สอดคล้องกับความเห็นของเจ้าของร้านผู้ชายที่ขายเสื้อยืดลายศิลปะ
ในกรุงย่างกุ้ง ที่ให้ความเห็นว่าไม่ควรใช้อารมณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์กับผู้บริโภคเมียนมาที่ความรู้และ
ทักษะในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไม่แข็งแรงมากนัก สำหรับเขาแล้ว หากผู้ซื้อสินค้ายกเลิก
การซื้อ เขาจะพยายามไม่แสดงความโกรธหรือใส่อารมณ์กับผู้บริโภค ไม่เคยต่อว่าหรือพูดจาไม่ดีใส่ โดยพยายาม
ให้เกียรติผู้บริโภคและมีวิธีการจัดการปัญหาแบบมืออาชีพ67
ความเห็นของผู้ประกอบการสินค้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศวัย 23 ปี ซึ่งร่วมธุรกิจกับเพื่อนชาย
และเพื่อนสาวอีกราย บอกว่าผู้บริโภคชาวเมียนมามีวัฒนธรรมการซื้อขายโดยรวมที่ชอบต่อรอง และขอลดราคา
สินค้า หรือพยายามที่จะขอให้ทางผู้ขายส่งสินค้าให้ฟรี นอกจากนี้ มีแนวโน้มที่ต้องการจ่ายเงินสดมากกว่าที่จะ
จ่ายล่วงหน้าหน้า (pre-payment) เธอเห็นว่าคนเมียนมายังมีกำลังซื้อต่ำสำหรับสิน ค้ามียี่ห้อจากต่างประเทศ
หากเทียบกับผู้บริโภคในประเทศอื่น ทำให้สินค้าต่างประเทศยังจำกัดอยู่ในกลุ่มคนขนาดไม่ใหญ่นัก คนเมียนมา
มีกำลังซื้อสินค้าที่ผลิตในเมียนมาหรือเป็นแบรนด์ระดับชาติมากกว่า68
คำสัมภาษณ์ข้างต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ค้าเครื่องสำอางสัญชาติเมี ยนมาที่เห็นว่าคนในประเทศนี้
ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าที่เข้าถึงได้มากกว่า เช่นสินค้าที่เธอขายอยู่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ที่ราคาต่ำกว่าสินค้าต่างประเทศเกือบครึ่ง แต่มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังต้องมีการทำการ
ส่งเสริมการขายด้วยการให้ของสมนาคุณอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งส่งไปพร้อมกับสินค้าหลักที่มีการสั่งซื้อ หรือการ
ลดราคาแบบประมาณร้อยละ 50 ของสินค้าในวันที่เงินเดือนออก เป็นต้น แนวโน้มที่เกิดขึ้นนั้นแสดงว่า
ผู้บริโภคชาวเมียนมาโดยเฉพาะผู้หญิงรุ่นใหม่มีความสนใจในสินค้าด้านเครื่องสำอางมากขึ้น ซึ่งต่างกับแต่ก่อน
ที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเช่นทานาคาเป็นหลัก ทำให้การตลาดบางครั้งระบุว่าการใช้ทานาคาทำให้เกิด
สิ่งอุดตันบนใบหน้า เมื่อเกิดเหงื่อไคลก็ยิ่งทำให้สิ่งสกปรกไปอุดตันซึ่งยิ่งทำให้ใบหน้ามันได้ ถึงกระนั้น เจ้าของ
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สัมภาษณ์ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสั่งอาหาร ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 22 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์เจ้าของร้านเสื้อยืดลายศิลปะ ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 16 ตุลาคม 2564
68 สัมภาษณ์ผู้ค้าเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 10 ตุลาคม 2564
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ผลิตภัณฑ์นี้เองก็ยังต้องเอาใจลูกค้าที่ยังเชื่อในสรรพคุณทานาคาอยู่ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค
สมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าไปในตัวด้วย69
การใช้เครื่องสำอางต่างประเทศหรือเครื่องสำอางแบรนด์เมียนมาด้วยการผลิตสมัยใหม่สอดคล้องกับ
รสนิยมและวิถีการแต่งตัวของหญิงสาวเมียนมาที่อยู่ในเมืองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียกวัน เจ้าของร้านค้า
ผู้หญิงที่เสื้อผ้าแนวเกาหลีในเมืองย่างกุ้งที่ร่วมธุรกิจกับน้องสาวของเธอรายหนึ่งเปิดเผยว่า 70 ผู้หญิงเมียนมา
แต่งตัวตามประเพณีดั้งเดิมคือใส่ลองจียาวกรอมเท้าน้อยลง รวมถึงบางส่วนของผู้หญิงในพื้นที่ชนบทที่เปิดรับ
ความทันสมัยมากขึ้น พวกเธอเริ่มสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเธอ และก็ยอมจ่ายค่าขนส่งสินค้าที่แพง
มากขึ้นโดยบริการขนส่งข้ามจังหวัด ที่น่าสนใจคือผู้หญิงเหล่านี้อาจไม่ได้ใส่เสื้อผ้าทันสมัยเวลาอยู่ที่บ้านหรือใน
หมู่บ ้านห่างไกล แต่พวกเธอมีส ิน ค้า แฟชัน เหล่านี้เ พื่ อใส่ เมื ่อ เดิน ทางไปยังเมื องใหญ่ อย่ างเมื องย่ า งกุ้ ง
และมัณฑะเลย์เพื่อที่จะได้แสดงถึงความทันแฟชันเกาหลีที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเมียนมา ณ ขณะนั้น
(Aung Kyaw Nyunt, 2013)
7.3.3.3 การใช้ผู้มีอิทธิพลหรืออินฟลูเอ็นเซอร์ (influencer)
การโปรโมตสินค้าของผู้ประกอบการค้าดิจิทัลของเมียนมานั้นมีรูปแบบหรือแนวทางที่ต่างกันไปขึ้นอยู่
กับประเภทของสินค้าด้วย ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าเช่นเสื้อผ้าสมัยนิยมหรือตามแฟชันและเครื่องสำอางหรือ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมีแนวโน้มในการใช้ดารา ผู้มีชื่อเสียง หรือผู้มีอิท ธิพลในการทำการตลาดหรือขายสินค้า
ขณะเดียวกัน การทำตลาดโดยการใช้ผู้มีชื่อเสียงนั้นเป็นไปได้ 2 รูปแบบ คือการใช้ทางตรงและการใช้ทางอ้อม
การใช้ผู้มีชื่อเสียงทางตรงคือการที่ผู้ประกอบการใช้ผู้มีชื่อเสียงโปรโมตสินค้าโดยตรง เช่นบริษัทที่ผลิตสินค้า
เครื่องสำอางสัญชาติ เมียนมาที่ใช้สูตรการผลิตจากเทคโนโลยีของญี่ปุ่น บริษัทจึงใช้ผู้มีชื่อเสียงหรือนางแบบ
ในการทำการตลาดสินค้าเป็นกลยุทธ์หลัก หรือการที่ร้านเสื้อผ้าคุณภาพสูงที่กล่าวถึงข้างต้นได้ส่งสินค้าของเธอ
ไปให้กับผู้ประกาศทีวีในการสวมใส่ออกรายการก็ถือว่าเป็นการใช้บุคคลผู้มีชื่ อเสียงช่วยโปรโมตสินค้าและเพิ่ม
ยอดขาย71 ขณะที่ตัวแทนขายสินค้าออนไลน์อาจไม่ได้ใช้คนมีชื่อเสียง แต่ผู้ขายเป็นคนรีวิวสินค้าโดยตรงเอง
มากกว่า72 ส่วนการใช้ผู้มีอิทธิพลแบบทางอ้อมคือการที่ไม่ได้ส่งสินค้าไปให้ผู้มีชื่อเสียงใช้โดยตรง แต่พบในภายหลัง
ว่าบุคคลมีชื่อเสียงสั่งซื้อสินค้าของเธอและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัว โดยมีการพูดถึงสินค้าในลักษณะรีวิวสินค้า
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สัมภาษณ์ผู้ค้าเครื่องสำอางแบรนด์สัญชาติเมียนมา ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 11 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์เจ้าของร้านเสื้อผ้าผู้หญิง ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 17 ตุลาคม 2564
71 สัมภาษณ์เจ้าของร้านเสื้อผ้าคุณภาพสูง ด้วยระบบซูม มิตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 30 ตุลาคม 2564
72 สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนขายเครื่องสำอางสัญชาติเมียนมาด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 8 ตุลาคม 2564
70
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จึงทำให้เธอสามารถใช้โพสต์ของผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้นมาทำการตลาดต่อได้ เนื่องจากโพสต์ของผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้น
เปิดโซเชียลมีเดียของเขาพวกแบบเข้าถึงได้โดยสาธารณะ73
อีกรูปแบบหนึ่งคือการที่เจ้าของร้านค้าเช่นชายหนุ่มที่ขายเสื้อยืดลายศิลปะเล่าให้คณะวิจัยฟังคือ
ก่อนการรัฐประหารพบว่ามีดารานักแสดงหรือผู้มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งไปซื้อสินค้าของเขาที่ร้านซึ่งตั้งอยู่หน้า
สถานีตำรวจในพื้นที่ ทุกเดือนที่ร้านของเขาจะมีคนมีชื่อเสียงเหล่านี้ไปอุดหนุนสินค้าของเขา ทำให้เป็นโอกาส
ให้เจ้าของร้านได้ถ่ายรูปคนดังเหล่านี้เอาไว้และโพสต์บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการขายได้ดี
ในระดับหนึ่ง แต่หลังจากรัฐประหารในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา เหล่าคนดังและผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้
ก็ไม่ได้มาที่ร้านเขาอีก เนื่องจากสถานที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจ ทำให้เขาเองก็ต้องปิดร้านในเวลาที่เร็วขึ้น
และบ่อยมากขึ้น ทำให้เขาต้องเอารูปเก่าที่เคยโพสต์ไว้ของเหล่าดารามีชื่อเสียงเหล่านั้นมาโพสต์ใหม่อีกครั้ง
เพื่อให้มีการสั่งซื้อสินค้าของเขามากขึ้น74
ขณะที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ที่เพิ่งเริ่มกิจการ อย่างที่ขายสินค้าเสื้อผ้าเกาหลีนั้น เจ้าของร้านเปิดเผยว่า
เสื้อผ้าของเธอเป็นสินค้าผลิตจากโรงงานที่มีความเป็นมวลชน ไม่ได้เป็นการออกแบบแบบเฉพาะเจาะจงหรือใช้
วัตถุดิบที่มีความพิเศษ การใช้ผู้มีชื่อเสียงในการส่งเสริมการขายนั้นไม่มีความจำเป็นและเป็นการลงทุนมากเกินไป
สำหรับขนาดธุรกิจของเธอ แนวทางที่เธอและเพื่อนหุ้นส่วนทำคือการโพสต์เสื้อผ้าบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กและ
ทำการไลฟ์สดการขายสินค้าตามช่วงเวลาหรือโอกาสที่สำคัญ โดยเฉพาะช่วงที่มีสินค้าใหม่เข้ามาในร้าน75
7.3.4 การจ้างงานในการค้าปลีกดิจิทัล/ธุรกิจเกี่ยวข้อง
สำหรับอนาคตการจ้างงานและการเข้าถึงสวัสดิการนั้น จากการศึกษาในกรณีของเมียนมาด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการด้านการขนส่งนั้นสัมพันธ์กับผู้ที่ทำอาชีพพนักงานขนส่งสินค้าและบริการ
มากที่สุด แนวโน้มโดยรวมของการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์ทำให้เมียนมาไม่ต่างจากที่อื่นที่ยังต้องการ
พนักงานขนส่งสินค้าจำนวนมากขึ้นและมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะความต้องการบริโภคของคนในเมืองใหญ่
ขณะที่ความต้องการของคนในพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็มีมากขึ้นซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้บริการขนส่ ง
ไปรษณีย์
ลักษณะการทำงานของพนักงานขนส่งในการค้าปลีกออนไลน์ของเมียนมานั้นอาจไม่ต่างกับประเทศ
อื่น ๆ ที่มีการแข่งขันสูงในกลุ่มคนอาชีพเดียวกันในเรื่องของพื้นที่และช่วงเวลาในการขนส่งสินค้าที่ไม่สามารถ
เลือกหรือต่อรองได้ เช่นการที่พนักงานขนส่งงสินค้าคนหนึ่งกำลังส่งสินค้าในพื้นที่หนึ่ง เขาควรที่จะได้รับออเดอร์
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ในการส่งถัดไปในพื้นที่ใกล้เคียงหรือละแวกเดียวกั นเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง หากระบบมักจะสุ่ม
โดยไม่ได้พิจารณาถึงตรรกะดังกล่าว ดังนั้นพนักงานขนส่งอาจต้องไปรับหรือส่งสินค้าในพื้นที่ห่างไกลออกซึ่งทำให้
เสียเวลา และหลายครั้งผู้ที่ใช้บริการเกิดความไม่พอใจและร้องทุกข์กับการขนส่งที่ล่าช้าซึ่งยังเป็นประเด็น
ที่ ไม่ได้รับความใส่ใจมากนักสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการบริการขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการ
กิจการขนส่ง76
โดยทั่วไป ผู้บริหารแพลตฟอร์มขนส่งสินค้ามักโปรโมตบริการของตนเองและส่งเสริมการขายด้วยการ
สั่งอาหารหรือสินค้าอื่น ๆ โดยไม่เสียค่าส่งกับผู้บริโภค ขณะที่พนั กงานขนส่งไม่ได้ส่วนแบ่งใด ๆ แต่แพลตฟอร์ม
ยังได้ส่วนแบ่งจากผู้ใช้แพลตฟอร์มจากร้านค้า หลายครั้งการสั่งสินค้าที่ผู้บริโภคจ่ายเงินสด ซึ่งทำให้พนักงาน
ขนส่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินทอนหรือจ่ายไม่ครบตามราคาของสินค้าหรือบริการ พนักงานขนส่งคนเดิม
เล่าประสบการณ์เพิ่มเติมว่าครั้งหนึ่งเขาไปส่งสินค้าราคา 10,100 จัต แต่ผู้ซื้อจ่ายเงินสดเขาเพียง 10,000 จัต
ทำให้เขาต้องรับผิดชอบส่วนเกินนี้ให้กับร้านคาเอง แม้ว่าเขาจะร้องทุกข์เรื่องราวเหล่านี้ให้กับเจ้าของร้านค้า
หรือผู้ประกอบการ แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก กลับได้รับคำตอบเพี ยงว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่ได้เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง ประเด็นหรือปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขหรือนำมาสร้างเป็นกลไกในการปกป้องสิทธิในการทำงาน
ของพนักงานขนส่งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยรัฐบาลอย่างจริงจังสำหรับประเทศเมียนมา77
สวัสดิการหรือการเข้าถึงประกันสุขภาพนั้นถือว่าได้ว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับความสำคัญสำหรับ
พนักงานขนส่งสินค้า เพราะคนในอาชีพนี้หากได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานนั้นเป็นประเด็นที่ทางพนักงาน
ขนส่งนั้นกังวลมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เจ้าของกิจการขนส่งขนาดย่อยรายหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมวิจัยว่า
การทำกิจการนั้น ทางบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการสื่อสารหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับพนักงานและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อีกทั้งมีความคิดที่จะต้องทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานกับบริษัทเอกชนก IKBZ ที่มีอัตรา
เหมาจ่ายรายปีอยูที่ 150,000 จัต/คน นั่นหมายความว่าหากพนักงานขนส่งได้รับอุบัติเหตุ พวกเขาสามารถ
เรียกร้องค่าชดเชยจากบริษัทประกันเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่กำหนดไว้78
จากประสบการณ์ของพนักงานขนส่งสินค้ารายหนึ่งของกิจการขนส่งขนาดเล็กที่เคยประสบอุบัติเหตุ นั้น
ทำให้เขาเห็นว่าประกันชีวิตเองก็มีความสำคัญ เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาทำให้เขาต้องหยุดงานไม่มีรายได้
เพราะต้องพักฟื้น ร่างกายตนเองนานถึง 6 เดือน ขณะที่เจ้าของกิจการขนส่งก็ไม่ได้ช ่ว ยเหลือด้า นการ
รักษาพยาบาลหรือความรับผิดชอบใด ๆ เขาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผลกระทบที่เกิดขึ้นเองลำพัง
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“เวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สิ่งแรกที่บริษัทถามก็คืออาหารได้รับความเสียหายหรือไม่ เรา
อาจถูกส่งตัวไปรักษาหรือดูอาการที่คลินิก แต่บริ ษัทก็ไม่ได้มารับผิดชอบอะไรในส่วนนี้ ร้านค้าอาหาร
บางเจ้าอาจจะช่วยเหลือเรื่องที่อาหารได้รับความเสียหายเท่านั้น”79
จะเห็นได้ว่ากำลังคนหรือแรงงานสำหรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับ
ประเทศเมียนมานั้นยังถือว่าไม่มีความชัดเจน ขณะที่สถานการณ์ บ้านเมืองของประเทศเมียนมานั้นยังไม่มี
ความเสถียร การเตรียมความพร้อมของคนในด้านความรู้และทักษะจึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยตนเองเป็นหลัก ผู้ประกอบการกิจการด้านการขนส่งซึ่งเป็น
ผู้หญิงวัยเกือบ 50 ปี ที่มีประสบการณ์ในการทำงานร้านอาหารแฟรนไชส์มาก่อน พร้อมทั้งคุณวุฒิการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ต่อด้วยปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก
สมาคมผู้บริหารธุรกิจ จากประเทศสหราชอาณาจักร (Association of Business Executives UK) เธอเปิดเผยว่า
ในการทำธุรกิจนี้เธอว่าจ้างคน 4 ในการช่วยจัดการระบบ ดูแลในส่วนบริการลูกค้า และบริหารพนักงานขนส่ง
ซึ่งเธอซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าจะเป็นผู้ฝึกอบรมคนที่รับเข้ามาทำงานซึ่งควรเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และจากนั้นเธอจะโค้ชอย่างใกล้ชิดจนพนักงานสามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย
ของตำแหน่งงานที่พวกเขาทำ โดยทักษะเบื้องต้นสำหรับคนที่ทำงานในส่วนจัดการและติดต่อกับลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคต้องมีคือโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) การตลาดออนไลน์ และการสื่อสาร
ทางไกล (telecommunication)80 หรือกรณีของเจ้าของร้านเบเกอรีออนไลน์ในเมืองซิตตเวในรัฐยะไข่
ก็ เ ล่ า ให้ ฟังว่าเธอเองต้องเปลี่ยนอาชีพจากการแพทย์ในเมืองย่างกุ้งหลังจากเกิดการรัฐประหารในเดื อน
กุมภาพันธ์ 2564 แล้วมาทำขนมเค้กด้วยตนเองเพื่อยังชีพนั้น ทำให้เธอต้องเรียนรู้ทักษะการขายออนไลน์
ผ่านการใช้เฟซบุ๊กหรือจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาการเข้าถึงแบบไม่เสียค่าใช้ใช่ รวมถึงการฟังสัมมนาออนไลน์
(webinar) เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจ81 กรณีนี้ทำให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้
มีอาชีพใหม่หรือชั่วคราวเกิดขึ้น ที่สำคัญคือการที่ผู้ขายขนาดย่ อมและขนาดกลางพยายามที่จะนำเอาความรู้
ด้านดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองอย่างเร่งด่วนในการขยายธุรกิจของตนเองให้เติบโต (Li, 2020)
7.3.5 การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านดิจิทัล
การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจค้าปลีกในเมียนมานั้นพบว่ายังมีในระดับ ต่ำ
หากมีการรวมตัวหรือต่อรองใด ๆ นั้น คนที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้มีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันบนท้องถนนหรือการ
เคลื่อนไหวในทางกายภาพมากกว่า แต่เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การรวมตัวกัน
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ในส่วนของพนักงานขนส่งนั้นพบว่าพวกเขายังไม่มีอำนาจในการต่อรองมากนักในเรื่องของค่าตอบแทนที่ได้จาก
ส่วนแบ่งของราคาสินค้า เช่นอดีตพนักงานขนส่งสินค้าชายรายหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หันมาเปิดกิจการขนส่งสินค้า
ขนาดเล็กที่มีพนักงานขนส่งจำนวน 10-15 คนเปิดเผยว่า เขาเคยทำงานให้กับแพลตฟอร์มฟู้ดทูยู (Food2U)
ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากร้านอาหารและผู้บริโภค และทำงานพาร์ทไทม์ให้กับฟู้ดแพนด้า จนในเวลาต่อมา
ฟู้ดทูยูเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฟู้ดแพนด้า แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ส่วนแบ่งจากการขนส่งสินค้าลดลง
เช่นจากก่อนโควิด-19 พนักงานขนส่งจะได้ส่วนแบ่งอยู่ที่ 1,000- 2,000 จัตต่อการขนส่ง หรือแม้แต่ขนส่ง
น้ำขวดหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคีย งก็ยังได้ส่วนแบ่งจากการออเดอร์สินค้า แต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19
ส่ว นแบ่งกลับลดลงเหลือเพียง 500 จัตเท่านั้นต่อการขนส่งหนึ่งครั้ ง หากเป็นปลายทางระยะใกล้ พนักงาน
ขนส่งยิ่งได้ค่าตอบแทนน้อยลงไปอีก ซึ่งอยู่ที่ 200-800 จัตต่อการสั่งสินค้าหนึ่งครั้ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการ
บริหารจัดการภายใต้ระบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้าที่พนักงานขนส่งรายหนึ่งได้รายได้อยู่ที่ 100,000 จัต
ต่อสัปดาห์ เหลือเพียง 30,000 จัตต่อสัปดาห์ เป็นเหตุให้พนักงานขนส่งจำนวนหนึ่งไม่พอใจแล้วโพสต์ระบาย
ปัญหาดังกล่าวบนเฟซบุ๊ก แต่ฟู้ดแพนด้าไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้พนักงานขนส่งออกมา
ประท้วงเพื่อส่วนแบ่งที่มากขึ้น เริ่มจาก 3-5 คนในพื้นที่เหว่ซะหยั่นด่า (Waizayanda) ก่อนที่จะมีพนักงาน
หลายคนออกมาประท้วงหลังจากนั้น ซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องด้วย แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ ระบาด
ของโควิด-19 ทำให้การออกมาเรียกร้องบนท้องถนนไม่ได้ลุกลามใหญ่โต จากนั้นไม่นาน เขาตัดสินใจลาออก
จากการทำงานให้กับแพลตฟอร์มดังกล่าว และมารวมกลุ่มกับ เพื่อนของเขาในการเปิดกิจการเป็นของตนเอง
และบริหารงานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเขาเองก็ร่วมทำงานเป็นพนักงานขนส่งพร้อมกับบริหารกิจการโดยเช่า
สำนักงานเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง82
ทั้งนี้ ปฏิเสธได้ว่าสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในเมียนมาหลังจากรัฐประหารในต้นเดือนกุมภาพันธ์
2564 ได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การค้ า ปลี ก ออนไลน์ ท ี ่ ต ้ อ งอาศั ย การคมนาคมสื ่ อ สารในการดำเนิ น กิ จ การ
ผู้ประกอบการทั้งหมดที่คณะวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกต่างตอบตรงกันว่าพวกเขาได้รับความลำบากในการทำธุรกิจ
โดยในส่วนนี้เป็นการนำเสนอแง่มุมของรัฐประหารที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของคนเมียนมาที่
เชื่อมโยงกับการทำธุรกิจในช่วงเวลานี้ โดยหญิงสาวที่ขายเครื่องสำอางสัญชาติเมียนมารายหนึ่งให้ความเห็นว่า
แม้ ว ่ า เธอไม่ ไ ด้ แ สดงความเห็ น ต่ อ การเมื อ งอย่ างตรงไปตรงมาก็ ตาม แต่ ป ระชาชนเมีย นมาโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการเห็นว่าการแสดงความเห็นทางการเมืองค่อนข้างเป็นประเด็นอ่อนไหวในการทำธุรกิจ ในช่วงเวลา
ที่เกิดรัฐประหารใหม่ ๆ มีเพียงลูกค้าประจำของเธอหรือคนที่เธอคุ้นเคยเท่านั้นที่ยังซื้อสินค้าจากเธออยู่ ทำให้เธอ
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เช่นการที่ไม่เปิดเผยหรือแพร่งพรายว่ามีคนที่เธอรู้จักโพสต์ข้อความที่ต่อว่าหรือ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร หรือแม้กระทั่งคนที่ให้การสนับสนุนพรรคเอ็นแอลดีของอองซานซูจีก็ตาม ขณะที่
82

Ibid.

394

เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ เธอจำเป็นที่ต้องไม่แสดงออกทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกัน และทำให้เห็น
ว่าเธอให้ความสำคัญกับการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก แต่แน่นอนว่าเธอพยายามหาแนวร่วมเดียวกับ
เธอในกลุ่มผู้ประกอบการค้าออนไลน์ด้วยที่มีทั้งความเห็นตรงกันและต่างกันออกไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ83
ขณะที่ชายหนุ่มเจ้าของร้านเสื้อยืดแนวศิลปะเห็นว่ารัฐประหารส่งผลกระทบต่อสินค้าที่นำเข้าจาก
ประเทศจีน เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่มีสินค้าหลายเกรดและระดับคุณภาพ หลังรัฐประหารสินค้าจากจีนได้รับ
การต่อต้านอย่างเห็นได้ชัด เพราะประชาชนเมียนมาเชื่อว่าจีนให้การสนับสนุนรัฐบาลทหาร ทำใ ห้เจ้าของ
ร้านเสื้อยืดรายนี้ต้องสั่งสินค้านำเข้าจากประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มอย่างช็อปปีและลาซาด้า แต่ก็เป็นสินค้าจีน
ที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่เขาสั่งซื้อได้จากประเทศจีนโดยตรง และเขาเห็นว่าการสั่งซื้อสินค้าผ่านสองแพลตฟอร์ม
ข้างต้นนั้นมีต้นทุนที่สูงกว่าแพลตฟอร์มของจีนอย่างเต้าเป่า (Taobao) ทำให้เขาต้องสั่งซื้อจากสิงคโปร์หรือ
สหรัฐอเมริกาด้วยในขณะเดียวกัน เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่นั้น ชายหนุ่ม
รายนี้บอกว่าเขามีความคิดและจุดยืนทางการเมือง แต่เขาไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผยกับใครได้ในขณะนี้
และเห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะทำเช่นนั้น84
7.3.6 บทสรุป บทวิเคราะห์แนวโน้ม และข้อเสนอแนะ
ผลกระทบทางสังคมจากการศึกษาธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในเมียนมานั้น แสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้นสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ ขณะที่ประเทศเมียนมายัง
อยู่ภายใต้การปกครองของผู้นำทหาร ทำให้การธุรกิจค้าปลีกได้รับผลกระทบในบางพื้นที่ที่มีการสู้รบระหว่าง
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ประสิท ธิภาพของเทคโนโลยีและการสื่อสารจึงเป็นประเด็นหลักที่สะท้อน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความชะงักงันทางธุรกิจได้
นอกจากนี้ ด้วยบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็จะส่งผลให้การรวมตัวกันของผู้ประกอบการ
ผู้ทำงานในระบบเช่นพนักงานขนส่ง และผู้บริโภค นั้นไม่สามารถรวมตัวหรือเรียกร้องสิทธิในการทำงานหรือ
การบริโภคได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากประเด็นสัมพันธ์กับการกำกับดูแลของรัฐ ที่กลไกของรัฐไม่ได้เอื้อให้เกิดการ
คุ้มครองคนทำงานในระบบเพื่อความเป็นธรรม
ความรุนแรงและบรรยากาศที่ไ ม่มีเสถียรภาพทางการเมืองย่อมส่งผลต่อการสร้างความเท่าเทียม
ด้านดิจิทัล ซึ่งจะคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่ในเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงที่มีโครงสร้างพื้นฐานและการ
เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกกว่า แต่สถานการณ์ดังกล่าวก็ไม่แน่นอนเสมอไป หากการ
ประท้ ว งของคนเมีย นมาต่อรัฐ บาลยังเกิด ขึ้น ซึ่งทำให้ประสิทธิภ าพการสื่อสารนั้นได้รับ การรบกวนได้
เช่นเดียวกัน และแน่นอนว่าสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำดิจิทัลระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทจึงยังคงมีต่อไป
83
84

สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนขายเครื่องสำอางสัญชาติเมียนมาด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 8 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์เจ้าของร้านเสื้อยืดลายศิลปะ ด้วยระบบซูม มีตติ้ง (Zoom Meeting) วันที่ 16 ตุลาคม 2564
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เนื่องจากรัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพและไม่ได้มีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
สื่อสารคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ขณะที่ทักษะในการใช้แพลตฟอร์มในประชากรวัยรุ่นหรือคนที่มี
การศึกษาในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภคสูงน่าจะมีมากขึ้น เพราะเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้ทักษะได้ด้วย
ตัวเอง แต่ก็ขึ้นกับสถานะทางเศรษฐกิจ ของผู้ใช้แพลตฟอร์มด้วยที่จะเข้าถึงความรู้และทักษะได้ดี และมี
ประสิทธิภาพมากกว่า
แม้ว่าเสถียรภาพทางการเมืองจะง่อนแง่น แต่การค้าปลีกออนไลน์ยังเป็นที่ต้องการของคนในพื้นที่
เมืองใหญ่ ทำให้วัฒ นธรรมในการบริโภคสินค้าโดยเฉพาะอาหารน่าจะเติบโตต่อไป การใช้โ ซเชียลมีเดีย
อย่างเฟซบุ๊กน่ าจะยังได้ความนิยมจากชาวเมียนมาในการเป็นช่องทางหลักในการซื้อขายและทำกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ย วข้อง และมีแนวโน้มว่าการใช้แพลตฟอร์มน่าจะเป็นช่องทางในการรวมตัว กัน ของ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในเคลื่อนไหวประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงการคุ้มครองได้ โดยเฉพาะการให้
ความคุ้มครองกับการจ้างงานในธุรกิจนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงงานขนส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
ในการจ้างงานเท่าที่ควร ดังนั้น การค้าปลีกดิจิทัลของประเทศเมียนมาจึงสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเมือง
ที่ส่งผลต่อการเติบโตและการให้ความสำคัญของการคุ้มครองคนที่ทำงาน
ดังนั้น ข้อเสนอแนะในด้านประเด็นทางสังคมของธุรกิจค้าปลีกของเมียนมานั้น การจ้างงาน สวัสดิการ
และการได้รับการคุ้มครองของพนักงานนั้นถือเป็นประเด็นที่ควรได้รับความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงาน
ขนส่ง โดยควรมีการออกกฎระเบียบหรือกฎหมายในการควบคุมผู้ประกอบการในการจ้างงาน อัตราเงินตอบแทน
และการเข้าถึงประกันสุขภาพและกรณีเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาควรให้การสนับสนุนในการ
ขยายเครือข่ายการคมนาคมสื่อสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
ทั้ง ในพื้นที่เมืองและชนบทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นในธุรกิจค้าปลีก และที่สำคัญคือการที่
เมียนมาต้องสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่บรรยากาศเสรีในทางเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เกิดการ
ซื้อขายอย่างเป็นธรรมตามมา
7.4 ผลกระทบต่อบุคคล
7.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์
ประเทศเมียนมาลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (‘UDHR’) แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน
ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยความแพ่ง และสิทธิทางการเมือง ("ICCPR") ข้อ 12 ของ UDHR ระบุว่า
“จะไม่มีใครถูกแทรกแซงตามอำเภอใจหรือผิดกฎหมายกับความเป็นส่วนตัวครอบครัว หรือการติดต่อหรือการ
โจมตีที่ผิดกฎหมายเกียรติยศและชื่อเสียงของเขา” อีกทั้งเมียนมายังไม่ได้ลงนามหรือให้สัตยาบันกับสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ รวมถึง ICCPR ซึ่งยึดถือสิทธิต่อความเป็นส่ว นตัวภายใต้มาตรา 17 ในเดือนมิถุนายน 2556
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมียนมาแนะนำให้รัฐบาลให้สัตยาบัน ICCPR และนานาชาติในกติกาว่าด้วย
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สิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม ('ICESCR') คณะกรรมาธิ ก ารยั ง เรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลดำเนิ น การ
ในภายหลังการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้กฎหมายของประเทศสอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาตรา 357 ระบุว่า “สหภาพเมียนมาจะปกป้อง
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของบ้าน ทรัพย์สิน การติดต่อและการสื่อสารอื่น ๆ ของพลเมือง ภายใต้
กฎหมายภายใต้บทบัญญัตินี้รัฐธรรมนูญ ” มาตรา 17 ของกฎหมายโทรคมนาคม ฉบับที่ 31 ของเมียนมา
กำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้บริการต้องรักษาข้อมูลและเนื้อหาอย่างปลอดภัยที่ส่งหรือรับผ่านบริการโทรคมนาคม
และข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของผู้ใช้แต่ละคน และถึงไม่เปิดเผยและแจ้งให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ
ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นหากได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีอยู่ นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดให้ต้องมีคำสั่งศาล
ในการเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ระบบที่ปลอดภัยหรือเข้ารหัสและการละเมิดใด ๆ อาจส่งผลให้ต้องโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปีและหรือทั้งจำทั้งปรับ
ในขณะที่กฎหมายโทรคมนาคมฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ใน ปี พ.ศ. 2556 กำหนดให้ศาลมีคำสั่งให้
เปิดเผยข้อมูลที่เก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยหรือเข้ารหัสระบบภายใต้มาตรา 69 และจนกระทั่งปัจจุบันรัฐบาล
เมียนมายังไม่ได้ร่างกฎหมายที่ควบคุมการสกัดกั้นการสื่อสารโดยการบังคับใช้กฎหมาย มีรายงานว่ารัฐบาล
เมียนมาได้ขอรับการสนับสนุนจาก สหภาพยุโรปเพื่อร่างกรอบการดำเนินการนี้ (Purdon, 2015) กฎหมาย
โทรคมนาคมฉบับใหม่นี้ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลมีการขยายอำนาจ ตามมาตรา 76
ในการ “เข้าและตรวจสอบ” การสื่อสารโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคม สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้ อง
กับการป้องกันประเทศและความมั่นคงหรือสาธารณประโยชน์” และภายใต้มาตรา 77 ที่อ้างถึง “สกัดกั้น ...
เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น”
มาตรา 77 กฎหมายโทรคมนาคม ปี ค.ศ. 2013 ระบุว่า
“เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น กระทรวงสามารถดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ สั่งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตระงับบริการโทรคมนาคมเพื่อสกัดกั้นไม่ดำเนินการใด ๆ ของการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
จำเป็นและการสื่อสาร และเพื่อควบคุมบริการโทรคมนาคมและอุปกรณ์โทรคมนาคม”
องค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ระบุว่า ในระหว่างขั้นตอนการร่างกฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายไม่ได้
ให้ คำอธิบ ายที่เพีย งพอเกี่ย วกับ สิ่งที่เป็น ส่ว นประกอบ “ความมั่นคงของชาติ” “การป้องกันประเทศ”
“สาธารณประโยชน์” หรือ“สถานการณ์ฉุกเฉิน” (Human Rights Watch, 2013)
ในขณะที่มาตรา 75 ของกฎหมายโทรคมนาคม ที่ออกในปี ค.ศ. 2013 ระบุว่า “รัฐ บาลสหภาพ
อาจส่งตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นของรัฐบาล เพื่อให้สามารถรับข้อมูลใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายต่อความมั่นคงของชาติ โดยไม่กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน” กฎหมายฉบับนี้ไม่รวมการ
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คุ้มครองความเป็นส่วนตัวใด ๆ บทบัญญัตินี้ได้รั บการวิจารณ์ว่ามีเนื้อหาที่กว้างมาก และไม่สามารถระบุได้ว่า
ตัวแทนของรัฐบาลใดมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องนี้ (Freedom House, 2014)
ในปี พ.ศ. 2554 Reporters without Border (RSF) รายงานว่ากระทรวงการสื่อสารและโทรเลข
(MCPT) ได้ออกกฎหมายใหม่ที่ครอบคลุมกว้างขวางสำหรับเจ้าของศูนย์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เช่น
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อกำหนดให้พวกเขาเก็บและแบ่งปันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขบัตร
ประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง (หากผู้ใช้เป็นชาวต่างชาติ) ที่อยู่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจน
บันทึกของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่พวกเขาเยี่ยมชม แฟรงค์ ลารู (Frank LaRue) อดีตผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพ
ในการแสดงออกของสหประชาชาติ ให้ความเห็นเช่นกันว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่ในระดับต่ำ และแต่ละบุคคลต้องพึ่งพาการเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นหลัก
องค์การสหประชาชาติระบุหลักการว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน กำหนดให้ภาคเอกชนมีความ
รับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม องค์กร Privacy International (PI) (2015) รายงานว่า
ประเทศเมียนมาไม่มีกฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งใน
รายงานแห่งชาติที่ส่งโดยรัฐบาลเมียนมาหรือในรายงานของกลุ่มองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้อง ในทางกลับกัน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นข้อมูลความเป็นส่วนตัวก็เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ทำให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
นักข่าวมีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก องค์กร Privacy International (PI) เรียกร้อง
กฎหมายความเป็นส่วนตัว โดยให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เมียนมาต้องใช้กรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งในการคว บคุม
การสกัดกั้นโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักการแห่งความชอบธรรม ความเป็นสัดส่วน และความจำเป็น
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแทรกแซงใด ๆ ในความเป็นส่วนตัว โดยกำหนดเป้าหมาย และไม่ใช่ตามอำเภอใจ
เช่นเดียวกับการออกกฎหมายล่วงหน้า ในการอนุญาตทางศาลที่ให้เปิดเผยข้อมูลส่ วนตัว ต้องมีการกำกับดูแล
ที่เป็นอิสระ การแจ้งเตือนของผู้ใช้ และการเข้าถึงการแก้ไขในกรณีที่มีการละเมิด
การที่เมียนมายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนของอุตสาหกรรม ICT ตัวอย่างเช่น บริษัท โทรคมนาคม Telenor กล่าวว่าจะไม่เปิดตัวบริการจนกว่า
รัฐบาลจะสรุปกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน (Telenor Myanmar,
n.d.) นอกจากนั้น บริษัท Ooredoo ซึ่งเปิดตัว บริการในเดือ นสิงหาคม ค.ศ. 2014 ไม่ได้ประกาศว่ า จะ
ตอบสนองแต่อย่างใดต่อคำขอของรัฐบาลในประเด็นการที่ภาคธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลบริการ หากรัฐบาลร้องขอ
(Purdon, 2014) ในขณะที่ บริษัท ICT บางแห่ง เช่น Telenor ได้พัฒนาและนำนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
ของตนเองมาใช้ จากกรณีที่เมียนมาขาดกฎหมายควบคุมการเก็บรักษาข้อมูล และมีนโยบาบที่อาจจะไม่รัดกุม
เพียงพอที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และรักษาความปลอดภัยในเสรีภาพในการให้บริการลูกค้า
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ในขณะที่เมีย นมายัง คงมี ความพยายามปฏิร ูป ในด้านการเมื องและกฎหมาย ในฐานะที่เป็ น รั ฐ
ประชาธิปไตยที่รับผิดชอบต่อหลักนิติธรรม ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้อง
กับ การปกป้องข้อมูล อย่างไรก็ตาม องค์กร Privacy International (PI) (2015) ตั้งข้อสังเกตว่าการไม่มี
หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหมายความว่ามีข้อจำกัดหรือไม่ เปิดโอกาสให้บุคคลแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตน
ความเป็นส่วนตัว และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา และไม่แสวงหาการแก้ไขหรือการชดเชย
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์เหล่านี้
งานศึกษาของ Nu Yin Kyaw (2020) แสดงให้เห็นว่าแม้รัฐบาลเมียนมาจะประกาศนโยบายสนับสนุน
การทำธุร กิจ อีคอมเมิร์ซ แต่ผู้ป ระกอบการรายย่อยพึงพอใจค้าขายกับลูกค้าด้ ว ยเงินสดตามเดิม เหตุผล
เพื่ อ หลบเลี่ยงภาษีและปกปิดข้อมูลทางการค้า สำหรับทางฝั่งของลูกค้าความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของ
การโอนเงินหรือทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เป็นประเด็น
สำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอีคอมเมิ ร์ซ อีกทั้งลูกค้าที่มีบัตรเครดิตไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของ
กฎหมายป้องกันการฉ้อโกงทางธุรกรรมในโลกไซเบอร์ ทำให้เลือกซื้อสินค้าออนไลน์เฉพาะกับเจ้าของธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของบริษัทข้ามชาติ
ขณะที่ตอนนี้ในประเทศเมียนมายังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพ ในอีก
ด้านหนึ่งแนวคิดการเข้ารหัส (encryption) หรือการกำหนดรหัสผ่าน (password) และแนวคิดการรักษา
ความปลอดภัยดิจิทัล (digital security) ไม่เป็นที่รู้จักของประชากร ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปจำนวนมากไม่เข้าใจ
พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยดิจิทัล เช่น ความจำเป็นการใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก
มีรายงานผลการสำรวจพบว่าการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิข้อมูลส่วนตัวและความสำคัญของข้อมูลนี้อยู่ใน
ระดับ ต่ำในเมีย นมา พอผู้คนขาดความรู้ พื ้นฐานในเรื่ องสิทธิข ้ อมูล ส่ว นตัว ทำให้ ข าดความตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวต่อสาธารณะและรัฐบาล ตัวอย่างเช่น การสมัครบัญชี
เฟซบุ๊กและการกำหนดรหัสผ่านมักจะทำโดยพนักงานร้านค้าขายโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งความไม่เท่าเทียม
ทางเพศสภาพทำให้ผู้หญิงชาวเมีย นมาขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ ผู้หญิง
โดยเฉพาะในเขตชนบทมั ก ขอความช่ ว ยเหลื อ จากญาติ ท ี ่ เ ป็ น ผู ้ ช ายช่ ว ยสมั ค รใช้ ง านแอปพลิ เ คชั นบน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนพร้อมกับยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
เมียนมาไม่มีกฎหมายควบคุมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์
ในประเทศเมียนมา เป็นประเด็นที่องค์กรระหว่างประเทศให้ความกังวลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
เมียนมาเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นดิจิทัลจะมีผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้
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จะต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวของพลเมือง และข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานข้อมูลบัตรประชาชนดิจิทัลได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้บริบทการพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ที่กำลัง
เติบโตในประเทศเมียนมา องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูลส่วนบุคคล เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาตระหนักถึงระบอบนิติบัญญัติเพื่อปกป้องสิทธิในความเป็น
ส่วนตัวและเสรีภาพการแสดงออก โดยเฉพาะความกังวลว่าประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อรัฐบาลที่เพิ่มการเฝ้าระวัง
และควบคุมพลเมืองมากขึ้น (Calderaro, 2014)
เราจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในชีวิตประจำวันของผู้คนชาวเมียนมาและ
ความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้คนและธุรกิจ
เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นอุปสรรคสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิ จิทัลในประเทศเมียนมา
อีกทั้งส่งผลต่อรูปแบบของธุรกิจดิจิทัลทั้งในกลุ่มผู้ขายและพฤติกรรมผู้บริโภค ให้มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง
แตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื้อหาในประเด็นนี้จะนำเสนอในหัวข้อต่อไป
7.4.2 การรับรู้และทัศนคติของผู้ประกอบการต่อกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จากการสำรวจด้วยแบบสอบถามในกลุ่มผู้ประกอบการจำนวน 100 คน ในประเด็นการรับรู้และ
ทัศนคติของผู้ประกอบการต่อกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจสรุปเบื้องต้นได้ว่าผู้ประกอบการ
ค้าปลีกออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าประเทศเมียนมายังไม่มีกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ผู้ประกอบการมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการแทบทั้งหมดคิดว่าการทำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์มีความจำเป็นต้องให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล นอกจากนั้น ผู้ประกอบการมากกว่าครึ่งหนึ่งมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แต่อย่า งไรก็ตาม
มีผู้ประกอบการจำนวนน้อยที่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์
ตารางที่ 0.10
ในประเทศของท่านมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 มี

19

19.0

2 ไม่มี

23

23.0

3 ไม่แน่ใจ

58

58.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0
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จากข้ อมูล ในตาราง หากเรานำจำนวนของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามว่า ไม่แน่ใจและมี
มารวมกันจำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77 เราจะพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าประเทศเมียนมายังไม่
มีกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 0.11
ท่านได้รับการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลฯ
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 ได้รับ

47

47.0

2 ไม่ได้รับ

23

23.0

3 ไม่แน่ใจ

30

30.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0

จากข้อมูลในตาราง หากเรานำจำนวนของผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามว่าไม่ได้รับการชี้แจงและ
ไม่แน่ใจมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 53 เราจะพบว่าผู้ประกอบการมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการชี้แจงนโยบาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 0.12
ท่านคิดว่าการทำธุรกิจ Digital Retail จำเป็นต้องให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคหรือไม่
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 จำเป็น

68

68.0

2 ไม่จำเป็น

9

9.0

3 ไม่แน่ใจ

23

23.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0

จากข้อมูลในตาราง เราจะพบว่าแม้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าประเทศเมียนมาไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการขี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ผู้ประกอบการแทบทั้งหมดคิดว่าการทำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์มี ความจำเป็นต้องให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยคิดเป็นร้อยละ 91 ของผู้ประกอบการทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 0.13
ท่านมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือไม่
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 เก็บ

58

58.0

2 ไม่เก็บ

38

38.0

3 ไม่แน่ใจ

4

4.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0

จากข้อมูลในตาราง ผู้ประกอบการมากกว่าครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 58 ให้ข้อมูลว่ามีการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในตารางที่ 4.5 แสดงให้เราเห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด คิดเป็นร้อยละ 87 โดยมีผู้ประกอบการจำนวนน้อยที่นำ
ข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจออนไลน์แค่ ร้อยละ 13 เท่านั้น
ตารางที่ 0.14
ท่านนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้ประโยชน์หรือไม่
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 มีการนำไปใช้

6

6.0

2 ไม่มีการนำไปใช้

87

87.0

3 ไม่แน่ใจ

7

7.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0

ตารางที่ 0.15
ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 มีความรู้

67

67.0

2 ไม่มีความรู้

13

13.0

3 ไม่แน่ใจ

20

20.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0
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จากข้อมูลในตาราง เราจะเห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นส่วนตัว
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 67 มีผู้ประกอบการจำนวนไม่มากที่ตอบว่าไม่มีความรู้
ในเรื่องดังกล่าวนี้ คิดเป็นร้อยละ 13 และมีผู้ประกอบการที่ตอบว่าไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 20
ตารางที่ 0.16
ท่านรู้ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลฯ
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 รู้

16

16.0

2 ไม่รู้

46

46.0

3 ไม่แน่ใจ

38

38.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0

จากข้อมูลในตาราง เราจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่ารัฐบาลเมียนมามีนโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล คิดเป็น ร้อยละ 46 และมีผู้ประกอบการที่ตอบว่าไม่แน่ใจในประเด็นดังกล่าวนี้
ใกล้ เ คี ย งกั น คือ ร้ อ ยละ 38 นอกจากนั้ น ผู้ ป ระกอบการครึ่ง หนึ่ง ไม่ รู้ ว่ า รั ฐ บาลเมี ยนมามี ก ารจัด ทำร่าง
กฎหมายการแข่ ง ขั น ทางการค้ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51 โดยมี ผู้ ป ระกอบการที่ รู้ ใ นประเด็ น ดั ง กล่ า วนี้เ พี ยง
ร้ อยละ 13
ตารางที่ 0.17
ท่านรู้ว่ารัฐบาลมีการจัดทำร่างกฎหมายหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฯ
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 รู้

13

13.0

2 ไม่รู้

51

51.0

3 ไม่แน่ใจ

36

36.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0

7.4.3 ปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและอาชญากรรมในโลกออนไลน์
ปัจจุบันประชากรเมียนมามีโทรศัพท์มือถือใช้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
ใช้โ ทรศัพท์ มื อ ถื อสมาร์ ทโฟนเพื่ อ เข้า ถึ ง อิ นเทอร์เ น็ ต การทำธุรกรรมทางธุร กิ จ ออนไลน์ เปลี่ ยนจากบน
หน้ า จอคอมพิวเตอร์มาสู่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ธนาคารและสถาบันทางการเงินขยาย
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บริการมาอยู่บนแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ลูกค้าของธนาคารสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี โอนเงินซื้อ
สิ น ค้ า และรั บ บริ ก ารแจ้ งเตือ นจากธนาคารบนโทรศั พ ท์มื อ ถื อ สมาร์ท โฟน จำนวนผู้ใ ช้โ ทรศั พ ท์ มื อ ถือ
สมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรเปิดโอกาสให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศ
เมียนมากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศเมียนมาเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค
สำคัญ ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากในเมีย นมาขาดแคลนศักยภาพ ทักษะที่จำเป็น และ
ความตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น แม้ว่าพวกเขาจะมีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือหรือ
อินเทอร์เน็ต พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการพัฒนาธุรกิจของพวกเขาอย่างไร โดยเฉพาะการอาศัย
ธุรกิจออนไลน์ของบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนและอินเดีย ปัญหาดังกล่าวนี้ยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโต
ของธุรกิจอีคอมเมิร์ชในประเทศเมียนมา (Greene, 2020)
นอกจากนั้น หลังรัฐบาลเมียนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ผู้ประกอบการ
รายย่อยกลับใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์ค้าขายทำธุรกิจเดิมที่พวกเขาทำอยู่ โดยเฉพาะการ
ขายสินค้าปลอม หรือสินค้าหลอกเลียนแบบ เพียงแต่ย้ายแพลตฟอร์มจากร้านค้า พื้นที่ริมถนน มา อยู่ใน
แพลตฟอร์มออนไลน์ การรับรู้ถึงการมีอยู่ของสินค้าปลอมที่แพร่หลายในท้องตลาดและประสบการณ์ถูกหลอกลวง
ให้ซื้อสินค้าปลอมจากพ่อค้า ทำให้ลูกค้าชาวเมียนมาไม่มั่นใจสินค้าที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งไม่สามารถ
ตรวจสอบสภาพสินค้าได้เหมือนการซื้อในร้านค้า ทำให้ขาดความมั่นใจการซื้อสินค้าออนไลน์จากผู้ประกอบการ
อีคอมเมิร์ซรายย่อย
ยางฮี ลี (Yanghee Lee) ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ส ิ ทธิ
มนุษยชนในเมียนมาต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน โดยตั้งข้อสังเกตถึงความกังวลของเธอเกี่ยวกับเรื่องผิดปกติ
ของการเฝ้าระวังการสื่อสารของนักสิทธิมนุษยชนในประเทศเมียนมา รายงานของยางฮี ลี ช่วยสนับสนุน
รายงานที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งรายงานว่านักข่าวและนักวิชาการได้รับการแจ้งเตือนจาก Google
เกี่ยวกับการสนับสนุนจากรัฐ ที่พยายามแทรกซึมบัญชีส่วนตัวในบริการอีเมล Gmail
ในช่วงห้าทศวรรษของการปกครองแบบเผด็จการทหารที่เมียนมา การเฝ้าระวังของรัฐเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายที่เป็นระบบ ในการควบคุมพลเมืองและติดตามความขัดแย้งทางการเมือง มีการริเริ่มการปฏิรูป
ทางการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้น และในปี ค.ศ 2013 อัน เป็นผล
มาจากความขัดแย้งระหว่างศาสนา ทำให้เกิดการเรียกร้องผลักดันการปฏิรูปกฎหมายเพื่อต่อต้านการเฝ้าระวัง
ของรัฐทวีความชัดเจนมากขึ้น
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการออนไลน์แสดงให้เราเห็นว่าปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และ
แก๊งสแกรมเมอร์ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการค้าปลี กออนไลน์และทำให้รูปแบบการทำธุรกิจออนไลน์ที่

404

ประเทศเมียนมามีลักษณะเฉพาะ อีกทั้งรัฐบาลเมียนมาไม่มีกฎหมายและมาตรการที่ชัดเจนเพื่อป้ องกัน
อาชญากรรมในโลกออนไลน์ ทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบด้านลบจากแก๊งสแกรมเมอร์ที่ขโมยข้อมูลทางธุรกิจ
และหลอกให้โอนเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่าไม่รู้จะร้องเรียนปัญหานี้กับหน่วยงานใดของรัฐ
แม้ผู้ประกอบการจะไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเมียนมามีกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
แต่ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์มีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาและข้อมูลทางธุรกิจ
เวลาพวกเขาดำเนินธุรกิจค้าขายออนไลน์ โดยเฉพาะความกังวลที่จะถูกแฮกข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ
รายละเอียดของบัญชีพวกเขาโดยแก๊งสแกรมเมอร์ บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กค้าขายออนไลน์ ผู้ประกอบการ
รายหนึ่งให้ข้อมูล ว่าองค์กร Myanmar Center for Responsible Business เคยเสนอให้ รัฐ บาลเมียนมา
สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองความมั่นคงในโลกไซเบอร์เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ แต่จนขณะนี้
ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนี้จากรัฐบาลเมียนมา
ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์รายย่อยที่ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทธุรกิจออนไลน์ขนาดใ หญ่จะ
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ สำหรับ
ผู้ประกอบการเอกชนที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องเรียนรู้ในการปกป้องข้อมูลในโลกออนไลน์ด้วยตัวเอง เช่น การ
เปลี่ยนรหัสเข้าเฟซบุ๊กบ่อยครั้ง การยืนยันตัวตน (authentication) หรือการย้ายข้อมูลลูกค้าของลูกค้าจาก
แพลตฟอร์มออนไลน์มาไว้ในไฟล์ Excel เข้ารหัสแล้วมีแค่เจ้าของธุรกิจและเจ้าหน้าที่บางคนที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ หากจะมีการแชร์ข้อมูลการรีวิวสินค้าของลูกค้าจะขออนุญาตก่อนทุกครั้ง นอกจากนั้น ผู้ประกอบการ
บางรายมีความไว้วางใจในระบบของเฟซบุ๊กที่จะช่วยป้องกันการล้วงข้อมูลจากแฮกเกอร์ ทำให้คิดว่าเฟซบุ๊ก
ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการใช้งานง่ายและปลอดภัย
“ฉันกับน้องสาวเป็นแอดมินเพจ มีแค่เราสองคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเพจและข้อมูลลูกค้าของ
เราได้ และฉันอาศัยอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉันรู้จักจึงไม่ได้กังวลกับการหลอกลวง
ในโลกออนไลน์มากนัก”
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ประกอบการเป็นกลุ่มคนที่คอยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คอยทำหน้าที่
เตือนและลบเบอร์โทรศัพท์เวลาลูกค้าให้เบอร์โทรทางช่องแชท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหาการล้วงข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ ทำให้ลูกค้ามักจะให้ข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองในช่องแชทเวลาจะซื้อสินค้าออนไลน์ ลูกค้าบางรายจึงกลายเป็นเหยื่อของแก๊งสแกรมเมอร์
ดังที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งให้ข้อมูล ดังนี้
“มีเพื่อนของฉันที่ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เธอจะไลฟ์สดขายสินค้าและคอยบอกลูกค้าว่าอย่าให้
หมายเลขโทรศัพท์ในช่องแชทไลฟ์สด แต่ลูกค้าหลายคนก็ยังมักจะให้เบอร์โทรศัพท์พวกเขาอย่าง
ง่ายดายในช่องแชทอยู่เสมอ มีลูกค้ารายหนึ่งหลังจากให้เบอร์โทรศัพท์ทางช่องแชทของเธอ วันต่ อมา

405

มีแก๊งสแกรมเมอร์สร้างโปรไฟล์ลวงและติดต่อเขาเพื่อให้โอนเงินจ่ายสินค้าเท่ากับราคาสินค้าที่เขาสั่ง
ไม่กี่วันต่อมาลูกค้ารายนี้โทรศัพท์มาที่เบอร์ของเพจที่ขายสินค้าเพื่อแจ้งว่ายังไม่ได้รับสินค้า แต่ติดต่อ
ใครไม่ได้ เขาจึงรู้ว่าถูกแก๊งสแกรมเมอร์หลอก”
แก๊งสแกรมเมอร์บางรายจะแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วส่งข้อความมาขอเบอร์โทรศัพท์ และ
เลขบัญชีเพื่อโอนเงินที่ชนะรางวัลให้
“เพื่อนฉันเคยเล่าให้ฟังว่า แม้แต่เฟซบุ๊กที่มีระบบป้องกันข้อมูลแน่นหนาก็ยังถูกแฮก เพื่อนของฉันเคย
ได้รับข้อความแจ้งว่า ‘คุณชนะได้รับรางวัลเป็นไอโฟน 12’ จากนั้นขอข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนฉัน
เพื่อจะส่งไอโฟนให้”
เราอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ปัญหาแก๊งสแกรมเมอร์และอาชญากรรมไซเบอร์เกิดขึ้นพร้อมกับการ
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและธุรกิจค้าขายออนไลน์ในประเทศเมียนมา ผู้ประกอบการรายหนึ่งประเมินว่า
ในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหานี้ไม่ได้แตกต่างจากเดิมและยิ่งรุนแรงมากขึ้น เหตุผลหลักมาจากคนเมียนมายังไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ดังนั้น พวกเขาไม่มีทักษะในการวิเคราะห์ภาพลวง (fake photo)
และมักจะโอนเงินซื้อสินค้าออนไลน์จากแพลตฟอร์มของแก๊งสแกรมเมอร์ โดยเฉพาะในเพจที่มีผู้ติดตาม
จำนวนมากมักจะเป็นที่เพ่ งเล็งของแก๊งสแกรมเมอร์ ทำให้บางธุรกิจออนไลน์ในประเทศเมียนมาว่า จ้ าง
บริษัทเอกชนให้ดำเนินการดูแลเพจเพื่อป้องกันการล้วงข้อมูลทางธุรกิจ
“สถานการณ์แก๊งสแกรมเมอร์ตอนนี้เลวร้ายมาก พวกเขาจะโพสต์รูปภาพของสินค้าในเพจแล้วให้
ลูกค้าโอนเงิน พอลูกค้าโอนเงินก็จะไม่ได้รับสินค้าและติดต่อเพจไม่ได้”
สถานการณ์ปัญหาแก๊งสแกรมเมอร์ส่งผลให้ธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่ประเทศเมียนมามีความไว้วางใจ
กันน้อยเป็นทุนเดิม เนื่องจากมีแก๊งสแกรมเมอร์และคนตกเป็นเหยื่อถูกหลอก อีกทั้งรัฐบาลเมียนมาไม่มีท่าที
ชัดเจนต่อปัญหาดังกล่าวนี้และคนที่ตกเป็นเหยื่อมักไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังเหตุการณ์รัฐประหารในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้ประกอบการไม่เพียงต้องคอยปกป้องข้อมูลทางธุรกิจของตัวเองจากแก๊งสแกรมเมอร์
แต่ยังต้องระมัดระวังในการโพสต์ข้อความและไลฟ์สดขายสินค้า จะไม่แสดงมุมมองทางการเมืองและใช้ภาพ
ดาราหรือคนมีชื่อเสียงที่ต่อต้านรัฐบาลเป็ นภาพโฆษณาสินค้า เพราะรับรู้ว่าหลังรัฐประหารความไว้วางใจ
ในสังคมเมียนมาลดน้อยลง
“เพื่อนของฉันที่ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์เคยมีประสบการณ์ถูกแก๊งสแกรมเมอร์หลอก สแกรมเมอร์
บางรายทักเพื่อนของฉันมาในแชทบอกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ผลิตสินค้าให้ในราคาที่ถูกกว่าที่เพื่อนของ
ฉันเคยสั่งผลิต แล้วให้เพื่อนของฉันโอนเงินมัดจำให้ก่อน พอเพื่อนของฉันโอนเงินให้สแกรมเมอร์ก็
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ติดต่อไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ฉันจะสั่งสินค้าจากผู้ผลิตที่ติดต่อกันมานานจนไว้วางใจกัน และมี
โรงงานผลิตอยู่ที่ย่างกุ้ง”
ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าการสั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงในการถูกโกงสูง คิดเป็นร้อยละ 72 มีจำนวนน้อยที่มีทัศนคติว่ามีความเสี่ยงจะ
ถูกโกงน้อย คิดเป็นร้อยละ 7
ตารางที่ 0.18
การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงในการถูกโกงสูง
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1 ใช่

72

72.0

2 ไม่ใช่

7

7.0

3 ไม่แน่ใจ

21

21.0

รวมทั้งสิ้น

100

100.0

ในอีกด้านหนึ่ง ปัญหาสแกรมเมอร์และความไว้วางใจในสังคมเมียนมา ลูกค้าส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะใช้
บริการเก็บเงินปลายทาง เพื่อป้องกันการหลอกลวงในโลกออนไลน์และจะจ่ายเงินหลังจากได้รับสินค้าแน่นอน
แล้วเท่านั้น ข้อมูลในประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากสำรวจกลุ่มผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ที่นิยมเลือกชำระเงิน
ด้วยวิธีการเก็บเงินปลายทางมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือช่องทาง Mobile Banking คิดเป็น
ร้อยละ 31
ตารางที่ 0.19
รูปแบบการชำระเงินที่ใช้มากที่สุด
คำตอบ

จำนวน

ร้อยละ

1.iBanking/Mobile Banking

31

31.0

2.ชำะผ่านบัญชีธนาคาร

2

2.0

3.เก็บเงินปลายทาง

55

55.0

4.Wave Pay/Wave money

7

7.0

5.KBZ Pay Wallet

5

5.0

100

100.0

รวมทั้งสิ้น
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เราจะเห็นได้ว่าในกรณีของประเทศเมียนมายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลในขณะนี้ ส่งผลต่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในทางการค้าของภาคธุรกิจ หรือ
รัฐบาลใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสอดส่องพลเมือง อย่างไรก็ตาม เราสามารถระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่าบริบทสังคมเมียนมาที่ผู้คนมีความไว้วางใจกันต่ำและความไม่เชื่อถือต่อสถาบันทางการเงินเป็น ทุนเดิม
โดยเฉพาะความระมัดระวังของประชาชนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับรัฐบาล มีส่วนทำให้รูปแบบการค้าปลีก
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเมียนมามีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือลูกค้านิยมที่จะซื้อซื้อสินค้าด้วยเงินสดและ
เรียกเก็บเงินปลายทางมากกว่าจะทำธุรกรรมการโอนเงินซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางธนาคาร กรณีนี้ของ
ประเทศเมียนมาจึงอาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นที่การแพร่หลายของเศรษฐกิจดิจิทั ลมีส่วนทำให้ลูกค้าธุรกิจ
ออนไลน์มีสำนึกความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการคำนึงถึงการที่ภาคธุรกิจจะใช้ประโยชน์
จากข้อมูลส่วนบุคคลของตน แต่สำหรับประเทศเมียนมาวัฒนธรรมเดิมในสังคมที่ผู้คนไม่นิยมเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นส่วนขยายการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
7.4.4 บทสรุป
ประเทศเมียนมาไม่ได้ประกาศใช้กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า
มี ความตระหนักไม่มากนักต่อมาตรการทางกฎหมายที่ปกป้องข้อมูล ส่ว นบุคคล โดยร่างกฎหมายความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ฉบับปัจจุบันพยายามที่จะประนีประนอมความเป็นส่วนตัวของบุคคล โดยกำหนดให้
ผู้ค้าปลีกออนไลน์เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าตลอดจนแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ทางฝ่ายผู้ขาย
สินค้าออนไลน์คิดว่ามีความจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ และการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ข้อมูลส่วนตัวและความสำคัญของข้อมูลนี้อยู่ในระดับต่ำในเมียนมา
อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลเมียนมายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าออนไลน์และลูกค้าเรียนรู้เทคนิควิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการป้องกัน
แก๊งสแกรมเมอร์ด้วยตัวเองในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เราอาจตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลงานวิจัยได้ว่าในอีกด้านหนึ่ง
การที่ผู้ประกอบการและลูกค้าธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ไม่ได้มีความตระหนักต่อมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา อาจไม่ได้เกิดจากเหตุผลของการขาดความรู้หรือความตระหนักรู้
เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว แต่อาจเกิดจากความไม่ไว้วางใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ออกโดย
รัฐบาลที่พวกเขาไม่ไว้วางใจเป็นทุนเดิมว่าจะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้อย่างแท้จริง
เราอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าบริบทความไม่ไว้วางใจในสังคมเมียนมาและความไม่ชั ดเจนในท่าทีของ
รัฐบาลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแพลตฟอร์มออนไลน์ มีส่วนทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์
รายย่อยยังคงพึงพอใจค้าขายกับลูกค้าด้วยเงินสดตามเดิม ในด้านหนึ่งเพื่อปกปิดข้อมูลทางการค้าและเพื่อ
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หลบเลี่ยงภาษี ส่วนผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการโอนเงินทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือ และความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเป็นประเด็นสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ช
นอกจากนั้น ประเด็นปัญหาเรื่องแก๊งสแกรมเมอร์และอาชญากรรมในโลกออนไลน์ ทั้งในชีวิตประจำวัน
ของผู้คนชาวเมียนมาและความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
ของผู้คนและธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นอุปสรรคสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเ ศรษฐกิจ
ดิจิทัลในประเทศเมียนมา อีกทั้งส่งผลต่อรูปแบบของธุรกิจดิจิทัลทั้งในกลุ่มผู้ขายและพฤติกรรมผู้บริโภค ให้มี
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่สำคัญ บริบทความไว้วางใจในสังคมเมียนมาที่ต่ำและวัฒนธรรมการที่ผู้คนไม่นิย มเปิดเผยข้อมูล
ส่ว นบุคคลต่อรัฐบาล กลายเป็นส่วนขยายให้รูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเมียนมามีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากประเทศอื่น
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บทที่ 8
ผลการศึกษาประเทศสิงคโปร์
บทสรุปผู้บริหารประเทศสิงคโปร์
1. ประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจ
ในประเด็นกลุ่มทุนในการค้าปลีกออนไลน์ บริษัทที่เป็นผู้ค้าสำคัญ คือ Shopee, Lazada, Amazon
และ Qoo10 เป็นหลัก สินค้าที่เลือกซื้อมาที่สุดคือ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รองลงมาคืออุปกรณ์ไอที
และสินค้าแฟชั่น การซื้อของที่มีถิ่นฐานในสิงคโปร์และความเร็วในการจัดส่ง เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้คนเลือกซื้อ
สินค้าปลีกออนไลน์ รวมถึงความสะดวกสบายและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายในแพลตฟอร์มเดียว และการมี
แพลตฟอร์มเป็นคู่แข่งให้เลือก ก็ถือเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคได้เลือกสินค้าที่มีราคาตรงใจมากที่ สุด ในประเด็น
การชำระเงิน การจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสูงเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คือ ร้อยละ 47
รองลงมาคือ PayPal ที่ร้อยละ 12 และการโอนเงินผ่านธนาคารร้อยละ 11 ส่วนแนวโน้มอื่นๆ ที่น่าสนใจคือ Buy
now, pay later (BNPL) และ e-wallet เช่น google pay ในประเด็นการขนส่งสินค้า มีบริษัทในการแข่งขัน
ค่ อ นข้ า งมาก เช่ น PolyM, SmartPac, Ninja Pack, SingPost, GrabExpress สำหรั บ แพลตฟอร์ ม การค้ า
ออนไลน์ขนาดใหญ่อย่าง Shopee ก็มีการขนส่งตัวด้วยเอง แต่มีจุดประสงค์เพื่อต่อรองราคากับรายอื่นเป็น
สำคัญ ผู้ค้ารายย่อยในแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ชอบแนวคิดในการเป็น drop shipping ในเชิงภูมิศาสตร์
สิงคโปร์มีขนาดเล็ก การขนส่งสินค้าในสิงคโปร์ไม่มีปัญหา เพราะพื้นที่และระยะทางอาจทำให้ความเป็นไปได้ใน
การเสียหายหรือสูญหายน้อย อีกประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ หากแพลตฟอร์มที่ขายสินค้ามี SingPost ให้เลือก
ผู้บริโภคหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเลือกใช้บริการ ซึ่งเป็นการสะท้อนลักษณะชาตินิยมในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ได้ระดับหนึ่ง
สำหรับสถานการณ์การแข่งขันของค้าปลีกออนไลน์ แพลตฟอร์มใหญ่อย่าง Shopee มีรายการส่งเสริม
การขายทุกเดือน หรือที่เรียกว่า double date และใช้งบประมาณสำหรับโฆษณาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ช่องทางใน
การรับรู้การมีอยู่ของสินค้าที่สูงสุดคือจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งสูงถึงร้อยละ 77 รองลงมาคือจากสื่อสังคมออนไลน์ที่
ร้อยละ 59 นอกจากนั้น ผลการวิจัยพบแนวคิดที่ว่า การใช้ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และพื้นที่ค้าปลีก แบบ
ออฟไลน์ร่วมกันเป็นทางเลือกในการชอปปิ้งเพิ่มขึ้น
ในส่วนของการจ้างงานในการค้าปลีกออนไลน์ จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ ยังไม่พบการจ้างงานแบบอื่น
ที่ต่างออกไปนัก เนื่องจากกลุ่มที่สัมภาษณ์ยังเป็นกลุ่มผู้ค้าขนาดเล็ก จึงพบเพียงการจ้างงานแบบพาร์ทไทม์เป็น
หลัก ส่วนกลุ่มทุนขนาดใหญ่เลือกใช้วิธีจ้างงานแบบดั้งเดิมหรือการทำงานออฟฟิศ ในประเด็นพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไป กลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์มีทัศนคติในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในแง่มุมต่างๆ เป็นไปในทางบวกมาก
ขึ้น (1) ผู้บริโภคเริ่มมั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ แต่ยังลังเลในคุณภาพสินค้า (2) เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อ
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สินค้ามากขึ้น ทำให้คนเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น (3) คนรุ่นเก่าที่ยึดติดกับการซื้อขายแบบเดิมๆ เพราะขึ้นอยู่กับอายุ
สำหรับคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบมากๆ อาจจะไม่มั่นใจในสินค้าและไม่อยากเสี่ยง
สำหรับนโยบายการส่งเสริมค้าปลีกออนไลน์ของภาครัฐนั้น จากข้อมูล การสัมภาษณ์ พบว่าความ
ตระหนักรู้ในการช่วยเหลือหรือนโยบายที่สนับสนุน e-commerce โดยเฉพาะการค้าปลีกนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้น
เท่าใดนัก อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ค้าที่สัมภาษณ์เป็นกลุ่มธุรกิจรายย่อย การได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อาจไม่ดี
เท่าที่ควร แม้ว่าความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์จะมีแนวทางผ่านองค์กรหากหลายเพื่อช่วยเหลือ SMEs ในการ
ผันตัวเข้าสู่ตลาดค้าปลีกออนไลน์แล้วก็ตาม
2. ประเด็นการกำกับดูแลภาครัฐ
รัฐบาลสิงคโปร์มีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไปสู่ smart nation โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในเวทีโลก และนำพาสิงคโปร์ไปสู่
ตำแหน่งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับภูมิภาคและระดับโลก E-commerce เป็นส่วนสำคัญในการ
ขับเคลื่อนสิงคโปร์ให้บรรลุเป้าหมายในระดับโลกดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลได้มีนโยบายและโครงการพัฒนา ecommerce มาอย่างยาวนานตั้งแต่ พ.ศ.2539 โดยเริ่มจาก E-commerce Master Plan เพื่อให้ภาคธุรกิจทุก
ระดับ และภาคประชาชนหัน มาเข้าสู ่แ ฟลตฟอร์ มนี้ โดยมีกฎหมายสำคัญ คอยสนับสนุน ได้แก่ กฎหมาย
Electronic Transactions Act (พ.ศ.2541) เพื ่ อ ควบคุ ม การบริก ารด้ า นดิ จิ ต อลในทุก ประเภท กฎหมาย
Consumer Protection (Fair Trading) Act (พ.ศ.2547) และคู ่ ม ื อ ธุ ร กรรมการค้ า ออนไลน์ Technical
Reference 76 (พ.ศ.2563) เพื่อให้ธุรกิจในระดับต่างๆ รวมไปถึงคนที่ต้องการเริ่มธุรกิจออนไลน์ มีการทำ
ธุรกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตอบสนอง และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ รัฐบาลโดยผ่านหน่วยงาน Enterprise Singapore ได้จัดโครงการ E-commerce Booster package
ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ค้าปลีกให้เข้าสู่แฟลตฟอร์มออนไลน์หลัก ๆ โดยสนับสนุนเรื่องการทำเนื้อหา รายการสินค้า
การโฆษณา รวมไปถึงการให้เงินสนับสนุนเป็นจำนวน 80% ของต้นทุน
ในส่วนของทัศนคติความรู้และความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภคออนไลน์ต่อการกำกับดูแล
การค้าออนไลน์ของภาครัฐในด้านต่างๆ อาทิ นโยบายส่งเสริม ภาษี กฎระเบียบ และมาตราการให้ความเป็น
ธรรมและการคุ้มครองในการค้าออนไลน์นั้น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมจำนวน
5 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ทราบถึงรายละเอียดนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ในทางกลับกันไม่ทราบถึงการฝึกอบรมที่
รัฐจัดให้ และต้องการเงินช่วยเหลือในการทำธุรกิจมากกว่านี้ โดยเฉพาะให้แก่ผู้ค้ารายใหม่ ในเรื่องการจัดเก็บ
ภาษี ผู้ค้าออนไลน์รายย่อยยังคงพึงพอใจที่รัฐบาลไม่ได้จัดเก็บภาษีพวกเขา ส่วนเรื่องการดูแลให้ความเป็นธรรม
นั้น ผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดเห็นว่ารัฐบาลไม่มีบทบาทมากนัก
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ในส่วนของผู้บริโภคออนไลน์นั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้บริโภคที่มีความรู้เรื่องและ
ตระหนักถึงมาตราการภาครัฐด้านการให้ความเป็นธรรมในการซื้อของออนไลน์มีจำนวนเกือบครึ่งนึง หรือ 42%
กลุ่มคนที่มีความรู้เรื่องและตระหนักถึงมาตราการภาครัฐด้านการให้ความเป็นธรรมในการซื้อของออนไลน์มาก
ที่สุดจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงวัยเรียนในระดับมัธยมถึงปริญญาตรี กลุ่มที่มีอายุ ต่ำกว่า 24 ปี มีความตระหนักใน
เรื่องนี้ถึง 50% ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนกลุ่มนักศึกษาที่ 52% และกลุ่มที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีที่ 44.4%
ในด้านการจัดเก็บภาษี ผู้บริโภคเห็นว่า การจัดเก็บภาษีไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้บริโภค แต่คาดว่าอาจจะมี
ประโยชน์ต่อภาพรวมในประเทศมากกว่า ในเรื่องการคุ้มครองการซื้อสินค้านั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่เห็นว่าตน
ได้รับการคุ้มครองนั้น เพราะได้รับเงินชดเชยเมื่อไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้าที่ได้รับความ
เสียหาย และการซื้อขายออนไลน์เป็นไปได้ดี
3. ประเด็นผลกระทบต่อสังคม
จากการศึกษาพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์มีความพยายามอย่างมากในการดึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้ามาในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล อย่างไรก็ตามประชากรหนึ่งในสิบยังถูกละเลยอยู่ ผลกระทบทางสังคมที่มีต่อพวกเขา อาทิ
ความยากจน ยังเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยมักจะถูกพูดถึงและยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ผลที่ตามมาคือ การขาด
โอกาสที่มาจากเศรษฐกิจดิจิทัลในรูปแบบของ e-commerce และการจ้างงานรูปแบบใหม่ การจะมีนโยบายและ
การปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกคน จะต้องมาพิจารณากันใหม่ว่าใครควรจะถูกนับรวมบ้างในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ทางสังคมและเศรษฐกิจนี้
นอกจากนี้ เศรษฐกิ จดิจิทัลยังส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและพฤติกรรมทางสังคม
การรีวิวสินค้าและกลุ่มสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนแปลกหน้าจะมี
ผลต่อ ความเชื่อมั่นในตัวสินค้า ผู้ขาย และความปลอดภัยในข้อมูล การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ท้า
ทายต่อแง่มุมทางจริยธรรมในการบริโภคกำลังเกิดขึ้น ได้แก่ การประท้วง การรณรงค์ และการล็อบบี้ออนไลน์
ผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลและวัฒนธรรมดิจิทัลที่ได้ให้เสรีภาพแก่ผู้บริโภคในการกำหนดบรรทัดฐานทางสังคม
และการเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม่
ลักษณะของงานและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การศึกษาพบว่า เศรษฐกิจดิจิทัลทำให้เกิดการขยายตัวของแรงงานแบบชั่วคราว ( ‘gig’ workers) ซึ่งลักษณะงาน
รูปแบบนี้กลับส่งผลดีต่อหลายๆ คน โดยเฉพาะคนที่ต้องการความยืดหยุ่นด้วยมีภาระที่จะต้องดูแลบุคคลอื่นหรือ
ทำงานอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม การปกป้องสิทธิของลูกจ้าง ความพร้อมของภาคธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และการจัดการของภาครัฐต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านดิจิทัลแก่ประชาชนเป็นประเด็นสำคัญซึ่งรัฐบาล
สิงคโปร์ควรที่จะประเมินยุทธศาสตร์ด้า นเศรษฐกิจและการค้าดิจิทัลใหม่เพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะ
เป็นคนทำงานแบบเป็นกะ แรงงานอพยพ และกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในสังคม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญ
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ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของสิงคโปร์และเสี่ยงต่อผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการเข้าถึงเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและโอกาสต่างๆ ที่ตามมา
4. ประเด็นผลกระทบต่อบุคคล
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2555 สิงค์โปร์เริ่มประกาศใช้ กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และมีผลบังคับใช้ครบทุก
มาตราเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีข้อสังเกตอยู่ว่า การที่สิงคโปร์ต้องใช้เวลาถึง 1 ปี 6 เดือน กว่าที่กฎหมายนี้จะบังคับ
ใช้ได้อย่างสมบูรณ์นั้น เหตุผลเนื่องมาจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ จึงต้ องใช้เวลาเตรียมตัวให้เกิดความพร้อม เช่น มี
การก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPC) ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระทำ
หน้าที่กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการเปิดเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางกฎหมายและ
อัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง (กิตติพงศ์, 2563, น. 19-20) ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลได้ เ ผยแพร่ ร ่ า งฉบั บ แรกของ Model AI Governance Framework เพื ่ อ ชี ้ ป ระเด็ น ปั ญ หาด้ า น
จริยธรรมและการอภิบาลเอไอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อใจสาธารณะที่มีต่อเทคโนโลยี
การประนีประนอมระหว่างแนวคิดคติรวมหมู่กับแนวคิดปัจเจกนิยม
ฐานคิดดั้งเดิมของชาวสิงคโปร์ที่เป็นแบบขงจื๊อและคติรวมหมู่นั้นดูเหมือนจะขัดแย้งกับแนวคิดปัจเจก
นิยมซึ่งเป็นฐานคิดของเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เน้นการปกป้องอัตตาณัติและเสรีภาพ อย่างไรก็ตาม
สิงคโปร์ก็สามารถผลักดัน การใช้ กม. PDPA ในเชิงปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น การปรับตัวในโลก
สมัยใหม่ การเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ) แม้ว่าใน เชิงวิธีคิดนามธรรม อาจจะ
ไม่สอดคล้องกับคุณค่าและฐานคิดดั้งเดิมบางประการ (ÓhÉigeartaigh et al., 2020)
ความเข้าใจและการตระหนักรู้เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความไว้วางใจในแพลตฟอร์ม และเข้าใจว่าแพลตฟอร์มต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่

จำเป็นในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ นอกจากนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบว่าในประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายคุ้มครอง
ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และเห็ น ว่ า กฎหมายดั ง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเหมาะสมดี แ ล้ ว
ผู้ประกอบการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล และมีความเห็นตรงกันว่ากฎหมายดังกล่าว
มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมดีแล้ว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่ได้รับผลกระทบด้านลบจากการบังคับใช้
กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลของรัฐบาลสิงคโปร์
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บทที่ 8
ผลการศึกษาประเทศสิงคโปร์
8.1 ธุรกิจและเศรษฐกิจ
ในช่วง พ.ศ. 2500 (ทศวรรษที่ 1960) เป็นยุคที่การพัฒนาอุตสาหกรรมรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้
สิงคโปร์พัฒนาล้ำหน้าประเทศเพื่อนบ้าน การผลิตสินค้ากลายเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2510 - 2520 (ราวทศวรรษที่ 1970 จนถึง 1990) สิงคโปร์ได้รักษาระดับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ อย่างเสถียรภาพ ส่วนหนึ่งเป็นมาจากอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานย้ายฐานการผลิตมายัง
ภูมิภาคอาเซียน และมีการแทนที่การผลิตแบบเดิมด้วยอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีสูง ในช่วงเวลา
เดียวกัน พรรคการเมือง The People's Action Party (PAP) ครองเสียงข้างมากในสภานับตั้ งแต่ยุคเศรษฐกิจ
เฟื่องฟู เนื่องจากได้สร้างรัฐบาลที่มีความมั่นคงและปลอดการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนโยบายที่พัฒนาจาก
ส่วนกลางและนโยบายทางสังคมที่เข้มแข็ง แม้จะถูกวิจารณ์ในการทำงานแบบอำนาจนิยมและความเป็นพรรค
เดียวที่มีเสียงข้างมาก แต่พรรค PAP ก็ยังได้รับความนิยมในการบริหารประเทศ อัตลักษณ์ของสิงคโปร์ต่างจาก
ชาวมาเลย์และจีน ซึ่งเกิดจากการพยายามแทรกตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสเศรษฐกิจโลก ภาคการผลิตและบริการ
ยังคงเป็นเสาหลักสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์มาจนถึงทุกวันนี้ (World Bank, n.d.)
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540-2541 แม้แม้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั้งภูมิภาคจะสร้างความสะร่ำระสาย
ให้เกิดแก่อัตราการเติมโตของสิงคโปร์ก็ตาม สิงคโปร์ได้รับผลกระทบไม่เท่ากับชาติอื่น ๆ ในอาเซียน ยังคงรักษา
ระดับความมั่งคั่งของประเทศไว้ได้ เป็นรองเพียงแค่ประเทศบรูไนที่มีธุรกิจน้ำมันค้ำจุนอยู่ อย่างไรก็ดี สิงคโปร์ยัง
เผชิญกับปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พยายามสร้างตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอื่น ๆ เพื่อเร่ง
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนประเทศให้เป็นระบบเศรษฐกิจแบบ
เทคโนโลยีชั้นสูง
การเพิ่มการแข่งขันและเปิดเสรีด้านตลาดมากขึ้น เช่น การแก้กฎหมายสื่อสารและระเบียบว่าด้วยการ
แข่ ง ขั น ด้ า นโทรคมนาคม (Telecommunications Act and Telecom Competition Code) ทำให้ ม ี ผ ู ้ ให้
บริการด้านระบบโทรคมนาคมเป็นจำนวนมาก อันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นอกจากนั้น ยังมีการออกระเบียบว่าด้วยการแข่งขันธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการไปรษณีย์ใน ค.ศ. 2551
เพื่อช่วยส่งเสริมตลาดการค้าอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่สองของ ค.ศ. 2552 สิงคโปร์ประสบปัญหา
ภาคการผลิตที่ลดต่ำลงในรอบ 20 ปี แต่ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขาลง เช่น การผ่อนปรนนโยบายการเงิน
และตลาดแรงงาน ทำให้ประเทศฟื้นตัวได้เร็วขึ้น (Jordan, 2009; Keat, 2011)
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ใน พ.ศ. 2561 เศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโตถึงร้อยละ 3.2 ภาคการผลิตมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะส่วนวิศวกรรม
และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต ส่ วนอุตสาหกรรมข้อมูลและการสื่อสาร
เติบโตร้อยละ 6 อุตสาหกรรมการเงินและประกันเติบโตร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สำหรับ พ.ศ. 2562
รัฐบาลสิงคโปร์คาดการณ์การเติบโตไว้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 3.5 เท่านั้น เนื่องจากเป็นการคาดการณ์ตามกระแส
เศรษฐกิจโลก ซึ่งผลที่ออกมาก็เ ป็นไปตามที่คาดการณ์เนื่องจากมีวิกฤติการแพร่ระบาด COVID-19 เริ่มต้นที่
ปลายปีเดียวกัน นโยบายอุตสาหกรรมสิงคโปร์สะท้อนความพยายามในการรักษาฐานการผลิตให้เข้มแข็ง ให้อยู่
ในระหว่างร้อยละ 20-25 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ พร้อมกับพยายามเปลี่ยนแนวทางการผลิต จาก
กิจการที่ใช้แรงงานสูง ไปสู่อุตสาหกรรมที่ให้ทุนและมูลค่าเพิ่มมากกว่าเดิม (World Bank, n.d.)
เมื่อมองรายอุตสาหกรรมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศนั้น จะพบว่าอุตสาหกรรมที่รัฐเป็นเจ้าของหรือมี
ส่วนร่วมลงทุน นับเป็นหน่วยสำคัญที่ทำให้ประเทศพัฒนา เช่น การไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม การขนส่ง และการ
ท่า รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งเป้าการเติบโตภาคการผลิตไว้หลายกรณี และส่งเสริมการผลิตในภาคส่วนสำคัญ 16 ส่วน
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 คือ การก่อสร้าง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมความเที่ยงตรง วิศวกรรมการขนส่ง การ
ผลิตโดยทั่วไป การค้าปลีก บริการด้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสุขภาพ การสื่อสาร สื่อและการออกแบ การ
ขนส่งและการคลังสิน ค้า บริก ารสนับสนุนการบริหาร การบัญชี บริการการเงิน ธุรกิจการสร้างและรัก ษา
กระบวนการ และบริการด้า นสั ง คม ยกตัว อย่า งธุร กิ จสำคั ญ อั นหนึ ่ง ของสิง คโปร์ คือภาคบริ การการจั ด
ประชุมสัมมนานานชาติ จากการจัดอันดับด้านธุรกิจในหลาย ๆ หน่วยงาน สิงคโปร์อยู่อันดับที่หนึ่งของเมืองที่
เป็นที่นิยมในการจัดประชุมนานาชาติติดต่อกันถึง 11 ปี (ถึง พ.ศ. 2561) มีผู้เดินทางเข้ามาทำธุรกรรมและ
ป ร ะ ช ุ ม ใ น ก ล ุ ่ ม BTMICE (Business Travel and Meetings, Incentive Travel, Conventions and
Exhibitions) มากถึ ง 1.8 ล้ า นคน ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-กั น ยายน พ.ศ. 2562 (Singapore Economic
Development Board, 2021)
สำหรับบริษัทข้ามชาติ สิงคโปร์มีอัตราภาษีนิติบุคคลต่ำสุดในอาเซียน (ร้อยละ 17) รวมถึงมาตรการ
ภาษีจำนวนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของบริษัทที่ลงทุนในสิงคโปร์ ตัวอย่างเช่น การมอบรางวัล Regional
Headquarter Award (RHA) ให้กับบริษัทที่สร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นและส่งเสริมนวัตกรรมในสิงคโปร์ อัตรา
ภาษีคงที่ที่ร้อยละ 15 ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาห้าปี นอกจากนี้ แรงจูงใจด้านภาษีอีกประการหนึ่งสำหรับ
บรรษัทข้ามชาติ คือเครือข่ายข้อตกลงการเก็บภาษีซ้อน (DTA) ซึ่งครอบคลุมกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ข้อตกลง
เหล่านี้เป็น ข้ อตกลงที ่บ ริ ษั ทจะไม่ ถ ู กเก็ บภาษีส องครั ้ง ทั้ งในสิ ง คโปร์ และประเทศแม่ (Inland Revenue
Authority of Singapore, n.d.)
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8.1.1 ภาพรวมการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ในปัจจุบัน ชาวสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีในอัต ราที ่ค ่ อนข้ างสูง และเชื่ อ มต่ อ กั บ อิน เทอร์ เน็ต อยู่ เสมอ ธนาคารโลกประมาณการการใช้
อินเทอร์เน็ตในสิงคโปร์เป็นร้อยละ 75.9 ของประชากรใน พ.ศ. 2563 และมีการใช้สมาร์ทโฟนในทุกกลุ่มอายุใน
สิงคโปร์ ทั้งนี้การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อมือถือที่มากขึ้น ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ บวกกับความ
พร้อมในการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นเหตุผลสำหรับการซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น (DotEcon, 2015) อย่างไรก็ดี
สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กและมีวัฒนธรรมการจับจ่ายในห้างสรรพสินค้า ทำให้การซื้อแบบออฟไลน์ในสิงคโปร์
ค่อนข้างสะดวก หลายแห่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ใน e-commerce โดยการอุดหนุนอุปกรณ์ไอทีและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ รวมถึง
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการให้ความรู้ธุรกิจเกี่ยวกับระบบ e-commerce เพื่อนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ให้
แพร่หลาย (ECAS, 2010, as cited in DotEcon, 2015, pp. 29, 35)
ในแง่ของตลาดภายในประเทศซึ่งมีขนาดเล็กอย่างสิงคโปร์ ตลาดต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่ ามากจึง
เป็นเป้าหมายของการชดเชยตลาดภายในประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลาง ecommerce ระดับภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้มีบริษัท e-commerce ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เช่น
Rakuten และ Taobao เข้ า มาตั ้ ง สำนั ก งานใหญ่ ป ระจำภู ม ิ ภ าคในสิ ง คโปร์ ต ั ้ง แต่ พ.ศ. 2556 ยิ ่ ง กว่ า นั้น
แพลตฟอร์มซื้อสิน ค้าออนไลน์มากมาย ได้เปิดดำเนินการในสิงคโปร์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เช่น Shopee,
Lazada, Amazon, Qoo10 เป็นต้น
ในช่วงไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2564 บริษัท Shopee เป็นเว็บไซต์ด้าน e-commerce ที่มีผู้เข้าชมมาก
ที่สุด โดยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ประมาณ 12 ล้านครั้งต่อเดือน ตามมาด้วย Lazada และ Amazon โดยมีผู้เข้าชม
ประมาณ 7.3 และ 6.46 ล้านครั้งตามลำดับ จากสถิตข้างต้น ผู้เล่นที่น่าสนใจคือ Shopee ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย Sea
Limited ใน พ.ศ. 2558 และได้รับความนิยมจากการเป็นตลาดออนไลน์ ที่เน้นอุปกรณ์พกพาแห่งแรกในเอเชีย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ บริษัทเริ่ม ต้ น จากการเป็น ตลาดกลางสำหรั บผู ้ค ้า ปลีก รายอื ่น ๆ เพื่อขายสิน ค้ า ผ่ า น
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์โดยแทบไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ค้า ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เสี่ยงภัยแต่ประสบ
ความสำเร็จ ทำให้ Shopee มีจำหน่ายในเกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในคู่แข่งหลัก
ของ Lazada (Müller, 2021b)
ผู้เล่นในตลาด e-commerce เหล่านี้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่แข็งแกร่งของสิงคโปร์ การนำ
ดิจิทัลไปใช้ในระดับสูง บรรยากาศของผู้ประกอบการ และความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นปัจจัย
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สำคัญที่ทำให้สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการออกแบบและเปิดตัวบริการ e-commerce โดยเฉพาะค้า
ปลีกแบบใหม่ ก่อนที่จะเปิดตัวในตลาดที่มีประชากรมากขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของภูมิภาค
8.1.1.1 กลุ่มทุนในการค้าปลีกออนไลน์
ตามการรายงานของเว็บไซต์ We Are Social (2019) การค้าปลีกออนไลน์ของสิงคโปร์มีปริมาณการซื้อ
ขายสูงเป็นอันมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์กับการซื้อขายที่หน้าร้านใน พ.ศ. 2562
การใช้จ่ายด้าน e-commerce อยู่ที่ประมาณ 889 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่การใช้จ่าย ณ จุดขายต่อหัวในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 21,481 ดอลลาร์ การใช้จ่ายด้าน e-commerce เป็นส่วนแบ่งของการค้าปลีกอยู่ที่
ร้อยละ 4 ของยอดขายในประเทศทั้งหมด ส่วนแบ่งการใช้จ่าย e-commerce ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
e-wallets อยู่ที่ร้อยละ 10 ในขณะที่ส่วนแบ่งการใช้จ่าย ณ จุดขายผ่าน e-wallets อยู่ที่ร้อยละ 4 ในแง่ของการ
เติบโตของการชอปปิง e-commerce ตามหมวดหมู่ ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมยังคงสามารถแข่งขันและได้เปรียบจาก
แบรนด์ของตนเองซึ่งยังเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ภาคการค้าปลีกของสิงคโปร์มีส่วนสนับสนุนร้อยละ 1.4 ให้กับ GDP
โดยมีรายรับจากการดำเนินงาน 33 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ธุรกิจค้าปลีกใน
สิงคโปร์ยังได้รับประโยชน์จากการริเริ่มของรัฐบาล เช่น วิสัยทัศน์ปี 2563 ของแผนการปฏิรูปอุตสาหกรรม
การค้าปลีก (Retail Industry Transformation Map - ITM)
จากการสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ในงานวิจัยชิ้นนี้ พบว่า Shopee ได้รับความนิยมในการเข้าใช้
งานมากที่สุดถึงร้อยละ 68 (ตรงกับการสำรวจของ Statista ประจำปี 2021)85 รองลงมากคือการเข้าเว็บไซต์ของ
ร้านค้า

85

โปรดดู https://www.statista.com/statistics/869701/singapore-top-10-e-commerce-sites/
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รูปภาพที่ 1 แพลตฟอร์มที่นิยมใช้งานเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์
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การรายงานข้างต้นสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ค้าและผู้บริโภค จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ขายต่างยอมรับว่า Shopee เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมจากผู้ค้าให้ไปเปิดร้านค้า
โดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที่ขายของในลักษณะนำเข้าสินค้าจากต่างประเภทในลักษณะคน
กลาง ยกตัวอย่าง James (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) กล่าวว่า
ปกติเราจะนึกถึง Lazada หรือ Shopee ในการลงขายสินค้า เพราะคิดว่าแพลตฟอร์มสร้างแบ
รนด์ตัวเองได้ จากมุมมองพ่อค้าธรรมดาและจากมุมมองของผู้ขายแต่ละราย โดยลองใช้บริการ
บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทดลองดูว่าผลการตอบรับเป็นอย่างไร
ผลิตภัณฑ์เดียวกัน อาจนำเสนอบนหลายแพลตฟอร์ม จากนั้นเราสามารถตัดสินใจตามยอดขาย
และตามการเข้าถึง
นอกจากนั้น ยังมีผู้ค้าสัญชาติพม่าที่เข้าไปทำงานในสิงคโปร์และขายสินค้าออนไลน์จำพวกอุปกรณ์
ประกอบโทรศัพท์มือถือ และผู้ค้าสัญชาติไทยที่ขายเบเกอร์รีออนไลน์ได้บอกตรงกั นว่า ตัดสินใจใช้ Facebook
เป็นแพลตฟอร์มหลักในการขายสินค้า เนื่องจากมีความสะดวกในการซื้อขายและสร้างยอดการเข้าถึงของผู้คน
ด้วยตัวผู้ขายเอง
ในมุมมองของผู้บริโภคทั้งหมด 5 คนจากการสัมภาษณ์ ทุกคนเน้นการใช้บริการจาก Shopee เป็นหลัก
รองลงมาคือ Lazada และเว็บ ไซต์ข องสินค้า เช่นในกรณีของ Kenneth ผู้ซึ่งมองว่า การซื้อของออนไลน์
โดยทั่วไปจากแพลตฟอร์มรวมสินค้า มักจะใช้บริการในรูปแบบสินค้าไม่มียี่ห้อดัง แต่หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ความน่าเชื่อถือจะไปยังเว็บไซต์ของสินค้านั้น ๆ เช่น ในกรณีจะซื้อโทรศัพท์มือถือของบริษัท Apple ก็จะเข้าไป
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ยังเว็บไซต์ของ Apple โดยตรง ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคทุกคนเลือกเข้าแพลตฟอร์มรวมสินค้า คือ (1) ความ
สะดวกสบาย (2) มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย และ (3) การจัดส่งที่ว่องไว
นอกจากนั้น Calista (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า
โดยส่วนตัวจะใช้ Shopee และ Lazada เพราะมีบริษัทตั้งอยู่ในสิงคโปร์ การจัดส่งจึงเร็วมาก โดยเฉพาะเวลาที่
ต้องการของบางอย่างโดยไว การออกแบบแอปฯ และเว็บไซต์ก็มีผล เพราะใช้งานง่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของอย่างแน่นอน
ผู้บริโภคบางราย เช่น Patrisha เลือกที่จะค้นหาสินค้าใน Google ก่อนเป็นอันดับแรก หากมีสินค้าที่
ต้องการใน Shopee หรือ Lazada และ Amazon เป็นที่สุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้า
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ การซื้อของที่มีถิ่นฐานในสิงคโปร์และความเร็วในการจัดส่ง อาจเป็นปัจจัย
สำคัญทำให้ผู้คนเลือกซื้อสินค้าปลีกออนไลน์ เท่า ๆ กับความสะดวกสบายและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายใน
แพลตฟอร์มเดียว และการมีแพลตฟอร์มคู่แข่งให้เลือก ก็ถือเป็นประโยชน์ของผู้บริโภคได้เลือกสินค้าที่มีราคาตรง
ใจมากที่สุด
สำหรับประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อมากที่สุดคือ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งสูงถึงร้อย
ละ 24 รองลงมาคือ อุปกรณ์ไอทีและสินค้าแฟชั่นซึ่งมีร้อยละเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 20 ตามรูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 2 สินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อออนไลน์มากที่สุด
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ข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ We Are Social ซึ่งเคยคาดการณ์ว่าการซื้อขายออนไลน์ในปี 2563 จะมี
สินค้าเติบโตค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ สินค้าแฟชั่นจะเติบโตร้อยละ 22 อิเล็กทรอนิกส์และสื่อร้อยละ 19
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ของเล่นร้อยละ 25 งานอดิเรกและ DIY ร้อยละ 22 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ รวมถึงอาหารและของใช้ส่วนตัว
ร้อยละ 29 รายได้รวมจาก e-commerce จากทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ 3.3 พันล้าน
ดอลลาร์ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2564
ในประเด็นของทุน บริษัทที่เป็นผู้ค้าสำคัญ คือ Shopee, Lazada, Amazon และ Qoo10 เป็นหลัก
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อดีตพนักงานของบริษัททุนรายใหญ่แห่งหนึ่งทำให้ทราบว่า ผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญคือ
Grab ที่เริ่มบุกตลาดหลากหลาย นอกเหนือจากคู่แข่งในระดับภูมิภ าคแล้ว ยังมีคู่แข่งมาจากประเทศจีน
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีทักษะภาษาจีนอยู่แล้ว เช่น Taobao, Ezbuy ก็เป็นคู่แข่งที่หลีกเลี่ยงยาก เพราะมี
สินค้าราคาถูก และมีตัวเลือกหลากหลายซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีน
8.1.1.2 แพลตฟอร์มการชำระเงิน
จากแบบสอบถามออนไลน์พบว่า ช่องทางการชำระเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ การจ่ายผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสูงเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คือ ร้อยละ 47 รองลงมาคือ
PayPal ที่ร้อยละ 12 และการโอนเงินผ่านธนาคารร้อยละ 11
รูปภาพที่ 3 แพลตฟอร์มการชำระเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกใช้

ร้อยละ
PayPal, 12%
จ่ายเมื่อนําส่งสินค้า
, 10%

อื่นๆ, 9% บัตรเครดิต/เดบิต,
8%

โอนเงินผ่าน
ธนาคาร, 11%
เอทีเอ็ม, 3%
อินเตอร์เน็ตแบงค์/โมบาย…

การสำรวจข้างต้นต่างกับรายงานก่อนหน้าของ Müller (2021a) ที่สำรวจพบว่า ใน พ.ศ. 2562 วิธีการ
ชำระเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการซื้อออนไลน์ในสิงคโปร์คือบัตรเครดิต โดยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในช่วงสามเดือน สำหรับวิธีการชำระเงินที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ ในหมู่ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การหักบัญชี
ธนาคารและกระเป๋าเงินมือถือ เช่น PayPal, SmartWallet ของ Starhub และ Paylah ของ DBS แต่อาจไม่
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเท่าใดนัก เนื่องจากอันดับที่สองของการรายงานนี้คือการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต
บนมือถือเช่นกัน
สำหรับองค์กรที่ควบคุมการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในสิงคโปร์คือ Monetary Authority of Singapore
ผู้พัฒ นากลยุทธ์และโครงสร้างพื้น ฐาน และร่ว มมือกับอุตสาหกรรมในการทำให้ระบบนิเวศการ ชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แข่งขันได้และเป็นนวัตกรรมที่ปลอดภัย และในแผนงานการชำระเงิน รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออก
พระราชบั ญ ญั ต ิบ ริ ก ารการชำระเงิ น ในเดื อ นมกราคม พ.ศ. 2562 เพื ่ อ รวมและปรั บปรุ ง ข้ อ กำหนดด้าน
กฎระเบียบสำหรับบริการชำระเงินต่าง ๆ รวมถึงการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้
Monetary Authority of Singapore มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อแนวการชำระเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และรักษาเสถียรภาพในขณะที่อำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเติบโตของการ
ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์86
สำหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ขาย พบว่าผู้ขายแต่ละคนมีความรู้เรื่องการชำระออนไลน์
อย่างกว้างขวาง ซึ่งสะท้อนความเป็นจริงในตลาดแข่งกันแพลตฟอร์มการจ่ายเงิน ยกตัวอย่างเช่น หากขายสินค้า
ใน Carousell ผู้ขายมักใช้ช่องทางการจ่ายเงินที่ชื่อ PayNow เนื่องจากเป็นที่ยอมรับ คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
บัญชี PayNow ในบัญชีธนาคาร อีกหนึ่งช่องทางที่เป็นของสิงคโปร์เองคือ PayLah เพราะแพลตฟอร์มเหล่านี้
เชื่อมโยงกับโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้ขายตรวจสอบการโอนเงินได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ Kyaw (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) หนึ่งในผู้ขายที่สัมภาษณ์ กล่าวว่า
เทรนด์อีกอย่างหนึ่งในสิงคโปร์ตอนนี้คือ ซื้อตอนนี้จ่ายทีหลัง หรือที่เรียกว่า Buy now, pay
later (BNPL) ธุรกิจนี้กำลังเป็นที่นิยม
นอกจากนั้น ผู้ค้าส่ว นใหญ่ก็ย ังให้ความสำคัญกับการจ่ายผ่าน PayPal ซึ่งตรงกับข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริโภค อย่างไรก็ดีผู้ค้าบางส่วน (Danny, สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564) ยัดยึดติดกับการเก็บเงินที่มีความ
เสี่ยงน้อย จึงเลือกรับเฉพาะบัตรเครดิตหรือการโอนเงินสดเท่านั้น และไม่รับเก็บเงินหลังจากการจัดส่ง (Cash
on Delivery – CoD)
สำหรับกลุ่มผู้บริโภคนิยมชำระผ่านบัตรเครดิตและ PayPal เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีความสะดวก
สะบายในการชำระที่ไม่จำเป็นต้องตัดเงินสดในบัญชี แต่ก็มีหลายคนที่ไม่มีบัญชี PayPal เช่น Calista (สัมภาษณ์
พฤษภาคม 2564) ผู ้ เ ลื อ กใช้ บ ั ต รเครดิ ต ซื ้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ เ ป็ น หลั ก ตรงกั บ ความเห็ น ของ Christopher
(สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) และ Titima (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
ดูเพิ่มเติมใน https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/News-and-Publications/Press-Releases/Singapore-Payments-RoadmapReport--August-2016.pdf?la=en&hash=11DC613A2C38615DC4298A888479806B1B5BCCB1
86
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นอกจากนั้น Patrisha (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
Google Pay - เพิ่งเข้ามามีบทบาท โดยส่วนตัวคิดว่าปลอดภัย [...] เมื่อใช้งานแพลตฟอร์ม
จ่ายเงินนี้ครั้งแรก แล้วปลอดภัย จึงใช้บริการเรื่อยมา
ในส่วนของการชำระเงินนี้ อาจสรุปได้ว่า ช่องทางที่ผู้บริโภคเลือกใช้โดยมากคือบัตรเครดิตเป็นหลัก
แม้ว่ากลุ่มผู้ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์จะตื่นตัวและตระหนักรู้แหล่งการชำระเงินหลายทาง แต่ผู้บริโภคยังคง
ยึดถือแนวทางในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วยความเคยชินอยู่
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้างต้นตรงกับการศึกษาหลายปีก่อนหน้าที่ว่า ความปลอดภัยในการชำระเงิน
เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้ซื้อออนไลน์มีความกังวลเกี่ยวกับการชำระเงิน ความปลอดภัย การโจรกรรม
ข้อมูลประจำตัว และความผันผวนของสกุลเงิน (Payvision, 2013) ซึ่งคล้ายกับการสำรวจโดย PayPal (2011)
ที่พบว่า การเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของบัตรเครดิตและเดบิตสำหรับธุรกรรมออนไลน์จะโน้มน้าวให้
ผู้บริโภคใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น
8.1.2.3 การขนส่งสินค้า
ในส่วนของการจัดส่งสินค้า พบว่ามีบริษัทจัดส่งสินค้าหลายรายที่ผู้ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถ
เลือกใช้บริการได้ จากการจัดอันดับบริการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมแต่ละประเภทจะเห็นได้ว่า สำหรับพัสดุขนาด
เล็ก การใช้บริการแบบชำระเงินทางไปรษณีย์ เช่น PolyM, SmartPac หรือ Ninja Pack ของ SingPost จะเกิด
ความสะดวกมาก สำหรับพัสดุขนาดใหญ่นั้น การจัดส่ง Express ในวันถัดไปมีอัตราที่ถูกที่สุดในเมือง สำหรับการ
จัดส่งแบบทันที พบว่า GrabExpress มีราคาที่ถูกที่สุดและใช้งานง่ายที่สุด สำหรับการส่งมอบรถตู้หรือรถบรรทุก
Lalamove หรือ GetVan ถือว่าเป็นเจ้าครองตลาด (Lim, 2020)
ในประเด็นนี้ กลุ่มผู้ขายมองความสัมพันธ์ในเชิงการขนส่งสินค้าและการซื้อขายสินค้าปลีกออนไลน์
ต่างกันออกไป โดย James (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) เห็นว่า
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การขนส่งมีความหลากหลาย บริษัทขนส่งทั้งหมดในสิงคโปร์นั้ นเป็นที่
ยอมรับอย่างดี ส่วนใหญ่ใช้ Ninja Van ซึ่งผู้บริโภคจะรู้จักจนเกือบจะเป็นแบรนด์ที่ใช้ในครัวเรือน
สิ่งสำคัญที่สุดที่ James (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) มองว่ามีความจำเป็นและช่วยให้การขายสินค้า
ปลีกออนไลน์ประสบความสำเร็จในการแข่งขันเรื่องการขนส่ง คือ
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จำเป็นต้องจัดการสินค้าคงคลังของตนเองซึ่งอาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การมีสต็อก
ที่มากเกินไป ... นอกจากนั้น การดรอปชิปปิ้ง [dropshipping]87 … ได้กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับ
ทุกคนในการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ของตนเอง
นอกจากนั้น ผู้ขายรายหนึ่ง (Kyaw, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ยังเห็นว่าการขนส่งสินค้าในสิงคโปร์
ไม่มีปัญหานัก เพราะพื้นที่และระยะทางอาจทำให้ความเป็นไปได้ในการเสียหายหรือสูญหายน้อย ทั้งนี้ กลุ่ม
ผู้ขายมองว่า หากแพลตฟอร์มมีการผูกบริการเรื่องการส่งฟรีให้ผู้ซื้อกับผู้ขายด้วย การซื้อขายสินค้าปลีกออนไลน์
ก็ยิ่งจะมีความนิยมมากยิ่งขึ้น
แนวคิดการจัดส่งฟรีนี้จึงค่อนข้างเป็นที่นิยมในตลาด […] พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ยังเสนอบริการ
อีกด้วย [...] ร้านค้าของเรามองหาสิ่งที่ดีที่สุด เพราะของที่ถูกที่สุดในบางครั้งอาจไม่ใช่ของดีอย่าง
ที่คุณจัดส่งของราคาแพงไป และอาจสูญหายหรือเสียหายได้เนื่องจากจัดการไม่เรียบร้อย
ความคิดเห็นข้างต้นตรงกับ Choy (สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564) ผู้ค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งพึ่งพาการ
ขนส่งที่แพลตฟอร์มนำเสนอเป็น หลัก ส่วน Danny (สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564) ซึ่งเป็นผู้ค้าที่ขายสินค้าผ่าน
แพลตฟอร์มเช่นกัน กล่าวในเชิงลบว่าจำเป็นต้องพึ่งพิงการขนส่งที่แพลตฟอร์มกำหนดเท่านั้น
สำหรับผู้ขายอาหารออนไลน์อย่างเช่น Orawan (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) มองหาการขนส่งที่
ว่องไว โดยเฉพาะการขนส่งบริการข้ามเกาะหรือการขนส่งที่มีระยะห่างออกไปไกลจากบริเวณที่ร้านค้าตั้งอยู่ โดย
ผู้ขายรายนี้ใช้บริการของ Grab และ Lalamove เป็นหลักซึ่งเป็นการขนส่งแบบ rider ที่ทำให้การขนส่งอาหาร
ไปถึงจุดหายได้อย่างเร็วไว และผู้ขายยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเดินทางมารับสินค้าจากร้านที่ทำอาหารเองอีกด้วย
การขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้ขายสินค้าแบบ e-commerce สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึกในกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมองเรื่องความรวดเร็วเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนส่งสินค้าปลีกจากการซื้อ
ออนไลน์แบบใด สามารถจัดส่งได้อย่างสะดวกโดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่ส ุดจะได้รับความนิยม ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์พบว่า โดยมากสินค้าที่ผู้บริโภคสั่งซื้อจากประเทศจีน โดยเฉพาะกรณีของ Christopher, Javier และ
Calista (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ผู้ซื้อสินค้าปลีกออนไลน์ทั้ง 3 รายนี้ เห็นตรงกันว่าจะใช้บริการขนส่งที่ถูก
ที่สุด หรือจ่ายค่าขนส่งแบบธรรมดา บริษัทที่ไว้ใจให้ขนส่งสินค้า เช่น DHL หรือ SingPost ซึ่งตรงกับผู้บริโภคอีก
หลายคนที่มองการขนส่งบริการที่จ ะใช้บริษัทสัญชาติส ิงคโปร์เป็นสำคัญ หากแพลตฟอร์มที่ขายสินค้ามี
SingPost ให้เลือก อันเป็นการสะท้อนลักษณะชาตินิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี มี
ผู้บริโภคบางรายบอกว่า ไม่ค่อยประทับใจการขนส่งสินค้าโดย Ninja Van ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์เอง
Dropshipping เป็นการขายสินค้าแบบที่ร้านค้าไม่ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเอง หรือที่เราเข้าใจกันในรูปแบบของ “ตัวแทนจำหน่าย” โดยที่ไม่ต้องส
ต๊อกสินค้า หรือส่งของเอง เพียงแค่นำข้อมูลสินค้ามาโพสต์ขายลงแพลตฟอร์มต่าง ๆ
87
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เนื่องจากพบกับประสบการณ์การขนส่งที่ไม่ดี เช่น สินค้าเกิดความเสียหาย หรือการติดต่อระหว่างใช้บริการ เป็น
ต้น
สำหรั บ บริ ษ ั ท แพลตฟอร์ ม ขายสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ อ ย่ า ง Shopee นั ้ น จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า
แพลตฟอร์มการขนส่งของ Shopee ที่สร้างขึ้นเองนั้นเริ่มต้นในภายหลัง โดยมีเป้าหมายในการสร้างช่องทางการ
ขนส่งด้วยตัวเอง เพื่อสร้างข้อต่อรองกับระบบขนส่งรายอื่น ๆ ให้ได้ราคาที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี Shopee Express
ค่อนข้างมีข้อจำกัดเรื่องของจำนวนผู้ส่ง (driver) และบ่อยครั้งได้รับการตอบรับที่ไม่ดี (เช่น ส่งช้า) แพลตฟอร์ม
เองไม่ได้บังคับให้ใช้เฉพาะ Shopee Express เท่านั้น เนื่องจากเป็นสิทธิของร้านค้าที่จะเลือกใช้บริการขนส่งราย
ใดก็ได้ ร้านค้าอาจจะมีหลายตัวเลือกให้ลูกค้า สำหรับการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ การตั้งคลังสินค้าของ
ตัวเองของ Shopee มีประโยชน์เป็นอันมาก เนื่องจากสินค้าจากประเทศจีนได้รับการเก็บรักษาในคลังสินค้า
และมีการทำงานคล้ายกับ Ninja Van หรือ Kerry Express
สิ่งที่น่าสนใจในการขนส่งสิงค้าจากการซื้อขายสินค้าปลีกออนไลน์อีกแบบคือ การส่งโดย Rider ที่ผู้ขาย
และผู้บริโภคกล่าวถึงนั้น Lau (2021 as cited in Lin, 2021) กล่าวว่า เมื่อการค้าปลีกออนไลน์เติบโตขึ้น ก็มี
การส่งมอบที่เพิ่มมากขึ้นโดยปริยาย ตัวเลขอย่างเป็นทางการระบุว่ามีรถขนส่งสินค้ามากกว่า 140,000 คัน เทียบ
กับรถแท็กซี่ 15,700 คัน และรถยนต์ส่วนตัวมากกว่า 71,000 คันใน พ.ศ. 2563 การใช้มอเตอร์ไซค์ในการจัดส่ง
ยังเพิ่มขึน้ อย่างมากเช่นกันในบรรดาแพลตฟอร์ม เช่น GrabFood, Deliveroo, foodpanda ทั้งนี้ มีการเสนอว่า
หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับสินค้า เช่น ไม่จำเป็นต้องมีบริการส่งถึงบ้าน ก็จะช่วยลดจำนวน Rider ลง
และส่งผลดีต่อการจราจรของสิงคโปร์ได้ แนวคิดนี้สอดคล้องกับ Goh (2021 as cited in Lin, 2021) เสนอว่า
สิงคโปร์ควรจะมีจุดรับสินค้าแบบตู้ล็อกเกอร์เคลื่อนที่ให้มากขึ้น โดยยกตัวอย่างรถบรรทุกจากแพลตฟอร์ม
Ezbuy ซึ่งออกแบบธุรกิจให้ลูกค้ามารับสินค้าหรือพัสดุตามสถานที่และเวลาที่แน่นอน
8.1.2 ภาพรวมและสถานการณ์การแข่งขันของค้าปลีกออนไลน์
ภาพรวมในการแข่งขันการค้าปลีกออนไลน์นั้น บริษัทที่ทำการแข่งขันรายใหญ่ คือ Shopee, Lazada
และ Qoo10 ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ที่มีการใช้งานมากที่สุดใน พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดี มี
ผู้เล่นรายใหญ่จากต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดอย่างเห็นได้ชัด คือ Amazon.sg ประสบความสำเร็จอย่างสูงใน
การรวบรวมการเข้าดูของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ก้าวกระโดดไปยังเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชม
มากที่สุดเป็นอันดับ 4 ภายในหนึ่งไตรมาส สิงคโปร์อยู่ในแถวหน้าของการมีขนาดซื้อขายของตะกร้าออนไลน์
(Online shopping basket or cart) เฉลี่ยสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีตะกร้าขนาด
เฉลี่ย 110 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวัน (Nurhalim, 2020)
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เมื่อเทียบข้อดีข้อเสียในกลุ่มแพลตฟอร์มรายใหญ่ที่สุดพบว่า แต่ละแพลตฟอร์ มมีจุดแข็งต่างกัน เช่น
Carousell เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนร้านค้า จึงสะดวกเข้าถึงง่าย ในขณะ
ที่ Shopee ต้องลงทะเบียนธุรกิจกับแพลตฟอร์ม ดังตารางที่ 1 ด้านล่าง
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียในการเปิดใช้งานกับแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่นิยมในสิงคโปร์
(Lim, 2018)
แพลตฟอร์ม
การค้า
Carousell

Shopee

Qoo10

Lazada

ข้อดี

ข้อเสีย

- เปิดให้ทุกคน
- ง่ายต่อการใช้
– เข้าถึงได้มาก
– ใช้งานได้ฟรีเว้นแต่จะโปรโมต
– ใช้งานฟรี (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น)
– เปิดสำหรับทุกคน

– ผู้ซื้อใช้งานลำบาก
– ต้องชำระเงินและค่าขนส่งเอง

– ต้องลงทะเบียนธุรกิจเพื่อจดทะเบียนใน
Shopee Mall (เฉพาะผู้ขายชั้นนำและแบรนด์
อย่างเป็นทางการ)
– การเข้าถึงขนาดเล็ก แพลตฟอร์มใหม่
– เปิดสำหรับทุกคน
– ค่าลงทะเบียนครั้งเดียว 100 ดอลลาร์
– เข้าถึงได้มาก
สิงคโปร์ (ปกติ) หรือ 500 ดอลลาร์สิงคโปร์
– ประหยัดค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการโปร (QStore)
โมตร้านค้าของคุณ
– Qoo10 รับคอมมิชชั่นร้อยละ 12 (ปกติ)
หรือร้อยละ 5 (QStore)
– ขาดแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการสำหรับ
ผู้ขาย
– เข้าถึงได้มาก
– สำหรับธุรกิจที่ลงทะเบียนเท่านั้น
– มีโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ใน (ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน $315)
ตัวแพลตฟอร์ม (แต่ต้องเสียเงิน)
– Lazada รับร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 9 ของ
– มีศูนย์ทรัพยากรที่ดีสำหรับผู้ขาย
รายได้

สำหรับประเด็นการส่งเสริมการขายนั้น จากการสัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที่การตลาดของ Shopee ประจำ
สิงคโปร์พบว่า Shopee มีรายการส่งเสริมการขายทุกเดือน หรือที่เรียกว่า double date โดยเดือนที่สำคัญที่สุด
คือ 9.9, 11.11 และ 12.12 โดยใน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้มีการกระตุ้นยอดขาย โดยเพิ่มความถี่ของโปรโมชั่น
จากเดิมเดือนละครั้ง (2.2, 3.3, 4.4 เป็นต้น) มาเป็นทุกวันที่ 15 (‘mid-month’ sales) และเป็นข้อแตกต่างจาก
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คู่แข่งที่ไม่ได้มีรายการส่งเสริมการขายที่มีความถี่เช่นนี้ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งอย่าง Lazada มักจะมีโปรโมชั่นใน
ทุก end of the month (payday) ซึง่ Shopee มีการจัดรายการบางส่วน แต่มิได้ให้ความสำคัญเท่า โดยคู่แข่ง
อย่าง Lazada จะส่งเสริมการขายหลักตอนช่วงครบรอบการก่อตั้งบริษัท เช่น Lazada Birthday sale (ช่วงสิน
เดือนมีนาคม) และรายการส่งเสริมการขายแค่เพียง 11.11 เท่านั้น
ในมุมมองของผู้บริหาร การออกรายการส่งเสริมการขายที่มีความถี่สูง โดยเฉพาะการลดราคา เป็นการ
กระตุ้นยอดขายได้อย่างดี และทำให้คนเสพติดการซื้อสินค้าออนไลน์ ชนิดที่เรียกว่าเป็นเหมือนการซื้อโดยธรรม
เนียมสังคม (social shopping) ถือเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ในยามว่างจากการเลื่อนดู Facebook มา
เลื่อนดูรายการส่งเสริมการขายของ Shopee เช่น flash sale เป็นต้น กระนั้นก็ดี การโหมโฆษณาอย่างหนัก
ในช่วงวันใดวันนึง อาจได้ยอดการขายที่มหาศาล แต่ก็แลกมากับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่มหาศาลเช่นกัน
(เนื่องจากเจ้าของแพลตฟอร์มทุกรายต้องการแย่งความสนใจจากลูกค้าในวันเดียวกัน) ขณะที่การลงโฆษณาแบบ
เป็นประจำมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากว่า และยังทำให้แอปพลิเคชันเติบโต
สิ่งสำคัญในการจัดรายการส่งเสริมการขาย คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า
Shopee ใช้งบประมาณสำหรับโฆษณาค่อนข้างมาก ค่าใช้จ่ายหลักมาจากการลงโฆษณาแบบการตลาดออนไลน์
(Online marketing) กล่าวคือ เป็นการโฆษณาเพื่อให้ได้ยอดดาวน์โหลดโฆษณาตามเว็บไซต์ (เช่น Google
SEM, Shopping Ads) และโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าที่เคยซื้อกลับเข้ามาซื้อใหม่ (retargeting) เนื่องจากการทำให้
ลูกค้าซื้อเป็นครั้งแรกคือเป้าหมายสูงสุด การคงฐานลูกค้าเดิมจะใช้งบประมาณที่น้อยกว่า ไม่มีความจำเป็นต้อง
ลงโฆษณาผ่านสื่อขนาดใหญ่ (mass communication) แต่แพลตฟอร์มสามารถใช้การส่งการแจ้งเตือน (push
notification) ในการเชิญชวนลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อได้
ข้อมูลสัมภาษณ์จากอดีตเจ้าหน้าที่ Shopee มีความคล้ายคลึงกับผู้ค้าในแพลตฟอร์มเอง เช่น Choy กับ
Danny ที่ลงโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มเช่นกัน โดย Danny (สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
ผู้ขายสินค้าปลีกออนไลน์ไม่อาจหนีจากการจ่ายค่าโฆษณาในแพลตฟอร์มชอปปิงได้ รวมไปถึง
การจ่ายค่าโฆษณานอกแพลตฟอร์มการชอปปิง เช่นใน Facebook และ Instagram ด้วย กล
ยุทธ์หลัก [...] คือทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่าของสินค้าในราคาที่ต่ำกว่า
ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากแบบสอบถามผู้บริโภคออนไลน์ ซึ่งพบว่าช่องทางที่
ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์เข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของสินค้าในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ล้วนมาจากสื่อสังคมออนไลน์เป็น
หลัก ดังรูปภาพที่ 4 ด้านล่าง
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รูปภาพที่ 4 ช่องทางที่ผู้บริโภคทำความรู้จักกับสินค้าของผู้บริโภค
32.50%

24.90%

23.60%

12.20%

4.60%
2.10%
สังคมออนไลน์

โทรทัศน์

หนังสือพิมพ์

เพื่อน

ร้านค้า

อินเตอร์เน็ต

จากรูปภาพข้างต้น ช่องทางในการรับรู้การมีอยู่ของสินค้าที่สูงสุดคือจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งสูงถึงร้อยละ
77 รองลงมาคือจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ร้อยละ 59 แสดงให้เห็นว่า ชาวสิงคโปร์พึ่งพาการเข้าถึงสินค้าปลีก
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตค่อนข้างสูง
ในด้านความคิดเห็นการขายสินค้าปลีกออนไลน์ในกลุ่มผู้ค้า พบเพิ่มเติมว่ามีความเห็นพ้องในเรื่องความ
จำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี ทั้งนี้ James (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ในฐานะผู้ขายที่เข้ามาอยู่ใน
แพลตฟอร์มมากกว่า 3 ปี อธิบายว่า
ผู้ค้า e-commerce ในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งผู้ค้าปลีก ธุรกิจบางประเภท หรือ
บุคคลบางกลุ่มอาจเติบโตได้เพราะสิทธิพิเศษของธุรกิจออนไลน์ [...] ผู้ค้าอาจต้องการมีร้านค้า
จริง ๆ เพื่อเริ่มต้นธุรกิจก่อน
นอกจากนั้นยังกล่าวเสริมว่า การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตไม่ใช่ปัญหาในการค้ าขายออนไลน์ในสิงคโปร์
เพราะเทคโนโลยีด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตล้ำหน้าทันสมัย แต่สิ่งที่อาจเป็นปัญหาหลักสำหรับการค้าขายใน
แพลตฟอร์มออนไลน์ คือการทำงานกับข้อมูลมือถือซึ่งบางครั้งเกิดความขัดข้อง ไม่ทันท่วงที หรือไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ค้า เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมู ลการซื้อขาย โดยอาจเป็นเพราะปัญหาภายในในการจัดการระบบ
ของแพลตฟอร์มเอง
ข้อเด่นของการขายของออนไลน์เมื่อเทียบกับการมีหน้าร้านตามการสัมภาษณ์ผู้ค้าปลีกออนไลน์ (Kyaw,
สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) คือการผสมผสาน แต่เมื่อเทียบกับความเข้มข้นของรายได้ ออนไลน์มีรายได้สูงกว่ า
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หน้าร้านจริง สำหรับผู้ขายสินค้าปลีกออนไลน์ที่ชื่อ Orawan (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ซึ่งเป็นชาวไทยที่ทำ
ธุรกิจในสิงคโปร์และไม่มีความรู้เรื่องการพาณิชย์ของสิงคโปร์มากนัก มองว่าการค้าออนไลน์มีความสะดวกและมี
ความจำเป็นสำหรับผู้ขายใน 3 ประเด็นหลัก (1) แพลตฟอร์มฟรี ไม่ต้องเสียค่าการตลาด ไม่จำเป็นต้องมีหน้า
ร้ า น (2) การเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ทำได้ ง่ า ยกว่ า (โดยเฉพาะหากขายผ่ า น Facebook ซึ ่ ง มี ล ั ก ษณะการเชื ่อ มต่อ
ความสัมพันธ์ในเชิงเพื่อน) ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาลูกค้า (3) การรีวิวสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ที่ซื้อสินค้า
ไป อาจเป็นข้อเสียได้
ในเชิงการแข่งขันการค้าในโลกออนไลน์ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคต่างก็มองการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ออนไลน์ที่สอดคล้องกัน 2 ประเด็น คือ เรื่องการแข่งขันด้านราคาและการโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น Christopher
(สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) และ Kenneth (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) กล่าวว่า ราคาออนไลน์น่าดึงดูด
มากกว่าที่ร้านค้ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากแบรนด์ชั้นนำ โดยไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะ
แตกต่างกับสินค้าหน้าร้าน เพียงแค่ต้องแน่ใจว่าผู้ขายเป็นตัวแทนขายสินค้าที่ได้รับอนุญาต
ส่วนประเด็นด้านโฆษณา Calista (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) มองว่า
โฆษณาบนเว็บไซต์มีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นการซื้อ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันชอบ IG เพราะมี
เป้าหมายชัดเจน รู้ว่าฉันชอบอะไร [จึงยิงโฆษณาที่ใกล้เคียงมาให้ ] โดยปกติ การตัดสินใจซื้อจะ
เกิดขึ้นภายใน 5 วินาทีหลังจากดูโฆษณา
ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับ Javier (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ที่ใช้อินสตาแกรมเป็นส่วนใหญ่ การ
โฆษณาในแอปพลิเคชันจึงมีผลต่อความต้องการซื้อเป็นอันมาก และนอกจากการโฆษณาโดยปกติแล้ว การ
โฆษณากึ่งรีวิวจากการนำเสนอของผู้ซื้อด้วยกันเอง เช่น บล็อกเกอร์ (แม้ แต่บน YouTube) ก็ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเช่นกัน เพราะถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อของก่อน
อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือเรื่องเชิงชาตินิยมในการซื้อสินค้า โดย Kenneth (สัมภาษณ์ พฤษภาคม
2564) กล่าวว่าเพราะ Shopee เป็นบริษัทในสิงคโปร์ จึงตั้งใจสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้เป็นพิเศษ ถือเป็นความ
ภักดีต่อแบรนด์อย่างชัดเจน ส่วนประเด็นจุดเริ่มต้นของสินค้า (origin of product) หลายคนมองตรงกันว่า
คุณภาพการผลิตของจีนดีขึ้นมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จึงไม่สนใจเรื่องการซื้อสินค้าที่เคยถูกมองว่าไร้ คุณภาพ
กระนั้นก็ดี หากการซื้อสินค้าในสิงคโปร์จะแพงกว่าไม่มากกว่า ก็ยังต้องการซื้อสินค้าจากประเทศตนเอง
สำหรับประเด็นเรื่องการนำเสนอเค้าโครง ภาษา รูปภาพ และการออกแบบของแพลตฟอร์ม ก็มีส่วน
สำคัญในการดึงดูดให้ลูกค้า โดย Patrisha (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) กล่าวว่า การนำเสนอเว็บไซต์ช่วยทำให้
ผู้ซื้อสินค้าตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้น โดยยกตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในการโปรยโฆษณา และการดีไซน์
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หากการจัดวางองค์ประกอบของเว็บดูไม่เป็นระเบียบหรือค้นหาสินค้าได้ลำบาก (ผู้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างอาลีบา
ลา) ก็ทำให้ความต้องการในการค้นหาสินค้าลดลงเช่นกัน
ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ข้างต้น โดยเฉพาะ James (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ในฐานะผู้ค้าที่
ต้องการมีหน้าร้านเป็นของตนเองด้วยนั้น สอดคล้องกับการสำรวจที่มีมาก่อนหน้า โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทำ
ออนไลน์แบบผสมผสาน กล่าวคือการมีสถานที่แสดงสินค้าเพื่อให้เกิด “showroom effect” เปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าเยี่ยมชมร้านค้าเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทางออนไลน์ เนื่องจากการมีตัวเลือกในการ
เปรียบเทียบและรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านโทรศัพท์มือถือขณะอยู่ในร้านค้าจริง จะส่งผลในด้านบวกต่อการตัดสินใจ
ซื ้ อ ผู ้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม ที ่ จ ะพิ จ ารณาทั ้ ง การชอปปิ ง ทางออนไลน์ แ ละในร้ า นค้ า พร้ อ มกั น ( Marketing
Interactive, 2014) นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการสำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคในสิงคโปร์ ซึ่ง
พบว่า การดูของหน้าร้านหรือโชว์รูมขณะชอปปิงเป็นการนำเสนอที่ดีขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้า
(ตัวอย่าง) ในร้านค้าจริงก่อนการซื้อทางออนไลน์ (Sam & Sharma, 2015) การใช้ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และ
พื้นที่ค้าปลีกแบบออฟไลน์ร่วมกันเป็นทางเลือกในการชอปปิงเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเพิ่มการสัมผัสสินค้าโดนตรงได้
เช่นนี้ ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตนเห็นในร้านได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า (Hirschmann, 2021)
8.1.3 การจ้างงานในการค้าปลีกออนไลน์
เศรษฐกิจสิงคโปร์มีพื้นฐานมาจากภาคบริการซึ่งมีการจ้างงานประชากรจำนวนมาก ในช่วงสิบปีที่ผ่าน
มา สิงคโปร์มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้อัตราการจ้างงานสูง ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง ทว่าในช่วงการระบาดของ COVID-19 การจ้างงานในสิงคโปร์ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงเวลานี้ส่งผลให้อัตราการจ้างงานลดลง โดยเฉพาะในภาคการค้าปลีก
อาหารและเครื่องดื่ม และการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower, 2020) อัตราการจ้าง
งานในหมู่ผู้พำนักในประเทศ (resident) ได้เพิ่มขึ้นเป็น 9,300 ตำแหน่งในปี 2563 ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว แต่การจ้าง
งานในหมู่ชาวต่างชาติลดลงประมาณ 181,500 ตำแหน่งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต่าง ๆ
เริ่มปรับตัวเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การจ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น 28,900
ตำแหน่ง ดีกว่าช่วงครึ่งแรกของปีที่อัตราการจ้างงานลดลงอย่างมาก กระนั้นก็ดี คนงานที่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐ
มีรายได้ลดลง เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น รัฐบาลสิงคโปร์จึงได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยพยายามส่งเสริม
การสร้างงานมากกว่า 40,000 ตำแหน่ง การค้าปลีกยังคงได้รับผลกระทบในระยะยาวก่อนที่เศรษฐกิจของ
ประเทศจะมีเสถียรภาพและอัตราการจ้างงานสามารถเพิ่มขึ้นสู่ระดับเดียวกันได้ (Hirschmann, 2020)
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ในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานของสิงคโปร์ รัฐบาลกำหนดให้แรงงานต่างชาติต้อง ได้รับ
ใบอนุญาตการจ้างงานแรงงานต่างชาติ โดยระบุความรับผิดชอบและภาระผูกพันของนายจ้างและลูกจ้างโดย
ละเอียด การจ้างงานสามารถแบ่งออกเป็นแบบเต็มเวลา นอกเวลา ชั่วคราว หรือตามสัญญาที่กำหนด ความ
รับผิดชอบและภาระผูกพันดังกล่าวครอบคลุมทั้งแรงงานในและต่างประเทศ อย่างไรก็ ตาม กฎหมายนี้ไม่
ครอบคลุมถึงชาวประมง คนรับใช้ และพนักงานของรัฐ ความรับผิดชอบของกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างเพื่อ
ระบุผลประโยชน์ของพวกเขาตามคำแนะนำของไตรภาคีว่าด้วยการจ้างงานพนักงานตามสัญญาจ้างงานตาม
วาระ88
การจ้างงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ผ่านกฎหมายแรงงาน (Employment
Act) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ 5 ซึ่งสามารถจัดประเภทเป็นคนงานและพนักงานได้ กลุ่มแรกจะได้รับเงินเดือน
ไม่เกิน 4,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ กลุ่มที่สองไม่เกิน 2,600 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งสองจะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายหากมีการว่าจ้างด้ วยเงินเดือนดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงผู้จัดการและผู้บริหาร กลุ่มเหล่านี้เป็นพนักงาน
บริษัทที่ดำเนินการบริหารและให้คำปรึกษา หน้าที่และอำนาจหลักคือการตัดสินใจ (ข้อบังคับบริษัท รางวัล ฯลฯ)
สำหรับการวางแผนและการจัดการธุรกิจ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และทักษะเฉพาะ เช่น นักกฎหมาย
นักบัญชี ทันตแพทย์ และแพทย์ คนงานคือกลุ่มของกรรมกรมีฝีมือ เช่น ทักษะยานยนต์ ผู้ที่มีอาชีพเฉพาะซึ่ง
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ได้แก่ พนักงานทำความสะอาด คนงานก่อสร้าง คนประกอบเครื่องจักร
และโลหะ และคนขับรถ (Ministry of Manpower, n.d.)
อย่างไรก็ดี แม้จะระบุอาชีพคุ้มครองอย่างชันเจนแล้ว แต่กฎหมายหลักเกี่ยวกับการจ้างงานนี้ยังไม่ได้ให้
ความสนใจกับอาชีพที่เกิดใหม่จากการเกิดขึ้นของ e-commerce เท่าใดนัก เช่น กลุ่มคนที่ถูกจ้างงานแบบไม่
เป็นทางการ เช่น กิ๊กเวิร์คเกอร์ (gig worker) เป็นต้น หากพิจารณาจากคำจำกัดความที่ให้ไว้ในกฎหมายฉบับนี้
กลุ่มคนเหล่า นี ้ อาจตกอยู ่ใ นคำจำกั ด ความที ่ว ่ า “คนงานที่ รั บจ้ า งทำงานตามสั ญญาว่า จ้ างรายชิ ้น งาน”
(Workman employed at piece rates at an employer’s premises) กระนั้นก็ดี ใจความหลักที่ครอบคำ
จำกัดความนี้อยู่คือ คนกลุ่มนี้ เป็นคนงานที่ทำงานรับจ้างเป็นหลัก (manual labour) จึงมีโอกาสที่จะตกหล่น
จากการสำรวจจากภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือคุ้มครองได้ตรงเป้าหมาย89
จากการศึกษาของ Fuei (2017) พบว่า ในสิงคโปร์มีตำแหน่งงานมากถึง 502,200 ตำแหน่งที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง
15 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมย่อยค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้งการศึกษาและการบริหารรัฐกิจ นี่
88

โปรดดู https://www.mom.gov.sg/-/media/mom/documents/employment-practices/guidelines/tripartite-advisoryon-the-employment-of-term-contract-employees.pdf?la=en&hash=3CC8857993679D2D88D6E98B3E58AE14
89 โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่ Employment Act (Chapter 91) (Original Enactment: Act 17 of 1968)
https://sso.agc.gov.sg/Act/EmA1968
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เป็นสัญญาณที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านของสิ งคโปร์จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากไปเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
เครื่องจักรเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเพียงพอมีความเสี่ยงที่จะตก
งานมากที่สุด กลุ่มนี้เมื่อว่างงานมีโอกาสน้อยที่จะกลับเข้าสู่ธุรกิจ สิ่งนี้ส่งผลกระทบสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ของสิงคโปร์
การค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อมูลที่จัดทำโดย National Trades Union Congress (2018) ระบบดิจิทัล
ในที่ทำงานมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยเฉพาะในด้านการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ คิดเป็น 7 ใน 10 หมวดหมู่งานใน พ.ศ. 2559 ตัวอย่างเช่น คาดว่า 30,000 งานสำหรับ
ความเชี่ยวชาญดังกล่าวระหว่าง พ.ศ. 2560-2562 ประเภทของงานที่เกี่ยวข้องกับไอทีซึ่งมีความต้องการในเพิ่ ม
สูงขึ้น ได้แก่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบสถาปัตยกรรมและการประเมินคุณภาพองค์กร การทดสอบระบบไอที
การจัดการโครงการด้วยทักษะทางเทคนิค แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาและออกแบบสำหรับเกม
คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย การออกแบบการใช้งานที่ตอบสนอง เป็นต้น นอกจากนั้นยั งมีความต้องการเพิ่มขึ้น
อีก 2,700 ตำแหน่งงาน ระหว่างปี 2560-2562 ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรความปลอดภัยไอทีนักวิเคราะห์
ข้อมูลความปลอดภัยไอที เป็นต้น
งานที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดแรงงานของสิงคโปร์ใน พ.ศ. 2020 จัดอันดับ
โดย LinkedIn (2020) 5 อันดับแรกของงานเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือสื่อออนไลน์ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ – ทำงานเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลและกระบวนการอัตโนมัติ อุตสาหกรรมชั้นนำที่
ต้องการบริการดังกล่าว ได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา และบริการทางการเงิน
(2) วิศวกรหุ่นยนต์ – ทำงานเกี่ยวกับการปรั บใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Robotics เพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การ
รายงานค่าใช้จ่าย (3) วิศวกรเต็มรูปแบบ – ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บส่ว นหน้าและทักษะการพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ ดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีให้กับธุรกิจ ทักษะที่วิศวกร
ประเภทนี้ต้องการ เช่น JavaScript, AngularJS, NodeJs (4) ผู้พัฒนาแบ็กเอนด์ – ทำงานเบื้องหลังโดยสร้าง
ความต้องการด้านเทคโนโลยีในเว็บไซต์ (เซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน และฐานข้อมูล) (5) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล –
ทำงานเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักคณิตศาสตร์
ในประเด็นการจ้างงานที่ได้รับจากการสัมภาษณ์อดีตเจ้าหน้าที่การตลาดของ Shopee พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นแบบปกติที่มีการทำงานแบบเต็มรูปแบบ (full-time employee) โดยมีทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ ถ้า
ตำแหน่งงานสูงขึ้นเป็นระดับอาวุโส จะมีการให้ผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้นด้วย อย่างไรก็ดี สำหรับร้านค้าราย
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ย่อยที่อาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบพาร์ตไทม์ เนื่องจากมีขนาดร้านค้าที่เล็ก
ไม่จำเป็นต้องมีลูกจ้างคอยทำงานเช่นบริษัทใหญ่ ยกตัวอย่าง Danny (สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564) กล่าวว่า
เราจ้างคนบรรจุสินค้าแบบพาร์ตไทม์ และใช้บริการคลังสินค้า คลังสินค้าเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
และจัดการทุกอย่างให้ บางครั้งเราจ้างคนบรรจุสินค้านอกเวลาเมื่อมีคำสั่งซื้อสูง ข้อดีคือถ้าเรา
จ้างคนต่างชาติที่มิใช่สิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายก็ถูกลง แต่การจ้างงานแบบถาวรจะมีเพียงร้อยละ 2 เพื่อ
การจัดการด้านการเงิน
ขณะนี้เราจ้างคนจากฟิลิปปินส์ให้ทำหลายอย่าง เช่น ถ่ายภาพสินค้า โพสต์ภาพ ทำการตลาด
ออนไลน์ เป็นต้น
ความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับ Choy (สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564) ที่กล่าวว่า เมื่อขายของออนไลน์ ไม่
จำเป็นต้องมีผู้ช่วยร้านค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถดูแลกิจการทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง การจ้างงานในกลุ่มผู้ค้าราย
ย่อยในแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จึงไม่เกิดขึ้น
ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานที่น่าสนใจประเด็นหนึ่ง คือ “การจ้างงานโดยทางอ้อม” ซึ่งได้
ทัศนะมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคคือ การจ้างกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเพื่อมารีวิวสินค้า ถือเป็นการส่งเสริมการขาย
ที่ทำให้เกิดการจ้างงานโดยทางอ้อมได้เช่นกัน
Javier (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) หนึ่งในผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจำกล่าวว่า
การนำเสนอของผู้รีวิวสินค้า/บล็อกเกอร์ (แม้กระทั่งบน YouTube) เป็นส่วนสำคัญในการ
ตัดสินใจซื้อ ถ้าเห็นรีวิวก่อน ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นสิ่งที่กำลังจะต้องจ่าย
สำหรับการส่งเสริมการจ้างงานที่เกี่ยวกับการค้าปลีกออนไลน์จากภาครัฐ มีข้อมูลที่น่าสนใจที่มิได้มา
จากการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กล่าวคือ รัฐบาลสิงคโปร์มีโครงการพัฒนาความสามารถของประชากร
หลากหลายโครงการ รวมถึงการสนับสนุน e-commerce ในสิงคโปร์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
ทักษะสำหรับบุคคลที่ทำงานในสาขานี้และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับทักษะกลุ่มผู้ค้าปลีกสิงคโปร์ให้มี
ความสามารถมากขึ้น โดยมีโครงการเด่นที่ชื่อ SkillsFuture ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Workforce
Singapore (WSG) และ SkillsFuture Singapore (SSG) ซึ่งมีกรอบการพัฒนาทักษะสำหรับการค้าปลีก (Skills
Framework) สำหรับแรงงานในสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
เป็นองค์ประกอบสำคัญของแผนกำลังคนในอุ ตสาหกรรมค้าปลีก ทั้งยังมีการจัดอบรบเพื่อให้ข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับ เส้นทางอาชีพ ทักษะที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่ (upskill and reskill) และโปรแกรมการ
ฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะและความชำนาญ ทั้งนี้ การฝึกอบรมเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับ e-commerce ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของกรอบทักษะสำหรับการค้าปลีกออนไลน์อีกด้วย (Supply Chain Asia, 2018)
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โดยสรุป จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ ยังไม่พบการจ้างงานแบบอื่นที่ต่างออกไปนัก เนื่องจากกลุ่มที่
สัมภาษณ์ยังเป็นกลุ่มผู้ค้าขนาดเล็ก จึงพบเพียงการจ้างงานแบบพาร์ตไทม์เป็นหลัก ส่วนกลุ่มทุนขนาดใ หญ่
เลือกใช้วิธีจ้างงานแบบดั้งเดิมหรือการทำงานออฟฟิศ แม้ว่าการจ้างงานแบบ Rider จะพบทั่วไปจากผลการวิจัย
เชิงเอกสาร แต่ยังไม่พบการจ้างงานในลักษณะเดียวกันในกลุ่มตัวอย่าง
8.1.4 การปรับตัวของค้าปลีกตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ในช่วง พ.ศ. 2556-2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าผู้ค้าปลีกทั่วไปในสิงคโปร์ได้หันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว
ก็ตาม แต่การเพิ่มขึ้นของผู้ค้ายังมีอัตราที่ต่ำ เนื่องจากผู้บริโภคยังซื้อสินค้าผ่าน e-commerce เพียงเล็กน้อย
อุปสรรคอื่น ๆ ในการนำ e-commerce ไปใช้ในธุรกิจร้านค้า คือ การขาดกลยุทธ์การขายออนไลน์ การขาด
งบประมาณและทรัพยากร และข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเปิดระบบ
องค์กรให้กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ เป็นต้น (UN ESCAP, 2018)
อย่างไรก็ดี เมื่อสำรวจความพยายามในการรับมือกับการพัฒนาการค้าปลีกออนไลน์ที่ยังอาจเป็นไป
อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป หอการค้ า และอุ ต สาหกรรมจี น แห่ ง สิ ง คโปร์ ( Singapore Chinese Chamber of
Commerce and Industry - SCCCI) จึงเน้นไปที่การค้าปลีกในระดับท้องถิ่น กล่าวคือ การมีแพลตฟอร์มค้า
ปลีกออนไลน์สามารถช่วยให้ SMEs ในท้องถิ่น ก้าวข้ามข้อจำกัดของตลาดในประเทศขนาดเล็ก ด้วยการเข้าไป
เจาะตลาดต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ในท้ อ งถิ ่ น ขาดความรู ้ ค วามชำนาญในการใช้ ecommerce หรือเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในการเข้าถึงลูกค้า การจัดการด้านโลจิสติก ส์และการชำระเงิน
เมื่อขายให้กับผู้บริโภคต่างชาติ เป็นต้น90
อย่างไรก็ดี สถานการณ์การค้าออนไลน์ในปัจจุบันซึ่งสะท้อนจากการสำรวจในงานวิจัยชิ้นนี้ พบว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์มีทัศนคติในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในแง่มุมต่าง ๆ เป็นไปในทางบวกมากขึ้น ข้อมูลแรกที่
เห็นได้ชัดคือ การเปรียบเทียบด้านราคาระหว่างสินค้าและคุณภาพ โดยแยกตามความคิดเห็นตามกลุ่มอายุและ
กลุ่มรายได้ เป็นต้น
ในคำถามที่ว่า ราคาสินค้าออนไลน์มีราคาถูกกว่าสินค้าตามหน้าร้านนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามในทุกกลุ่ม
รายได้เห็นว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง โดยกลุ่มผู้รายได้ 3,000 – 6,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ มีความเห็นไป
ในทางคล้อยตามกับคำถามนี้มากที่สุด คือร้อยละ 34.60 ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มนี้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด แต่
ความเห็นที่ต่างคือกลุ่มรายได้ 1,300 – 2,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ ยังมี “ความไม่แน่ใจ” ที่ร้อยละ 6.20

โปรดดู https://www.ocft.com.sg/onesme-cross-border-digital-trade-platform-launches-to-enable-local-smes-to-access-newmarkets-transcend-borders-and-transact-securely/
90
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รูปภาพที่ 5 ความคิดเห็นต่อราคาสินค้าออนไลน์เทียบกับสินค้าในร้านค้าปกติ (แยกตามรายได้)
ใช่

ไม่

3,000 ถึ ง
6,000

1.20%
2.50%
0.00%

1,300 ถึ ง
2,999

1.20%
3.70%
0.00%

6.20%
4.90%
0.00%

ต่ํา ก ว่ า
1,300

14.80%
9.90%

1.20%
0.00%

19.80%

34.60%

ไม่แน่ใจ

6,001 ถึ ง
10,000

สู ง ก ว่ า
10,000

อย่างไรก็ดี เมื่อถามถึงเรื่องคุณภาพของสินค้าออนไลน์เมื่อเทียบกับสินค้าที่ขายหน้าร้านทั่วไป กลับ
พบว่า ทุกกลุ่มรายได้มี “ความไม่แน่ใจ” ว่าสินค้าออนไลน์มีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าที่วางขายหน้าร้าน โดยทุกกลุ่ม
มีร้อยละการแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจตีความได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มในการสำรวจ
นี้ ไม่ได้ฟันธงว่าสินค้าในระบบการขายแบบใดมีคุณภาพดีกว่า และแสดงให้เห็นว่า สินค้าออนไลน์ก็มิได้มีคุณภาพ
ที่ไม่ดี ตามสมมติฐานโดยทั่วไปเช่นกัน ดังรูปภาพที่ 6 ด้านล่าง
รูปภาพที่ 6 ความคิดเห็นต่อคุณภาพสินค้าออนไลน์เทียบกับสินค้าในร้านค้าปกติ (แยกตามรายได้)
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ใช่

ไม่

1.20%

2.50%
2.50%
0.00%

3.70%
0.00%
0.00%

ต่ํา ก ว่ า
1,300

3,000 ถึ ง
6,000

6,001 ถึ ง
10,000

สู ง ก ว่ า
10,000

0.00%
0.00%

1.20%
3.70%

11.10%

16.00%

25.90%

32.10%

ไม่แน่ใจ

1,300 ถึ ง
2,999

นอกจากนั้น เมื่อถามคำถามเดียวกันแต่แยกตามกลุ่มอายุ ยังพบข้อมูลที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ทุกกลุ่ม
อายุมี “ความไม่แน่ใจ” ว่าสินค้าออนไลน์มีคุณภาพดีกว่าสินค้าที่วางขายตามหน้าร้าน โดยกลุ่มอายุ 25-60 ปี
แสดง “ความไม่แน่ใจ” สูงถึงร้อยละ 38 และกลุ่มอายุอื่น ๆ ก็แสดง “ความไม่แน่ใจ” ในลักษณะที่ลดหลั่นกันไป
ตามจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามตามกลุ่ม ทว่าทุกกลุ่มมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน ดังการนำเสนอในรูปภาพที่ 7
รูปภาพที่ 7 ความคิดเห็นต่อคุณภาพสินค้าออนไลน์เทียบกับสินค้าในร้านค้าปกติ (แยกตามอายุ)

22.00%

9.00%
3.00%
5.00%

ต่ํา กว่ า 24 ปี

3.00%

0.00%
4.00%

16.00%

38.00%

ไม่แน่ใจ

25 - 60 ปี

มากกว่ า 60 ปี

เมื่อถามคำถามเดียวกัน แต่เทียบคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า กลุ่ม
ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ในกลุ่มปริญญาตรีมีระดับของ “ความ ไม่
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แน่ใจ” สูงที่สุดในทุกกลุ่มการศึกษา (ร้อยละ 34) อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจน คือระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ให้ความเห็นว่า คุณภาพสินค้าออนไลน์มิได้มีคุณภาพดีกว่าสินค้าในร้านค้าปกติแต่อย่างใด (ร้อยละ 15) แต่ก็สูง
ว่าความคิดเห็นที่แสดงว่า “ไม่แน่ใจ” เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
รูปภาพที่ 8 ความคิดเห็นต่อคุณภาพสินค้าออนไลน์เทียบกับสินค้าในร้านค้าปกติ (แยกตามการศึกษา)
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
สูงกว่าปฐมศึกษา

ต่ํากว่าปฐมศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%
ไม่ใช่

ใช่

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

ไม่แน่ใจ

จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามข้างต้น เมื่อพิจารณาจากความต้องการซื้อขายผ่าน e-commerce
เมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้กล่าวไว้ตอนต้นของส่วนนี้ จะพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีความโน้มเอียงไปทางการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์มากขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนภาพการแข่งขันและการเปรียบเทียบระหว่างความ
พึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์กับการซื้อสิ้นค้ าที่มีหน้าร้าน โดยรูปภาพที่ 9 แสดงความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยกลุ่มอายุ 25-60 ปี มี “ความพอใจมาก” ถึงร้อยละ 31
มากที่สุดในทุกกลุ่ม โดยกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี มี “ความพอใจ” ร้อยละ 8
รูปภาพ 9 ความถึงพอใจในการรับรู้วิธีการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม (แบ่งตามอายุ)

7.00%
1.00%

0.00%
2.00%
8.00%
7.00%

ไม่พอใจมาก
พอใจ

6.00%
0.00%
6.00%
8.00%

24.00%
31.00%
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ต่ํา กว่ า 24 ปี

25 - 60 ปี

มากกว่ า 60
ปี

ไม่พอใจ
พอใจมาก

เมื่อถามผู้ตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าออนไลน์มีราคาถูกว่าร้านค้าที่มีหน้าร้านทั่วไปหรือไม่
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนร้อยละ 64 ตอบว่าสินค้าออนไลน์มีราคาที่ถูกกว่าจริง แต่มีผู้ตอบแบบสอบถาม
บางส่วน (ร้อยละ 26) ตอบว่าไม่แน่ใจ และร้อยละ 10 ตอบว่าไม่เป็นความจริง
เมื่อถามว่า คุณภาพของสินค้าออนไลน์ดีกว่าคุณภาพของสินค้าที่วางขายตามหน้าร้านหรือไม่ คำตอบ
ได้รับสวนทางกับคำถามเกี่ยวกับราคาที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ข้างต้น กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ
31 บอกว่าสินค้าออนไลน์มิได้มีคุณภาพดีกว่าแต่อย่างใด และมีผู้ตอบแบบสอบถามมาถึงร้อยละ 63 ตอบว่าไม่
แน่ใจ
ในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าตัวเลขแสดงความเชื่อมั่น
(ร้อยละ 49) สูงกว่าการลังเล (ร้อยละ 15) และการไม่เชื่อมั่น (ร้อยละ 36) แต่มิใ ช่ระดับที่สูงอย่างชัดเจน แสดง
ให้เห็นว่า ผู้บริโภคเกินกึ่งหนึ่ง (เมื่อรวมร้อยละของการลังเลร่วมกับความไม่เชื่อมั่น) ยังไม่แน่ใจในการสั่งซื้อ
สินค้าออนไลน์ ทั้งนี้ตัวเลขความคิดเห็นเหล่านี้อาจสะท้อนได้จากรูปภาพที่ 9 ด้านล่าง ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความ
คิดเห็นต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดการโกงในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอายุ
ระหว่าง 25-60 ปีซึ่งตอบแบบสอบถามมากที่สุด มองว่ามีความเสี่ยงในการถูกโกงจากการซื้อขายออนไลน์ (ร้อย
ละ 39) ตรงกับความคิดเห็นในกลุ่มอายุต่ำกว่า 24 ปี (ร้อยละ 14) และกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 8)
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รูปภาพที่ 10 ความเสี่ยงในการถูกผู้ค้าออนไลน์หลอกลวง (แยกตามอายุ)
ใช่

ไม่

4.00%
8.00%
5.00%

13.00%

0.00%

11.00%

14.00%
6.00%

39.00%

ไม่แน่ใจ

ต่ํา กว่ า 24 ปี

25 - 60 ปี

มากกว่ า 60
ปี

เมื่อถามคำถามเดียวกันในกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาต่างกัน พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา
มีความเห็นว่า โอกาสที่จะถูกหลอกลวงค่อนข้างสูง ในระดับปริญญาตรีเห็นว่าการซื้อขายออนไลน์มีโอกาสเสี่ยงที่
จะถูกหลอกลวงสูงถึง ร้อยละ 28 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แต่ละกลุ่ม
การศึกษามีความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่มาจากการซื้อขายโดยที่ไม่รู้จักผู้ขายและสิน ค้าที่กำลังจะซื้ออย่าง
แท้จริง ดังแสดงในรูปภาพที่ 11 ด้านล่าง
รูปภาพที่ 11 ความเสี่ยงในการถูกผู้ค้าออนไลน์หลอกลวง (แยกตามการศึกษา)
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ปวช.
สูงกว่าปฐมศึกษา
ต่ํากว่าปฐมศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
0.0%

5.0%

10.0%
ไม่ใช่

15.0%
ใช่

ไม่แน่ใจ

20.0%

25.0%

30.0%
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เมื่อถามว่า โดยปกติแล้วมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์หรือไม่ จากผลการตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด (ไม่ได้แบ่งตามอายุหรือรายได้) พบตัวเลขของผู้ที่บอกว่าข้อมูลสินค้าออนไลน์เพียงพอนั้น
อยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม แต่จำนวนร้อยละที่เหลือแบ่งกันอยู่ระหว่างไม่แน่ใจว่า
ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ (ร้อยละ 25) และบอกว่าข้อมูลไม่เพียงพออย่างชัดเจน (ร้อยละ 35)
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มประเภทต่าง ๆ นั้น เมื่อแยกแบบ
สำรวจความคิดเห็นตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 25-60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ประสบ
ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์และ “ไม่พอใจ” ในการบริการมากถึงร้อยละ 26 ส่วน “ความพอใจ” ก็มีร้อยละ
ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 23 ทว่าเป็นที่น่าสังเกตว่า กลุ่มที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป “ไม่พอใจอย่างมาก” ต่อปัญหาที่
พบในการให้บริการออนไลน์ แต่กลุ่มที่อายุต่ำกว่า 24 ปี มี “ความไม่พอใจอย่างมาก” กับ “ไม่พอใจ” อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับกลุ่มอายุ (25-60 ปี) ตามรูปภาพที่ 12 ด้านล่าง

ไม่พอใจ

พอใจ

พอใจมาก

25- 60 ปี

2.00%
0.00%

2.00%

3.00%
2.00%

7.00%
8.00%
ต่ํา ก ว่ า 24 ปี

ไม่พอใจมาก

9.00%
6.00%

12.00%

26.00%
23.00%

รูปภาพที่ 12 ร้อยละของความพึงพอใจอันเจอจากปัญหาการให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์

มา ก ก ว่ า 60 ปี

เมื่อถามว่า ความชอบส่วนบุคคลต่อการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ด้วยหรือไม่ ปรากฏว่า ผู้ที่ตอบว่าความชอบส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากถึงร้อยละ 66
ไม่แน่ใจร้อยละ 22 และไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ร้อยละ 12
แต่การตัดสินใจซื้อนี้เมื่อแยกตามรายได้ของผู้บริโภคกลับพบแนวโน้มที่น่าสนใจ กล่าวคือ ทุกกลุ่มรายได้
บอกว่าตัดสินใจได้ง่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ ยกเว้นเพียงกลุ่มที่มีรายได้ 1,300 – 2,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ มี
ความรู้สึกไม่แน่ใจกับการซื้อสินค้าโดยเปรียบเทียบมากที่สุด (ร้อยละ 7.4) ดังรูปภาพที่ 13
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รูปภาพที่ 13 การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เทียบกับสินค้าหน้าร้าน (แยกตามรายได้)
ใช่

ไม่ใช่

ต่ํา ก ว่ า
1,300

1,300 ถึ ง
2,999

3,000 ถึ ง
6,000

1.20%
2.50%
0.00%

4.90%
0.00%

6.20%

7.40%

0.00%

1.20%

2.50%
1.20%

7.40%

12.30%

28.40%
24.70%

ไม่แน่ใจ

6,001 ถึ ง
10,000

มา ก ก ว่ า
10,000

เมื่อเทียบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าออนไลน์กับสินค้าหน้าร้านโดยแยกตามกลุ่มอายุ พบว่ามีแนวโน้ม
ที่สอดคล้องกับการแยกตามกลุ่มรายได้ กล่าวคือ ทุกกลุ่มอายุเห็นว่าเป็นการง่ายที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
โดยกลุ่มอายุ 25-60 ปี ซึ่งตอบแบบสอบถามมากที่สุด ให้ผลอยู่ที่ร้อยละ 30 โดยมีผู้ตอบว่าตัดสินใจยากอยู่ที่ร้อย
ละ 24 เป็นอันดับสอง แต่ในกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี แม้ว่าจะมีการตัดสินใจที่ง่ายมากที่สุดร้อยละ 8 แต่ก็มีความ
แน่ใจไล่มาในอันดับที่สองที่ร้อยละ 6 ตามรูปภาพที่ 14 ด้านล่าง

ต่ํา กว่ า 24 ปี

25 - 60 ปี

ไม่แน่ใจ

6.00%
8.00%
3.00%

9.00%

0.00%

11.00%
9.00%

30.00%
24.00%

รูปภาพที่ 14 การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เทียบกับสินค้าหน้าร้าน (แยกตามอายุ)

มากกว่ า 60 ปี

ใช่

ไม่
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จากตารางทั้งหลายข้างต้น แสดงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ซึ่งมีความโน้มเอียงไปสู่การ
ซื้อขายออนไลน์มากขึ้น สถิติดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยอดีตพนักงานของ
Shopee กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคาดเดาได้ค่อนข้างยาก แต่ก็สามารถมองเห็นรูปแบบบางประการได้ เช่น
Shopee จะมีอัตราการซื้อขายมากที่สุดตามรายการส่งเสริมการขายประจำเดือน (9.9, 11.11) อย่างไรก็ตาม
การมีคู่แข่งใช้รายการส่งเสริมการขายที่คล้ายกัน ก็เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบราคาระหว่าง
สองแพลตฟอร์ม
นอกจากนั้น ข้อมูลที่ได้รับยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งอธิบายถึง
ประสบการณ์ตรงที่ได้จากการขายสินค้าออนไลน์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค โดยมีประเด็นดังนี้
(1) ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์และการเข้าถึงข้อมูล
- มีผู้สนใจมาก แต่เนื่องจากผู้ค้าที่ทำการสัมภาษณ์ขายสินค้าที่มีคู่แข่งน้อย จึงทำให้ผลตอบรับเป็นไป
อย่างดี (James)
- กลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับสินค้าและการกำหนดฐานลูกค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และมีราคาแพงกำหนด
เป้าหมายไปที่คนรุ่นใหม่ แต่โดยทั่วไปจะกำหนดเป้าหมายไปยังทุกคน (Kyaw, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
- ด้วยแอปพลิเคชันที่กำหนดราคาเองได้ และการโพสต์บนหน้าเพจร้านค้าในแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ค้าขาย
สินค้าได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่าง Facebook หากต้องการแชร์ไปยังหน้าโพสต์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเดียวกัน ก็เพียงคลิก
ปุ่ม ‘แชร์’ ทำให้ผู้คนเห็นสินค้านั้นได้อย่างกว้างขึ้น (Orawan, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
(2) เหตุผลสำคัญที่ทำให้ลูกค้าไม่ซื้อของออนไลน์
- อาจเกิดจากลูกค้าบางส่วนไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ การขาดความไว้วางใจในคุณภาพ การไม่ได้
รับสินค้าตรงตามที่คาดหวัง และการลังเลที่จะลองซื้อเพราะติดกับระบบการซื้อที่ร้านค้าแบบหน้าร้านแบบเดิม
(James & Orawan, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
- สำหรับลูกค้าที่เป็นแรงงานข้ามชาติซี่งมาทำงานในสิงคโปร์ มักประสบปัญหา เช่น การชำระเงิน
เพราะไม่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกที่จะชำระเงินออนไลน์ (Kyaw, สัมภาษณ์
พฤษภาคม 2564)
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(3) การสร้างเครือข่ายผู้ค้าออนไลน์
- ยังไม่มีชัดเจน แต่เห็นว่าอย่างน้อยถ้ามีองค์กรดูแลผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องขยายธุรกิจการขายเป็น
การขายออนไลน์ ควรจะต้องมีองค์กรใดองค์การหนึ่ง และอาจเป็นการการสนับสนุนจากภาครัฐ (Orawan,
สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
(4) ผลกระทบและความท้าทายใหม่ ๆ ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่อส่วนการบริโภคส่วนอื่น ๆ
- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีผลอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อสิบปีก่อน โดยเฉพาะมือถือเป็นสิ่งสำคัญ ผู้คน
จำนวนมากใช้แพลตฟอร์ม e-commerce นอกจากนั้น ลูกค้ายังมีสัญชาตญาณในการค้นหาข้อ มูลผลิตภัณฑ์
เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ดั ง นั ้ น ร้ า นค้ า หรื อ ผู ้ ข ายสิ น ค้ า ออนไลน์ จ ำเป็ น ต้ อ งรู ้ ว ิ ธ ี แ สดง Unique Selling
Proposition ของผลิตภัณฑ์ตนเอง วิธีสร้างความต้องการในกลุ่มลูกค้า และวิธีการบริหารสินค้าและลูกค้าที่มีอยู่
ในรายการของตน (James, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
- อาจมีกรณีที่ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ด้านลบ เช่น การใช้บัตรเครดิต หรือการบริการหลังการขาย ก็
อาจส่งผลกระทบโดยรวมต่อแพลตฟอร์มนั้น ๆ และทำให้ร้านค้าอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้รับผลกระทบไป
ด้วย (James, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
- ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนได้ ตลอดเวลา รัฐอาจให้การช่วยเหลือในเดือนแรกที่ตั้งร้านค้า แต่ 2-3
เดือนหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับร้านค้าเองว่าจะทำอย่างไรให้ตัวตนของร้านค้าจะโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ซึ่งคือการทำ
ความเข้าใจกับตลาด และทำให้เว็บไซต์หรือหน้าเพจของตนเองดึงดูดลูกค้าให้ได้ (Kyaw, สัมภาษณ์ พฤษภาคม
2564)
- การขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารหรือของสด ต้องมีการทำงานแข่งกับเวลา
เนื่องจากเป็นร้านค้ารายย่อยจึงไม่มีห่วงโซ่อุปทานในการทำงานเพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าเหมือน
เช่นบริษัทรายใหญ่ที่มีหน้าร้านได้ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยการส่งสินค้าที่มี
คุณภาพสูงมาก เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ในการซื้อขาย เรียกศรัทธาของลูกค้าให้มากที่สุด และหันเหความสนใจ
จากร้านค้าแบบเดิมที่ลูกค้าเคยซื้อ (Orawan, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
ในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จำเป็นต่อการปรับตัวของการค้าปลีกเดิมมาเป็นออนไลน์นั้น จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริโภค พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
- ผู้บริโภคเริ่มมั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Christopher, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) แต่ยังลังเลใน
คุณภาพสินค้า (Calista & Javier, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
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- เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อสิน ค้ามีหลากหลายมากขึ้น ทำให้คนเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น (Keneth,
สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
- คนรุ่นเก่าที่ยึดติดกับการซื้อขายแบบเดิม ๆ เพราะขึ้นอยู่กับอายุ สำหรับคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ
มาก ๆ อาจจะไม่มั่นใจในสินค้าและไม่อยากเสี่ยง (Patrisha, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
เมื่ออธิบายปรากฏการณ์ข้างต้น ร่วมกับการศึกษาที่มีมาก่อนหน้า จะพบว่าสอดคล้องกับความคิดเห็นใน
การสัมภาษณ์ผู้ค้ารายย่อยบนแพลตฟอร์ม โดยมีประเด็นต่อเนื่องที่น่าสนใจคือ การมีตัวตนในเชิงร้านค้าที่จับ
ต้องได้ อาจช่วยให้แบรนด์สินค้าประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคจำแนกแบรนด์ที่มีร้านค้าออกจาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีเพียงร้านออนไลน์ได้
กระนั้นก็ดี แม้ว่าวิธีการนี้อาจใช้ได้ผลดีกับแบรนด์ยอดนิยมที่ติดตลาดผู้ซื้อในสิงคโปร์แล้ว แต่ผู้เล่นที่มี
ขนาดเล็กและเป็นที่ยอมรับน้อยกว่าจะพบว่ามีอำนาจต่อรองน้อยกว่า เช่น การเจรจาเรื่องค่าเช่าที่หน้าร้าน การ
สร้างการรับรู้ของผู้บริโภคทางออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ หลายแบรนด์สิน ค้าจึงพยายามที่จะสร้างกลยุทธ์การตลาด
แบบการใช้ร้านค้าตั้งแผงชั่วคราว (Pop up) เพื่อช่วยให้แบรนด์ของตนดึงดูดลูกค้าได้ (Jiuan, 2019) ทั้งนี้ หลาย
บริษัทที่พัฒนาการค้าออนไลน์ได้แล้ว ก็จะมีการขายสินค้าแบบผสมผสานเช่นกัน กล่าวคือ ธุรกิจที่มีหน้าร้านจริง
อาจได้รับประโยชน์จากการมีหน้าร้านจริง พร้อม ๆ กับทำรายได้จากการขายออนไลน์ ยกตัวอย่าง ผู้ค้าปลีก
ออนไลน์ Zalora ได้เริ่มร้านค้าแบบตั้งแผงชั่วคราว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถดูผลิตภัณฑ์ของตนและซื้อสินค้า
ออนไลน์ในร้านค้าได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตของ Zalora ซึ่งประจำอยูใ่ นร้านชั่วคราวนั้นเป็นทางเลือก
ให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยตัวเอง (Lu et al., 2015, p. 12) อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ค้า ไม่ว่าจะ
เป็น รายใหญ่ หรือรายย่อยที่ไปฝากหน้าร้านกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ อื่น ๆ คือการสร้างสะดวกในการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะและราคาของผลิตภัณฑ์ การให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในลักษณะนี้ทำให้ผู้บริโภคทราบถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการได้ดีกว่าการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งหมายความว่าธุรกิจต้อง
แข่งขันกันมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างทางออนไลน์ด้วยราคาและคุณภาพ (Lu et al., 2015, p. 13)
กล่าวโดยสรุป ผู้บริโภคมองเห็นข้อดีของการค้าปลีกออนไลน์มากขึ้น ความเชื่อมั่นในสินค้าโดยเฉพาะ
ด้านราคาและคุณภาพมีมากขึ้นทุกกลุ่มอายุและกลุ่มรายได้ นอกจากนั้น แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ เช่น
Shopee หรือ Lazada ในสิงคโปร์ อาจให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้มากกว่าการที่ ผู้บริโภคติดตามช่องทางค้าปลีก
ออนไลน์โดยตัวผู้ค้ารายย่อยเอง เพราะตามปกติแล้ว ผู้บริโภคและธุรกิจใด ๆ มักจะสนใจเข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม
ขนาดใหญ่มากกว่า หากธุรกิจรายย่อยเข้าร่วมกิจการในแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม
จำนวนผู้ติดตาม (ผู้บริโภค) ของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ซึ่งตัวแพลตฟอร์มลงทุนโฆษณาให้ รวมทั้งผู้บริโภคเองก็อาจ
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ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ค้าปลีกในแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่เช่นกัน เพราะสามารถ
เปรียบเทียบการค้นหามากกว่าคู่ค้าที่เล็กกว่า
7.1.5 นโยบายการส่งเสริมค้าปลีกออนไลน์ของภาครัฐ
ข้อมูลผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งผู้ค้ารายย่อยในแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้ซื้อสินค้า ต่าง
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ไม่ค่อยทราบว่ามีการสนับสนุนในการส่งเสริมการค่าปลีกออนไลน์จาก
รัฐบาล คำตอบจากผู้ค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ ารัฐมีการช่วยเหลือในแง่ของ
การค้าปลีกออนไลน์อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่าง Danny (สัมภาษณ์ ตุลาคมคม 2564) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า
เท่าที่ทราบ รัฐบาลมีทัศนคติที่ดีในอันที่จะสนับสนุนกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ แต่ไม่สามารถรองรับ
โครงการหรือแผนสำหรับผู้ค้าได้ทุกประเภท เพราะ [ตัวผู้รับการสัมภาษณ์] ถูกมองว่าเป็นผู้ค้า
รายย่อย
กระนั้นก็ดี รัฐมีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ค้า […] ตัวอย่างเช่น รัฐบาลให้เงิน อุดหนุน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจาก SIRS [Singapore Institute of Retail Studies] ในการฝึกอบรมซึ่งมักจะ
ได้รับเงินอุดหนุนในการจัดทำเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ค้าอาจต้องจ่ายค่าอบรมเอง 100 ดอลลาร์ฯ โดยมักจัดให้มี
หลักสูตรการขายออนไลน์ เช่น วิธีการขายบน Shopee, Lazada, Amazon เป็นต้น
สำหรับผู้ค้าออนไลน์รายย่อยอย่าง Kyaw (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) มองว่า การสนับสนุนจาก
รัฐบาลมักมีในระยะแรกเริ่ม จากการเปลี่ยนธุรกิจค้าปลีกธรรมดาไปสู่การค้าปลีกออนไลน์ แต่หลังจากนั้นจะ
ปล่อยให้เป็นการทำงานของผู้ค้าเอง รัฐมิได้ช่วยเหลือไปตลอดทาง
ในด้านผู้บริโภค เมื่อสอบถามว่ามีการสนับสนุนจากภาครัฐในการอุดหนุนให้ประชาชนหันมาซื้อสินค้า
ออนไลน์มากขึ้นเพียงใด ผลการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการอุดหนุนด้านการส่งเสริมดังกล่าว แต่
ทราบว่า โดยมากฝั่งผู้ค้าจะได้รับการสนับสนุน
สิงคโปร์สนับสนุนผู้ที่ขายต่อทางดิจิทัลจริง ๆ จึงมีเวิร์กช็อปที่ชาวสิงคโปร์สามารถลงทะเบียนเพื่อ
เรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจออนไลน์ได้ (Calista, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
เว้นเพียง Javier (สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ซึ่งกล่าวว่า รัฐพยายามทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้า
ปลีกออนไลน์ได้ โดยส่งเสริมเพื่อให้ผู้คนมีความมั่นใจในการซื้อสินค้าจากผู้ค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ
นอกจากนั้น ยังมีบัตรกำนัล 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ที่รัฐบาลมอบให้ผู้บริโภคบางส่วน เพื่อส่งเสริมธุรกิจในสิงคโปร์
ทุกอย่างให้เสร็จสิ้นทางออนไลน์
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อย่างไรก็ดี ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนหลายแห่ง เริ่มมีความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์
ค่อนข้างมาก การส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์ของรัฐบาลสิงคโปร์ เน้นไปที่การส่งเสริมกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น
(start-up) โดยมีการจัดตั้ง “ชุมชนสตาร์ทอัพ” ที่เรียกว่า Action Community for Entrepreneurship (ACE)
ถือเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนเพื่อจัดเตรียมการช่วยเหลือแบบองค์รวม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Enterprise
Singapore และ JTC Corporation (JTC) โดยมีการจัดทำโครงการนวัตกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจและ
สตาร์ทอัพ ตลอดจนระบบภาษีที่เอื้ออำนวย สตาร์ทอัพที่ขายสินค้าแบบ e-commerce ยังสามารถใช้ประโยชน์
จากแผนการสนับสนุนต่าง ๆ ของ ACE ได้ตั้งแต่นวัตกรรมองค์กรไปจนถึงการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ตลอดจน
การเข้าถึงตลาดต่างประเทศ
นอกจากนั้น ยังมีโครงการ ezyCommerce ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Enterprise Singapore และ
Singapore Post (SingPost) เสนออัตราเงินอุดหนุนแก่ SMEs ทั้งนี้สำหรับการใช้บริการเติมเต็มแบบครบวงจร
ภายใต้ โ ครงการ Collaborative Industry Projects (CIP) นั ้ น กลุ ่ ม SMEs รวมถึ ง ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ecommerce จะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนสูงถึงร้อยละ 70 สำหรับต้นทุนการพัฒนาและ/หรือการรับ
สิทธินี้เพื่อนำไปใช้ในงานที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์จะ
ได้รับการสนับสนุนสูงสุดร้อยละ 50 (Economic Development Board, 2018)
อีกการสนับสนุนหนึ่งของรัฐบาลสิงคโปร์ที่น่าสนใจ คือ แพลตฟอร์มการค้าแห่งชาติ (National Trade
Platform - NTP) ก่อตั้งโดยสำนักงานสรรพากรของสิงคโปร์ (Inland Revenue Authority of Singapore IRAS) ได้เปิดตัวแผนเพื่อรองรับการลงทุน e-commerce ในสิงคโปร์ แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการจัดการข้อมูล
การค้าขั้นสูงเพื่อสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการค้าและโลจิสติกส์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกัน เช่น
การเงินเพื่อการค้า ซึ่งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะสามารถเข้าถึงบริการด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและการค้า
ทั้งหมดได้ โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับใบส่ง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ e-commerce การขนส่งทางทะเล ทั้งนี้
NTP จะช่วยให้ธุรกิจเพิ่มผลิตภาพโดยปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดความไร้ประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยน
เอกสารการค้า และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการค้า เพื่อให้พร้อม
สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ในด้าน e-commerce
โดยคำนึงถึงการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมสิงคโปร์ให้เป็นจุดหมายปลายทางเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ค้า ผู้ส่ง
สินค้า โลจิสติกส์ และบริษัทการเงินการค้าทั่วโลก (Supply Chain Asia, 2018)
นอกจากนั้น หน่วยงานกึ่งรัฐที่ช่วยส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ
SkillsFuture Singapore เป็นการสนับสนุน e-commerce ที่มาในรูปแบบของการยกระดับทั กษะ
สำหรับบุคคลและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสามารถเพิ่มผลผลิตโดยรวม จากการร่วมมือกับ
Workforce Singapore, Skills Future เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะที่หลากหลายเพื่อให้บุคคลได้สัมผัส
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ประสบการณ์การค้าแบบออนไลน์จริ งและเพิ่มความสามารถในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ซึ่งต่าง
จากหน้าร้านโดยทั่วไป (https://www.skillsfuture.gov.sg/)
Info-communications Media Development Authority (IMDA) ไ ด ้ อ อ ก แ ผ น แ ม ่ บ ท ท ี ่ ชื่ อ
Connected Singapore ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมผ่านศูนย์ ส มรรถนะ และโครงการเพิ่มศักยภาพของ
อุตสาหกรรมท้องถิ่น (https://www.imda.gov.sg/)
Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) เป็นคณะกรรมการตามกฎหมายภายใต้กระทรวง
คมนาคม พันธกิจของ CAAS คือ สร้างศูนย์กลางการบินและระบบการบินพลเรือนที่ปลอดภัย บทบาทของ
CAAS คือการส่งเสริมการเติบโตของศูนย์กลางทางอากาศและอุตสาหกรรมการบิน ดูแลและส่งเสริมความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรม ให้บริการเดินอากาศ และพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านความรู้
ด้านการบินและการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ CAAS ยังได้สนับสนุนการจัดตั้ง eCommerce AirHub ภายใต้
การพัฒนาการบินกองทุนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบินของสิงคโปร์ ทำให้ภาคส่วน
นี้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้มากขึ้น สร้างงานที่ดีขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี
(https://www.caas.gov.sg/)
สิ่งที่เห็นได้ชัด คือรั ฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนการค้าปลีกออนไลน์ในกลุ่ม SMEs เป็นสำคัญ กล่าวคือ
ในขณะนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ผ่านหน่วยงานที่เรียกว่า Enterprise Singapore (ESG) ได้สร้างกลยุทธ์ 5 แนวทางเพื่อ
ส่งเสริมสถานะของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลาง e-commerce ระดับภูมิภาคและระดับโลก
ประการแรก รัฐ บาลจะแนะนำเครือข่าย 5G ทั่ว ประเทศ 2 เครือข่ายภายใน พ.ศ. 2568 เพื่อให้
โครงสร้างพื้นฐานสามารถรองรับคำสั่งซื้อขายออนไลน์ขนาดใหญ่ในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้
บริษัทค้าปลีกต่าง ๆ นำวิธีการทำงานแบบดิจิทัลมาใช้ เช่น E-Invoicing Network และ PayNow Corporate
ประการที่สอง รัฐบาลร่วมกับภาคธุรกิจสร้างขีดความสามารถด้านห่วงโซ่อุปานที่แข็งแกร่ง รวมถึงการพัฒนา
มูลค่าเพิ่มและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น การค้าปลีกและการขนส่งทางเภสัชกรรม เป็นต้น ประการที่สาม
รัฐบาลกำลังเพิ่มความปลอดภัยเพื่อปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ สิงคโปร์ยังมีข้อตกลง
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (DEAs) กับนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และชิลี เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อทางดิจิทัลและรับรอง
กระแสข้ อ มู ล ที ่ ป ลอดภัย ระหว่ างประเทศ ประการที ่ ส ี ่ รั ฐ บาลจะสนั บ สนุน ธุร กิ จในท้ อ งถิ่ น เพื ่อ เพิ ่ มขีด
ความสามารถด้าน e-commerce และเพิ่มโอกาสในการเติบโตสูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัล ตัวอย่างเช่น Grow
Digital เป็ น ความคิ ด ริ เ ริ ่ ม โดย Infocomm Media Development Authority เพื ่ อ ช่ ว ยให้ ธ ุ ร กิ จ เข้ า สู่ ecommerce และเพิ่มฐานลูกค้าในระดับสากล และประการสุดท้าย รัฐบาลจะดำเนินการตามแผนนโยบายที่ ใน
การต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีประสิทธิภาพสูงสูด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่
ธุรกิจและกิจการออนไลน์ต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ต่อไปโดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด (Hui, 2021)
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่าความตระหนักรู้ในการช่วยเหลือหรือนโยบายที่สนับสนุน
ecommerce โดยเฉพาะการค้าปลีกนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าใดนัก อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ค้าที่สัมภาษณ์เป็นกลุ่มธุรกิจ
รายย่อย การได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อาจไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่าความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์จะมีแนว
ทางผ่านองค์กรหลากหลายเพื่อช่วยเหลือ SMEs ในการผันตัวเข้าสู่ตลาดค้าปลีกออนไลน์แล้วก็ตาม
7.1.6 บทสรุป
สิงคโปร์เปลี่ยนเป็นตลาดซื้อขายออนไลน์มากขึ้น แนวโน้มการซื้อขายออนไลน์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
อย่างชัดเจน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายใหญ่ได้แก่ Shopee, Lazada, Qoo10 ผู้เล่นในตลาด e-commerce
เหล่านี้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่แข็งแกร่งของสิงคโปร์ ซึ่งมีการนำดิจิทัลไปใช้ในระดับสูง มีบรรยากาศ
ของผู้ประกอบการ และความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่
เหมาะสำหรับการเป็นศูนย์กลาง e-commerce โดยเฉพาะค้าปลีกแบบใหม่ ก่อนที่จะเปิดตัวในตลาดที่มี
ประชากรมากขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของภูมิภาค
สำหรับด้านการชำระสินค้า พบว่า ความปลอดภัยในการชำระเงินเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้ซื้อ
ออนไลน์มีความกังวลเกี่ยวกับการชำระเงิน ความปลอดภัย การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว และความผันผวนของ
สกุลเงิน ฉะนั้นการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของบัตรเครดิตและเดบิตสำหรับธุรกรรมออนไลน์จะทำให้
ผู้บริโภคใช้จ่ายออนไลน์มากขึ้น
ในด้านการขนส่งมีการใช้งานการขนส่งจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ แต่มีบางครั้งความเป็นชาตินิยม
ซึ่งจะสนับสนุนบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ก็มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการด้วย
ในด้านการจ้างงาน ยังไม่พบการจ้างงานแบบอื่นที่ต่างออกไปจากการจ้างงานแบบดั้งเดิมนัก เนื่องจาก
กลุ่มที่สัมภาษณ์ยังเป็นกลุ่มผู้ค้าขนาดเล็ก จึงพบเพียงการจ้างงานแบบพาร์ตไทม์เป็นหลัก ส่วนกลุ่มทุนขนาด
ใหญ่เลือกใช้วิธีจ้างงานแบบดั้งเดิมหรือการทำงานออฟฟิศ กฎหมายรับรองการจ้างงานยังไม่ครอบคลุมการจ้าง
งานแบบชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายในโลกออนไลน์แต่อย่างใด
ในด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เริ่มมองเห็นข้อดีของการค้าปลีกออนไลน์มากขึ้น ความเชื่อมั่นในสินค้า
โดยเฉพาะด้านราคาและคุณภาพมีมากขึ้นทุกกลุ่มอายุและกลุ่มรายได้ ทั้งนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ เช่น
Shopee หรือ Lazada ในสิงคโปร์ อาจให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้มากกว่าการที่ผู้บริโภคติดตามช่องทางค้าปลีก
ออนไลน์โดยตัวผู้ค้ารายย่อยเอง เพราะตามปกติแล้ว ผู้บริโภคและธุรกิจใด ๆ มักจะสนใจเข้าร่วมกับแพลตฟอร์ม
ขนาดใหญ่มากกว่า หากธุรกิจรายย่อยเข้าร่วมกิจการในแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม
จำนวนผู้ติดตาม (ผู้บริโภค) ของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ซึ่งตัวแพลตฟอร์มลงทุนโฆษณาให้ รวมทั้งผู้บริโภคเองก็อาจ
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ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ค้าปลีกในแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่เช่นกัน เพราะสามารถ
เปรียบเทียบการค้นหามากกว่าคู่ค้าที่เล็กกว่า
ในด้านการส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ความตระหนักรู้ในการช่วยเหลือหรือนโยบายที่สนับสนุน ecommerce โดยเฉพาะการค้าปลีกนั้น ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าใดนัก อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ค้าที่สัมภาษณ์เป็นกลุ่ม
ธุรกิจรายย่อย การได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อาจไม่ดีเท่าที่ควร แม้ว่าความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์จะมี
แนวทางผ่านองค์กรหลากหลายเพื่อช่วยเหลือ SMEs ในการผันตัวเข้าสู่ตลาดค้าปลีกออนไลน์แล้วก็ตาม
8.2 การกำกับดูแลภาครัฐ
8.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับเป้าหมายในระดับโลก
8.2.1.1 การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สิงคโปร์ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่ำ การแข่งขันในระดับโลกที่รุนแรง
และการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจโลกไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจัยเหล่านี้ผลักดันให้สิงคโปร์ต้องปรับยุทธศาสตร์ชาติ
รวมไปถึงโครงสร้างต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด การปรับตัว
นี้จำเป็นจะต้องบูรณาการตั้งแต่ระดับจุลภาคเข้ากับระดับมหภาค อีกทั้งสิงคโปร์จำเป็นต้องแสดงบทบาทเชิงรุก
และบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกไว้และปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของชาวสิงคโปร์ (Chua, 2012, p.43)
รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ขับเคลื่อนประเทศทั้งการบริหารงานภาครัฐ
ธุรกิจและการค้า รวมถึงการบริการประชาชน โดยเริ่มจากการตั้ง National Computer Board (NCB) ในปีพ.ศ.
2524 ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม หน้าที่หลักของ NCB คือการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐใน
การนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งทุกหน่วยงานทำสำเร็จในปลายปี พ.ศ. 2539 ความสำเร็จดังกล่าว
ส่งผลให้การบริการประชาชนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระยะเวลารอรับบริการสั้นลง บริการบางอย่างและการ
ติดต่อกับหน่วยงานสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และการประมวลข้อมูลต่าง ๆ สั้นลง เป็นผลให้หน่วยงาน
รัฐสามารถทำข้อมูลสถิติให้แล้วเสร็จได้ภายในหนึ่งเดือนแทนที่จะเป็นสามเดือน นอกจากนี้ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ณ ที่เดียว ยุทธศาสตร์นี้ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกลับมา
มากกว่าเงินที่ลงทุนไปถึง 2.7 เท่า (Tan, 1999, p.108)
ในปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลเริ่มใช้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน IT เพื่อสร้างทักษะทางด้าน IT ให้แก่ทั้งประชาชน
และกลุ่มธุรกิจในการปรับปรุงความสามารถในการผลิตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันของประเทศ
ในตลาดโลก (Tan, 1999, p.111) ในปีเดียวกัน โครงการ Singapore Network Services (SNS) ได้เกิดขึ้นเพื่อ
สร้างระบบ TradeNet ที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ของธุรกิจต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมเข้าสู่
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ระบบของภาครัฐ แฟลตฟอร์มนี้อำนวยให้ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยให้ลด
ต้นทุนไปได้ถึงร้อยละ 50 (Tan, 1999, p.111)
ในปี พ.ศ. 2534 รั ฐ บาลริ เ ริ ่ ม แผนแม่ บ ทการบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ IT2000 ซึ่ ง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1) การเชื่อมสิงคโปร์เข้ากับตลาดโลก ผลักดันให้ประเทศมี
ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านสินค้าและบริการ ข้อมูล และทุนในระดับสากล 2)
จัดตั้งศูนย์การผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจขั้นสูง (advanced
economy) 3) การเชื ่ อ มต่ อ ระหว่ า งเศรษฐกิ จ โลกและสิ ง คโปร์ 4) การกิ น ดี อ ยู ่ ด ี ข องประชาชนสิ ง คโปร์
โดยเฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และ 5) การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Tan, 1999, p.114) เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ข้างต้น รัฐบาลได้เร่งสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศทั่วประเทศเพื่อให้กิจกรรมของครัวเรือน โรงเรียน และ ธุรกิจสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ โดยริเริ่มสร้างแฟลตฟอร์มที่ได้รวมการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ มาไว้ด้วยกัน (onestop, non-stop) โดยผ่านเครือข่ายการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ ยังได้เริ่มโครงการ
ช่ว ยเหลือทางการเงิน ด้านการวิจ ัย และพัฒ นา (Research and Development Assistance Scheme) แก่
โครงการธุ ร กิ จ ขนากลางระยะยาวซึ ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 โครงการย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) Product Development
Assistance Scheme ซึ่งจะสนับสนุนทางการเงิน ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 2) Software
Development Assistance Scheme ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์และดำเนินการวิจัยการตลาด
ในปี พ.ศ. 2539 รัฐบาลได้ริเริ่มยุทธศาสตร์ “Singapore ONE” เพื่อสนับสนุนแผนแม่บท IT2000 และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพสูง ยุทธศาสตร์นี้ได้สร้าง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหลักที่เชื่อมโยงเครือข่ ายต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน ในการทำกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ การซื้อของ และธุรกรรมธนาคาร และช่วยให้ภาคธุรกิจ
ประสานงานกัน ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม SME ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส ่วนได้ส ่ว นเสียที่ส ำคัญที่ส ุดในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น กลุ่มนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 90 ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด และมีสัดส่วนสินค้าและบริการถึง
ร้อยละ 30 ในช่วงราว ๆ ปี พ.ศ. 2540 หรือปลายศตวรรษที่ 20 (Tan, 1999, p.109) ในการดึงดูด SME ให้มา
เข้าร่วมโครงการภาครัฐนี้ รัฐบาลได้ร่วมมือกับ NCB ทำโครงการนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาปรับใช้ในธุรกิจท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า Local Enterprise Computerization Program (LECP) โดยมี
แรงจูงใจเป็นสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การลดภาษีสินค้า IT บริการให้คำปรึกษาด้าน IT และการให้เงินช่วยเหลือใน
การเข้ารับการอบรมด้าน IT เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
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NCB ยังได้เริ่มโครงการการค้าออนไลน์ หรือ Electronic Commerce Hotbed Program (ECHP) )
เพื่อ 1) สนับสนุนการเข้าสู่การค้าออนไลน์ โดยการออกนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ด้านการค้า การเงิน และ
เศรษฐกิจ และตั้งคณะกรรมการร่างนโยบาย 2) สร้างมาตราฐานทางเทคนิคแก่การค้าออนไลน์และกำหนดแนว
ทางการแก้ปัญหาเสถียรภาพทางด้านเทคนิค 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการการจ่ายเงิน การรักษา
ความปลอดภัย และการระบุตัวตนให้ทันกับการเจริญเติบโตของการค้าออนไลน์ 4) จัดอบรมด้านการทำแผน
ยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจ การอบรมด้านเทคนิคแก่หน่วยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าออนไลน์แก่ประชาชนทั่วไป 5) กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายนานาชาติเพื่อให้
สิงคโปร์เป็น ศูน ย์กลางทางการค้าออนไลน์ (Chan and AI-Hawamdeh, 2002 อ้างใน DotEcon, ตุล าคม,
2562)
ในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลสิงคโปร์ได้เริ่มดำเนินการตามแผนแม่บท E-commerce Master Plan เพื่อให้
ภาคธุรกิจหันเข้าสู่การค้าออนไลน์ เต็มตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต การค้า และการแข่งขัน กระตุ้นให้
ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้าสู่การค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น รัฐบาลได้บรรจุวิชาเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ใน
มหาวิทยาลัยและโพลิเทคนิค และพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์การด้านการค้าออนไลน์โดยการออกมาตราการเพิ่ม
แรงจูงใจและโครงการสนับสนุนต่าง ๆ เชื่อมโยงสิงคโปร์เข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานด้าน e-commerce กฎหมาย
และนโยบายในระดับโลก อีกทั้งยังปรับระเบียบกฎเกณฑ์การค้าออนไลน์ให้มีความสอดคล้องกับประเทศหุ้นส่วน
ที ่ ส ำคั ญ อาทิ แคนาดา ออสเตรเลี ย และเยอรมนี เพื ่ อ ให้ น ั ก ธุ ร กิ จ ต่ า งประเทศเข้ า มาลงทุ นในสิงคโปร์
(CorporateServices.com, n.d.)
การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เกิดขึ้น ช่วงปลายปี พ.ศ.
2542 NCB แ ล ะ Telecommunication Authority of Singapore (TAS) ไ ด ้ ถ ู ก ย ุ บ ร ว ม ก ล า ย เ ป็ น
InfoCommunications Development Authority (IDA) หน่วยงานใหม่นี้มีเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรม e-commerce เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกอายุและ
บริษัททุ ก บริ ษ ั ทโดยไม่ เลื อ กขนาดของบริ ษ ั ท โดยสนับสนุน การประดิ ษฐ์ นวัต กรรมสารสนเทศและออก
กฎระเบียบที่เ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ IDA ยังมุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมด้านต่าง ๆ อาทิ
การศึกษา การค้า การเงิน ระบบโลจิสติกส์ การขนส่ง และระบบสุขภาพ ในภาครัฐนั้น IDA ดูแลระบบเทคโนโลยี
การสื่อสาร (infocomm) และโครงการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (Singapore Aircargo Agents Association, n.d.)
IDA ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น Economic Development Board (EDB) เพื่อเปลี่ยนสิงคโปร์ให้
เป็น ศูน ย์กลาง e-commerce Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) เพื่อดูแลการ
วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Standards, Productivity and Innovation Board (SPRING
Singapore) เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจของตน (Chua, 2012, p.46)
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นอกจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ริเริ่มโครงการ
Local Industry Upgrading Program (LIUP) เพื่อที่จะดึงดูดบริษัทต่างชาติมาลงทุนก่อนที่จะขยายฐานธุรกิจ
ไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นของสิงคโปร์เพื่ อให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะในการปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขยายธุรกิจ e-commerce ไปยังประเทศ
อื่น ในปี พ.ศ. 2540 บริษัทข้ามชาติ เช่น Microsoft IBM Oracle Hewlett-Packard และ Sun Microsystems
ได้ตกลงร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา e-commerce และ อุตสาหกรรมบันเทิง เป็น
มูลค่ามากกว่า 120 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (Tan, 1999, p.115-118)
นอกจากการติดอาวุธให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและภาคธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือ
กับบริษัทข้ามชาติแล้วนั้น รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกด้วยในฐานะเป็น
กลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างทางการศึกษา
เสีย ใหม่ โดยเปลี่ย นจุดเน้นไปที่การผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ หน่ว ยงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของรั ฐ ได้ แ ก่ Institute of Systems Science และ the Center for Computer Studies ได้
ร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย อาทิ University of Singapore และ Ngee An Polytechnic จัดหลักสูตรอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2552 มีจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.3 ทำให้มีตำแหน่งงานด้านนี้รวมทั้งสิ้น 140,800 ตำแหน่ง (Chua, 2012, p.58)
ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลสิงคโปร์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี Lee Hsien Lung ได้กำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ Smart City หรือ Intelligent Island เพื่อให้ประเทศมีความมั่งคั่งและประชาชนกินดีอยู่ดี
(Rochet, 2018, p.129) แผนนี้เชื่อมโยงหลายมิติเข้าด้วยกัน เช่น เศรษฐกิจ การบริหารงานภาครัฐ นวัตกรรม
ระบบนิเวศ พลังงาน ขนส่ง สุขภาพ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหลักใน
การผลักดัน (Hayat 2016, p.180) ทิศทางการพัฒนาใหม่นี้ได้ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในด้านต่าง ๆ
เหล่านี้มากขึ้น
รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงให้ความสำคัญกับการดึง SMEs เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและ e-commerce อย่าง
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงาน National Trade Platform (NTP) ได้ออกโครงการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ
โดยเฉพาะ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การแข่งขันในตลาดโลก และการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยการ
สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้าน e-commerce สองปีถัดมา รัฐบาลสิงคโปร์หน่วยงาน
Enterprise Singapore (ES) ได้ ถ ู ก จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น จากการควบรวมของสองหน่ ว ยงานรั ฐ คื อ International
Enterprise Singapore and SPRING เพื่อพัฒนากลุ่ม SMEs ให้สามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์ และทรัพยากรที่
จำเป็นต่อการดำเนินการ e-commerce ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ คลังสินค้ารวม (integrated warehouse)
และกลไกการให้คำปรึกษา (Supply Chain Asia, 2018)
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8.2.1.2 การตระหนักรับรู้ถึงนโยบายของรัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์
จากการสัมภาษณ์ผู้ค้าออนไลน์ 5 รายในประเทศสิงคโปร์ พบว่ามีผู้ค้า 4 รายที่ทราบถึงนโยบายส่งเสริม
การค้าออนไลน์ แต่มีเพีย ง 3 รายที่ทราบรายละเอียดของนโยบายจากภาครัฐในการส่งเสริมและผลักดัน
เศรษฐกิจ ดิจ ิทัล ส่ว นอีก 1 รายทราบเพียงว่ากระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Trade and
Industry) เป็นผู้ดูแลกิจการออนไลน์ (Kyaw, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
ผู้ค้าออนไลน์ 2 ใน 3 รายที่ทราบรายละเอียดของนโยบายที่สนับสนุนธุรกิจออนไลน์ ผู้ค้าออนไลน์
1 รายได้กล่าวถึงการให้บริการการดูแลกิจการธุรกิจออนไลน์จาก “Run Bot” (Choy, สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564)
และได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ
ออนไลน์ และพัฒนาคุณภาพสินค้า (Kyaw, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) โดยผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในการ
จัดทำเว็บไซต์กล่าวว่าได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำเว็บไซต์ 80% จากรัฐบาล (Choy, สัมภาษณ์ ตุลาคม
2564) ส่วนอีกรายที่ทราบรายละเอียดของนโยบายดังกล่าว โดยได้กล่าวถึงหน่วยงานที่ดูแลผู้ประกอบการ
ออนไลน์และสถาบันวิจัยผู้ค้าออนไลน์รายย่อย (SRIS) ที่ให้การสนับสนุนในด้านของทุนและอุปกรณ์ในการ
เริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์เช่นโทรศัพท์มือถือหรือแล็ปท็อป (Danny, สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564) อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการรายนี้ปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือ โดยได้กล่าวว่านโยบายดังกล่าวดูเหมือนกับว่าจะเพิ่มภาระ
ให้กับผู้ค้ารายย่อยมากกว่าที่จะมาช่วยเหลือจึงเลือกที่จะปฏิเสธไป (Danny, สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564)
ผู้ประกอบการรายหนึ่ง ระบุว่าต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือด้านการเงิน
มากกว่านี้ เพราะมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนผู้ค้าออนไลน์และต้องการให้มีนโยบายสนับสนุน
ผู้ค้ารายใหม่ที่เข้ามาเปิดกิจการออนไลน์ (Kyaw, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ค้าออนไลน์ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก
ภาครัฐแต่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะ ผู้ค้า 2 รายกล่าวว่า ตนได้รับเงิน
สนับสนุนดังกล่าว ทำให้สามารถช่วยประคับประคองธุรกิจได้มาก ได้นำเงินไปจ่ายชดเชยให้กับพนักงานในช่วงที่
ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ (Choy, สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564)
ในด้านการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมด้านการค้าออนไลน์นั้น มีผู้ค้าออนไลน์เพียง 1 ราย ที่ทราบถึง
การให้ความรู้ด้านกิจการออนไลน์ในสิงคโปร์ ผู้ค้ารายแรกได้กล่าวถึงการจัดคอร์สออนไลน์เรื่องการทำธุรกิจ
ออนไลน์จากการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งผู้ค้ าทุกรายสามารถเข้าร่วมได้ (Kyaw, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
โดยที่ผู้ค้าออนไลน์อีก 4 ราย ไม่ทราบว่ารัฐบาลได้ให้ความรู้ด้านธุรกิจออนไลน์หรือไม่ ส่วนใหญ่ได้ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่ผู้ค้าออนไลน์รายหนึ่งยังได้กล่าวอีกเสริมเรื่องความสำคัญของการอบรมว่า
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เมื่อรัฐบาลจัดการอบรมหรือการพบปะระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน เราก็จะได้พบกับผู้ขาย
ออนไลน์มากมายที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งเราสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเขา
สิ่งเหล่านี้จะช่วยพวกเราให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ได้มากกว่าการได้ความรู้
(Orawan, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
ในส่วนของผู้บริโภคนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภค 6 คน พบว่ามีผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ 3 คน ที่ทราบ
ถึงนโยบายส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล โดยผู้บริโภครายแรกได้ระบุถึงการสนับสนุนโดยภาพรวมที่รัฐได้จัดให้กับ
ผู้ค้าออนไลน์ในด้านของการทำให้ธุรกิจและสินค้าอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Christopher, สัมภาษณ์ พฤษภาคม
2564) รายที่สองได้ระบุถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ค้าออนไลน์ (Javier, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) และ
อีกรายได้ระบุถึงการจัดการอบรมออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ค้าออนไลน์ในการประกอบธุรกิจออนไลน์
ดิฉันคิดว่ามีการจัด workshops ให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ เพราะรัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนการค้า
ออนไลน์อย่างจริงจัง ดังนั้นชาวสิงคโปร์สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจ
ออนไลน์ ดิฉัน คิดว่าจริ ง ๆ แล้ว มีการสนับสนุน จากภาครัฐ มากอยู่ (Calista, สัมภาษณ์
พฤษภาคม 2564)
อย่างไรก็ตามมีผู้บริโภค 3 ราย ที่ไม่ทราบข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมธุรกิจปลีกดิจิทัล
ในด้านประโยชน์จากนโยบายภาครัฐนั้น ผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ 5 คน ได้ให้ความคิดเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ประโยชน์ใด ๆ จากการที่ภาครัฐได้จัดทำนโยบายส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล โดยมีผู้บริโภคที่ได้กล่าวว่าตนไม่ได้
รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวโดยระบุว่า ถึงแม้ตนสนใจในการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ แต่ตนคิดว่าสามารถหา
ข้อมูลได้ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตและเพื่อน ๆ ที่รู้จัก (Calista, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
8.2.2 กฎระเบียบด้าน e-commerce
8.2.2.1 การออกกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์
รัฐ บาลในฐานะผู้ควบคุม (regulator) ผ่านกระทรวงกฎหมาย (Ministry of Law) ได้ออกกฎหมาย
หลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความแน่นอนให้แก่รัฐบาลดิจิทัล อีกทั้งยังอำนวยให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างราบรื่นในสามภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การ
เจริญเติบโตของประเทศในด้าน e-commerce ในภาพรวม (Tan, 1999, p.114, 116, 119) หนึ่งในกฎหมาย
ฉบับแรก ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ Electronic Transaction Act (ETA) ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้การดูแล
ของ IDA กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายแม่ของการค้าออนไลน์ก็ว่าได้ เพราะได้อำนวยความสะดวกในการ
ทำธุรกรรมออนไลน์ระหว่างรัฐบาลกับภาคส่วนอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ก่อนแล้ว (Chua,
2012, p.72) กฎหมาย ETA มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความแน่นอนและการคาดการณ์ได้สำหรับธุรกิจออนไลน์
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ให้ค่าน้ำหนักทางกฎหมาย (legal leverage) แก่ธุรกรรมออนไลน์เทียบเท่าธุรกรรมแบบเดิม ยอมรับลายเซ็น
ดิจิทัลและสัญญาออนไลน์ ปกป้องข้อมูลที่ถูกเวียน (circulated data) และให้อำนาจแก่ IDA ในการตรวจสอบ
และบังคับใช้กฎระเบียบและกฎหมายฉบับนี้ (Tan, 1999, p.116)
กฎหมายหลักอีกหนึ่งฉบับที่คอยขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล ได้แก่
Telecommunications Act of 1999 (Telecoms Act) กฎหมายฉบับนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ IDA โดย
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมบริการด้านโทรคมนาคม Telecoms Act ได้ให้คำนิยาม “codes of practices”
“standards of performance” และ “advisory guidelines” เพื่อให้ภ าคส่ว นต่ าง ๆ ปฏิบัติไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน (Chua, 2012, p.71) นอกจากนี้ยังได้กำหนดลักษณะการกระทำผิดและบทลงโทษไว้ด้วย เช่น การ
ละเมิ ด การฉ้ อ โกงในด้ า นการดำเนิ น งานและการให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม ใบอนุ ญ าต และการใช้ ร ะบบ
โทรคมนาคมในทางมิชอบ
ล่าสุด ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีกฎหมายด้านการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ (e-payment) ออกมาใหม่
ได้ แ ก่ Payment Services Act กฎหมายฉบั บ นี ้ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของ Monetary Authority of
Singapore (MAS) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคื อการผลักดันให้สิงคโปร์กลายเป็น Smart City ด้วยการพัฒนา
ระบบนิเวศน์การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ให้มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ กฎหมายฉบับนี้ยังได้
ครอบคลุมไปถึงบริการการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ ๆ และได้ให้อำนาจแก่ MAS ในการจัดการกับความท้าทายใหม่ ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบการจ่ายเงิน MAS ยังได้ผลิตคู่มือสำหรับสถาบันทางการเงินเพื่อให้มีการปฏิบัติด้านการ
จ่ายเงินเป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การแจ้งเตือนเมื่อมีธุรกรรมเกิดขึ้น และการชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ MAS ยังได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการทำให้การจ่ายเงินผ่านระบบ
ออนไลน์สะดวกขึ้น ด้วยการใช้ QR Code เดียวกันทั้งระบบ (Supply Chain Asia, 2018)
เ ม ื ่ อ เ ด ื อ น ม ิ ถ ุ น า ย น พ . ศ . 2563 Enterprise Singapore แ ล ะ the Singapore Standards
Council หน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของธุรกิจ ได้เผยแพร่คู่มือธุรกรรม
การค้าออนไลน์ (Technical Reference 76: TR 76) เพื่อให้ธุรกิจในระดับต่าง ๆ รวมไปถึงคนที่ต้องการเริ่ม
ธุรกิจออนไลน์ มีการทำธุรกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพื่อ ให้ธุรกรรมออนไลน์มีความคล่องตัวและ
ปลอดภัยมาก มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตอบสนอง และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น นาง Rose Tong ผู้อำนวยการ
สมาคมผู้ค้าปลีกสิงคโปร์ เสริมว่า
…ยิ่งผู้ค้าปลีกเข้ามาในแพลตฟอร์มมากเท่าไร TR 76 ยิ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนการทำ
การค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เราหวังว่าผู้ค้าปลีกออนไลน์จะเข้ามามีส่วน
แบ่งทางการตลาดค้าปลีกมากยิ่งขึ้นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ เราจึงขอแนะนำ
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ให้ผู้ค้าปลีกใช้โอกาสนี้ในการขยายการค้าออนไลน์ และจับกลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในสิงคโปร์และ
นอกประเทศ” (Enterprise Singapore, June 12, 2020)
TR 76 จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าออนไลน์ ปัญหาและความขัดแย้งในการทำธุรกรรมลง และจะ
นำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการค้าออนไลน์ในที่สุด คู่มือนี้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งก่อนการซื้อขาย อาทิ
การเข้าดู การเลือก การซื้อและการชำระเงิน รวมไปถึงกิจกรรมหลังการซื้อ อาทิ การส่งสินค้า การติดตาม การ
คืนสินค้า การคืนเงิน และการเปลี่ยนสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายออนไลน์มีขั้นตอนปฏิบัติการต่าง การบริการลูกค้า
การสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (Aw and Chia, June 16, 2020) นาย Loy
York Jiun ผู้อำนวยการสมาคมผู้บริโภคแห่งประเทศสิงคโปร์ ได้กล่าวเสริมว่า
เราหวังว่าธุรกิจต่าง ๆ จะนำ TR 76 ไปใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับผู้บริโภคออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น
ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 มาตรฐานใหม่นี้จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลด้านราคาและ
สินค้าที่ชัดเจนโปร่งใสในการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าอย่างมั่นใจด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาหลังการขายที่ชัดเจน (Enterprise Singapore, June 12, 2020)
กฎหมายปกป้องธุรกรรมบนโลกไซเบอร์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ถูกบังคับใช้ ในปี พ.ศ. 2536 กฎหมายที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่งในการป้องปรามการกระทำ
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้แก่ Computer Misuse Act ซึ่งออกมาบังคับใช้ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง
กิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) และ กรมตำรวจ กฎหมายฉบับนี้ได้ปกป้องระบบจากการเจาะของ
แฮ็กเกอร์และกำหนดบทลงโทษสำหรับการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนแปลงระบบอย่างผิดกฎหมาย
รวมถึงการฉ้อโกง อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ยังได้ดูแลครอบคลุม
ประเด็นใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เช่น การเงินและการธนาคาร การบริการสาธารณะ
ความมั่นคงแห่งชาติ ความสัมพันธ์กับต่างชาติ เป็นต้น (Mahizhnan, 1999, p.116; Chua, 2012, p.72)
ทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในปี พ.ศ. 2542
กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือ Copyright Act ได้ถูกบังคับใช้ภายใต้การกำกับดูแลของ Intellectual Property Ofﬁce
of Singapore เพื่อที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรม
e-commerce และ การใช้อินเตอร์เน็ตในภาคธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้ยังได้ครอบคลุมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิทัล
เช่น มัลติมีเดีย และงานออนไลน์ และได้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ของเจ้าของ ลิขสิทธิ์ของ
คนกลาง และลิขสิทธิ์ของผู้บริโภค (Chua, 2012, p.75)
สำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น สิงคโปร์มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีชื่อว่า Consumer Protection
(Fair Trading) Act มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค และป้องกันไม่ให้ผู้ขายปฏิบัติอย่าง
ไม่ซื่อตรง เช่น การอ้างสรรพคุณเกินจริง ขายเกินราคาที่ได้ตั้งไว้ หลอกลวงว่าเป็นสินค้าใหม่ไม่มีตำหนิ ปกปิด
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ข้อมูลบางประการของสินค้า และ การหาประโยชน์จากความไม่รู้ไม่เข้าใจและการใช้ภาษาที่อาจทำให้เกิดความ
เข้าใจผิดในการทำธุรกรรม กฎหมายครอบคุ้มการซื้อขายทั้งจากที่ร้านโดยตรงหรือจากการซื้อสินค้าออนไลน์
ภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้โดยเพิ่มเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพของ
สินค้าทั้งสินค้าใหม่และสิ นค้าใช้แล้ว แต่ไม่รวมถึงบ้านที่ดินและการบริการ สินค้าใหม่จะต้องไม่แตกหักเสียหาย
และสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อถึงมือผู้ซื้อ คำบรรยายลักษณะของสินค้าจะต้องตรงตามสินค้าจริง
8.2.2.2 ทัศนคติต่อกฎระเบียบของรัฐ
จากการสัมภาษณ์ผู้ค้าออนไลน์ทั้ง 5 ราย ทุกรายมีความตระหนักรู้ในเรื่องของการปกป้องข้อมูลในโลก
ออนไลน์ แต่ไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกของกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ แต่มีผู้ค้าออนไลน์ 2 รายที่
กล่าวถึงการปกป้องข้อมูลของผู้ซื้อ เช่น ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ในการซื้อขายออนไลน์ และที่ผู้ค้ารายหนึ่ง
กล่าวถึงการถูกขโมยข้อมูล (hack) บนโลกออนไลน์และคาดว่ากฎหมายดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลในหน่วยงาน
จากกระทรวง IT และผู้ค้าอีกหนึ่งรายกล่าวว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
ในส่วนผู้บริโภคนั้น มีเพียงผู้บริโภค 1 ราย ที่ทราบถึงกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ แต่ได้กล่าวว่าตน
ไม่ ไ ด้ ส นใจในข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของตั ว กฎหมายเพราะมั ่ น ใจว่ า ตนจะไม่ ใ ช่ ผ ู ้ ล ะเมิ ด กฎหมายดั ง กล่ า ว
ในขณะที่ผู้บริโภคอีก 5 ราย กล่าวว่าตนไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าว และมีผู้บริโภค 2
ราย จากกลุ่มนี้ที่กล่าวว่าถึงแม้จะไม่ทราบรายละเอียดกฎหมายแต่มีความมั่นใจว่ากฎหมายความมั่นคงทางไซ
เบอร์ได้ครอบคลุมการปกป้องข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์และป้องกันการหลอกลวงในการซื้อขายบนโลก
ออนไลน์ (Patrisha, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) เช่น การป้องกันข้อมูลบนบัตรเครดิต นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายดังกล่าว มีเพียงผู้บริโภค 1 ราย ที่กล่าวถึง “GOVTECH”
โดยคาดว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้
ในด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคออนไลน์ทั้ง 6 ราย พบว่าทุกรายไม่
ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่มีรายหนึ่งที่กล่าวถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แต่
ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดในเชิงลึก (Christopher, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) นอกจากนี้ ทั้ง 6 รายไม่ทราบว่า
รัฐบาลได้มีหรือกำลังจัดทำร่างกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้บริโภค
ในด้านมาตรการภาครัฐในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมในการซื้อขายนั้น จากการสัมภาษณ์ ผู้ค้า
ออนไลน์มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ มีทัศนะคติในทางลบต่อการให้ความเป็นธรรมของรัฐ ผู้ค้า 4
รายให้ความเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลไม่มีบทบาทมากนักในการดูและให้ความเป็นธรรมกับผู้ค้า โดยผู้ค้า 2 ราย ระบุ
ว่ามีผู้ค้าจำนวนหนึ่งถูกเอาเปรียบจากผู้ซื้อ (Danny, สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564) บางรายใช้ช่องว่างในการรีวิว
สินค้าเพื่อต่อรองให้ได้เปลี่ยนสินค้าและมีผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมจากผู้ซื้อออนไลน์ อีกทั้งยังมีการขู่
แบล็คเมลผู้ค้าออนไลน์อีกด้วย (Choy, สัมภาษณ์ ตุลาคม 2564)
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....ยังไม่มีนโยบายที่ปกป้องผู้ขายในสิงคโปร์ ซึ่งก็ควรจะมีเพราะ มีกรณีตัวอย่างที่ผู้ขายที่กล่าวหา
อย่างผิด ๆ เกี่ยวกับสินค้า บางครั้งผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วแต่ต้องการเปลี่ยน ก็แบล็คเมลโดยการ
รีวิวสินค้าให้แย่เกินจริง ผู้ขายก็ต้องยอมเพราะมีกฎหมายปกป้องสิทธิของผู้ซื้อ ผมคิดว่าควรมี
กฎหมายปกป้องผู้ขายต่อการกระทำผิดของผู้ซื้อในลักษณะนี้เช่นกัน (Choy, สัมภาษณ์ ตุลาคม
2564)
ในส่วนของผู้บริโภคนั้น จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ จำนวน 100 คน พบว่าผู้ที่
ทราบถึงมาตรการภาครัฐในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มมีทั้งหมด 42 คน จาก
การสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ เห็นว่าตนได้รับการคุ้มครองในการซื้อสินค้าออนไลน์เพราะกลไกลในการร้องเรียน
เรื่องต่าง ๆ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการแล้ว (Calista, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) รัฐทำ
หน้าที่ได้เพียงพอ เนื่องจากเห็นว่าการซื้อขายออนไลน์เป็นไปได้ดี (Javeir, พฤษภาคม 2564) และได้รับเงิน
ชดเชยเมื่อไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าเมื่อสินค้าที่ได้รับความเสียหาย (Christopher, Personal
Interview, 2021) มีผู้ที่ไม่ทราบ 28 คน และไม่แน่ใจ 30 คน ผู้บริโภครายหนึ่งได้กล่าวว่าที่ตนไม่แน่ใจว่าได้รับ
การคุ้มครองเท่าที่ควรหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อเกิด กรณีสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง ไม่แน่ใจว่าใครควรเป็น
ผู้รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (Patrisha, พฤษภาคม 2564)
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคบางคนอยากให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมธุรกิจให้น้อยที่สุด แต่ต้องการให้มีการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในทางที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภค (Christopher, พฤษภาคม 2564)
และมีผู้บริโภคสินค้าออนไลน์อีกรายได้ให้ความเห็นที่คล้ายกันว่าตนไม่แน่ใจในเรื่องของบทบาทรัฐที่มีต่อการให้
ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค แต่ตนสนับสนุนตลาดเสรีและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแทรกแซงให้น้อยที่สุดหรือเข้า
มามีบทบาทเมื่อจำเป็นเท่านั้น
ผมคิดว่าตอนนี้โอเคนะ รัฐ บาลไม่ควรเข้ามายุ่งในทุกเรื่อง...ตลาดเสรีนั้นสำคัญ...รัฐบาลควรเข้า
มาก็ต่อเมื่อมีปัญหารุนแรงจริง ๆ เช่น มีการโกงมากเกินไป ควรบังคับใช้กฎอย่างจริงจัง แต่ผมก็
เห็นว่าตอนนี้กฎระเบียบมีเพียงพอแล้ว (Kenneth, พฤษภาคม 2564)
เมื่อมาพิจ ารณาข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมู ลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 25-60 ปี ทราบเรื่อง
มาตรการภาครัฐในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรม 36.5% ผู้ที่ไม่แน่ใจ 20 คน และ ผู้ที่ไม่ทราบ 20 คน โดยจะ
เห็นได้ว่าจำนวนของผู้ที่ทราบและไม่ทราบ รวมทั้งที่ไม่แน่ใจ มีจำนวนที่ไล่เลี่ยกัน ในส่วนของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 24
ปี สัดส่วนผู้ที่ทราบข้อมูลดังกล่าวมีคิดเป็น 50% ในขณะที่กลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีสัดส่วนผู้ที่ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมีทั้งหมด 52.9%
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จากการเก็บข้อมูลตามกลุ่มช่วงอายุสรุปได้ว่าเกือบทุกกลุ่มช่วงอายุ (ยกเว้นกลุ่มอายุระหว่าง 25-60 ปี)
ผู้ที่ทราบและไม่ ทราบถึงมาตรการภาครัฐในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมนั้นมีความหลากหลาย แต่หาก
แบ่งเป็นสองกลุ่มระหว่างกลุ่มที่ทราบและไม่ทราบ (รวมถึงผู้ที่ไม่แน่ใจ) จะพบว่ามีจำนวนที่ใกล้เคียงกันมาก
เมื่อมาพิจารณาโดยนำตัวแปรด้านการศึกษาเข้ามา พบว่าผู้ที่ทราบข้อมูลดังกล่าวมีทั้งหมด 41 คน ผู้ที่
ไม่ทราบ 29 คน และไม่แน่ใจ 30 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 51 คน
จาก 100 คน สัดส่วนผู้ที่ทราบข้อมูลดังกล่าวมีทั้งหมด 41.2% กลุ่มผู้มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
ทั้งหมด 31 คน จาก 100 คน สัดส่วนผู้ที่ทราบข้อมูลดังกล่าวมีทั้งหมด 38.7% และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ไม่ได้รับการศึกษา - มัธยมปลาย) มีทั้งหมด 9 คน จาก 100 คน โดยสัดส่วนผู้ที่ทราบ
ข้อมูลดังกล่าวมีทั้งหมด 44.4%
เมื่อนำตัวแปรด้านอาชีพเข้ามาวิเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคจาก 8 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ผู้ว่างงาน นักศึกษา
มหาลัย ผู้ประกอบธุรกิจอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่รัฐ แรงงานทั่วไป (wage labor) งานเสริม และ
ผู้เกษีย ณอายุ ทั้งหมด 100 คน มีส ัดส่ว นผู้ที่ทราบข้อมูล ดังกล่าวมีทั้งหมด 42 คน ผู้ที่ไม่ทราบถึงการให้
คำแนะนำจากรัฐบาลในการให้ความเป็นธรรมด้านการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม 30 คน และผู้ที่ไม่แน่ใจ 28 คน
กลุ่มนักศึกษามหาลัยมีทั้งหมด 25 คน จาก 100 คน พบว่าผู้ที่ทราบข้อมูลมากที่สุดคิดเป็น 52% ในขณะที่กลุ่ม
นักธุรกิจเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเยอะที่สุดในข้อมูลชุดนี้ ทั้งหมด 25 คน แต่มีสัดส่วนรองลงมา คือ 48% กลุ่มผู้
เกษียณอายุมีสัดส่วนของผู้ที่ทราบข้อมูลใกล้เคียงกันคือ 46.7% กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐกลับเป็นกลุ่มที่ทราบเรื่องนี้
น้อยที่สุดคือ 17.6%
เมื่อนำตัวแปรด้านรายได้มาพิจารณา พบว่าจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในด้านของรายได้มีทั้งหมด 5
กลุ่มรายได้ ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 1,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 1,300-2,999 ดอลลาร์
สิงคโปร์, 3,000-6,000 ดอลลาร์สิงคโปร์, 6,001-10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 10,000
ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีทั้งหมด 81 คน เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มรายได้แล้วจะพบกว่าหลายกลุ่มรายได้ ยกเว้น
กลุ่มผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 1,300-2,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทราบถึงมาตรการให้ความเป็นธรรมในการซื้อขาย
ออนไลน์ของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 6,000-10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ได้แก่ นักธุรกิจ อาจารย์ ซึ่งมีจำนวน 4 คน จาก
81 คน เป็นกลุ่มที่ทราบข้อมูลดังกล่าวมากที่สุดคือ 75% รองลงมาได้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 1,300 ดอลลาร์
สิงคโปร์ ได้แก่ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ ประกอบอาชีพบางเวลา และรวมไปถึงกลุ่มนักศึกษา เป็นกลุ่มที่ทราบข้อมูล
ดังกล่าวมากที่สุดถึง 70.6% ลำดับถัดมาได้แก่กลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ได้แก่ นักธุรกิจ
และผู้บริหารในสาขาอาชีพต่าง ๆ มีสัดส่วนที่ 66.7% และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 3,000-6,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเยอะที่สุด ได้แก่ พนักงานบริษัท และเจ้าหน้าที่รัฐโดยมีจำนวน 59.3% ในขณะที่
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ผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 1,300-2,999 ดอลลาร์สิงคโปร์ ได้แก่ แรงงานทักษะต่ำ เช่น แม่บ้าน และคนขับรถ เป็นต้น
มีที่ทราบข้อมูลดังกล่าวน้อยที่สุดคือ 44.4%
8.2.3 ภาษีการค้าออนไลน์
8.2.3.1 การเก็บภาษี
ภาษีการค้าออนไลน์นั้นประกอบด้วยภาษี 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้และภาษีสินค้าและบริการ (GST)
ภาษีเงินได้จะเรียกเก็บโดยดูจาก 1) แหล่งที่มาของรายได้ และ 2) ถิ่นที่พำนักหรือที่ตั้ง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1) สำหรับการพิจารณาจากแหล่งที่มาของรายได้นั้น จะพิจารณาว่ารายได้มาจากการขายของออนไลน์
ได้รับมาจากภายในประเทศ และหรือมีธุรกรรมในประเทศแต่รายได้มาจากนอกประเทศ
2) ส่วนภาษีจากถิ่นที่พำนักหรือที่ตั้งนั้น จะดูจากว่าผู้ค้าที่เป็นผู้มีสัญชาติสิงคโปร์ หรือเป็นผู้พำนักถาวร
ในสิงคโปร์ (Permanent Resident) หรือถือสัญชาติอื่น ๆ พำนักหรือทำงานในสิงคโปร์ไม่ต่ำกว่า 183 วัน ได้
ประกอบธุร กิจ และมีการบริห ารจัดการในประเทศสิงคโปร์หรือไม่ หากมีจะต้องดำเนินการเสียภาษี หาก
ผู ้ ป ระกอบการไม่ เ ข้ า ข่ า ยบุ ค คลข้ า งต้ น แต่ ธ ุ ร กรรมกระทำผ่ า นสถาบั น /บริ ษ ั ท /องค์ ก รที ่ ม ี ท ี ่ ต ั ้ ง ชั ด เจน
(permanent establishment) ในประเทศสิงคโปร์ เช่น มีสำนักงานบริหาร สาขา โรงงาน คลังสินค้า หรือ
ร้านค้า จะต้องชำระภาษี
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เนื่องจากลักษณะ e-commerce นั้นก้าวข้ามเส้นเขตแดนของรัฐ และมี
กระบวนการที่ซับซ้อน เช่น สถานที่ในการดำเนินการต่าง ๆ มีความหลากหลาย เช่น สถานที่ในการผลิตสินค้า
สถานที่ตั้ง server หรือจดทะเบียน website สถานที่ในการทำสัญญา สถานที่ในการสั่งสินค้า และ สถานที่ใน
การเก็บสินค้า เป็นต้น อาจทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนในการเรียกเก็บภาษีเงินได้ ผู้วิจัยจึงขอสรุป
เงื่อนไขที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขในการจ่ายภาษีจากที่มาของรายได้
ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
ออนไลน์

การดำเนิน
ธุรกิจของ
บริษัท

รายได้มาจาก
การทำธุรกรรม
ของสาขา
(สั่งซื้อ จ่ายเงิน
การส่งของ
บริการหลังการ
ขายฯลฯ)

สถานที่จด
ทะเบียน
เว็บไซต์ที่ใช้
ขายสินค้า

สถานที่ผลิต
และจัดหา
สินค้า

การจ่ายภาษี

บริษัท A

ในประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ

จ่าย

บริษัท B

ในประเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

จ่าย

บริษัท C

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

ไม่ต้องจ่าย

บริษัท D

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ไม่ต้องจ่าย

บริษัท E

ต่างประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

จ่ายเฉพาะผล
กำไรของสาขา

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าภาษีเงินได้จะดูจากแหล่งที่มาของรายได้เป็นสำคัญ กล่าวคือ ดูจาก
สถานที่ที่ทำธุรกรรมการค้าออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งอาจจะเป็นสาขาของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการแต่สำนักงานใหญ่อยู่
ต่างประเทศ หรือเว็บไซต์ที่ขายสินค้าจดทะเบียน ณ ต่างประเทศก็ตาม สถานที่ที่ทำธุรกรรมนั้นจะบ่งบอกถึง
ที่มาของรายได้และการเสียภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทก็ตาม
ภาษีสินค้าและบริการ (GST)
ภาษีชนิดนี้คิดเป็นร้อยละ 7 ของราคาขายสินค้าและบริการในประเทศสิงคโปร์ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะ
ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ หากมีผลกำไรมากกว่า 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปี จะต้อง
ลงทะเบียนภาษีสินค้าและบริการ และเพิ่มภาษีสินค้าและบริการรวมเข้าไปกับราคาขายด้วย ไม่ว่าสินค้านั้นจะมี
ที่มาจากในประเทศหรือมาจากการนำเข้าจากต่างประเทศก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการจะส่งสินค้าที่
ขายได้นั้นไปยังผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ สำหรับบริการดิจิทัล ออนไลน์ที่จะ
ถูกเรียกเก็บภาษี นั้น ได้แก่ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (application) บนโทรศัพท์มือถือ การดาวน์โหลด
ภาพยนตร์ เพลง และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ การสมัครสมาชิกสื่อต่าง ๆ เช่น ข่าว รายการโทรทัศน์รายการเพลง และ
เกมส์ออนไลน์ รวมไปถึงการเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ด้วย
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8.2.3.1 มุมมองต่อการเก็บภาษี
ผู้ประกอบการออนไลน์มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าการเก็บภาษีนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการค้า
ออนไลน์ของตน รายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับผู้ค้ารายย่อยที่เริ่มทำกิจการ
ขนาดเล็ก เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้จัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงมากเท่าไร่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจได้เติบโตและ
ทำให้มีความสามารถในการจ่ายภาษีที่มากขึ้นในอนาคต (Danny, ตุลาคม 2564) โดยข้อมูลนี้สอดคล้องกับผู้
ประกอบการายย่อยอีก 3 รายที่ระบุว่าตนเป็นผู้ค้ารายย่อย ทางรัฐจึงไม่ได้เก็บภาษีจากธุรกิจของตน จ่ายภาษี
รายได้บุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป แต่ถ้าเป็นลักษณะการจดทะเบียนเป็นบริษัทก็จะถูกเก็บภาษีในอีกรูปแบบหนึ่ง
(Choy, ตุลาคม 2564) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายหนึ่งเห็นว่าผลที่ได้จากการจ่ายภาษีนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่
น่าพึงพอใจนัก โดยกล่าวว่า “...ก็โดยพื้นฐานทั่วไปนั่นแหละ เหตุผลเบื้องต้นของการเก็บภาษี ก็เพื่อที่จะนำเงิน
มาพัฒนาพื้นที่แต่ละส่วน แต่สำหรับกรณีนี้ ผมคิดว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้น” (James, พฤษภาคม 2564)
สำหรับผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคออนไลน์ 2 ราย ให้ความเห็นว่าการจัดเก็บภาษีออนไลน์ของภาครัฐไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยรายแรกกล่าวว่าการจัดเก็บภาษีออนไลน์เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อ โดยที่ผู้ซื้อต้อง
จ่ายราคาสินค้าที่แพงขึ้น (Christopher, พฤษภาคม 2564) ในขณะที่ผู้บริโภคอีกรายได้ให้ความเห็นว่ายัง มี
ช่องว่างในการเก็บภาษีธุรกิจและสินค้าออนไลน์และกล่าวถึงการลงทะเบียนร้านค้าออนไลน์ที่หละหลวม
อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภค 2 รายให้ความเห็นไปในทางบวกว่าการจัดเก็บภาษีมีความสมเหตุสมผลและมี
ประสิทธิภาพ ผู้ที่กล่าวถึงความสมเหตุสมผลของภาษีดังกล่าวอธิบายว่าการจัดเก็บภาษีการค้าปลีกออนไลน์ของ
ภาครัฐเป็นการช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยภายในประเทศและเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของผู้ค้ารายย่อย เนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน (Kenneth, พฤษภาคม 2564) และ
ผู้บริโภคอีกรายได้ให้เหตุผลว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวมีประสิทธิภาพเนื่องจากราคาสินค้าออนไลน์ไม่แพงมาก
(Javier, พฤษภาคม 2564) ในขณะที่ผู้บริโภค 2 ราย ไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
โดยให้เหตุผลว่าตนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้
นอกจากเรื่องความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการเก็บภาษีการค้าปลีกออนไลน์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้ให้
สัมภาษณ์ว่าการจัดเก็บภาษีดังกล่าวไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้บ ริโภค แต่คาดว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อ
ภาพรวมในประเทศมากกว่า โดยมีผู้บริโภครายหนึ่งกล่าวว่าการจัดเก็บภาษีธุรกิจค้าปลีกออนไลน์อาจจะไปอยู่ใน
ส่วนของงบประมาณกลาง
8.2.4 บทสรุป
ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสิงคโปร์ได้มุ่งที่จะปรับเปลี่ยนประเทศในทุกภาคส่วนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้เกิด e-government เศรษฐกิจดิจิทัล e-
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commerce และ e-society เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งสามส่วนนี้เข้าด้วยกันเพื่อความกินดีอยู่
ดีของประชาชน เพิ่มศักยภาพในการผลิตและการบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับโลกจนกลายเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน infocomm ต่าง ๆ ข้างต้นให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจในหลายแง่มุมด้วยกัน
ประการแรก ขั้นตอนการดำเนิน งานของภาครัฐลดน้อยลง เป็นผลให้การบริการต่าง ๆ ใช้เวลาสั้นลงด้ว ย
นอกจากนี้ การปรับปรุงการให้บริการออนไลน์แก่ประชาชนนั้น ทำให้เกิดธรรมาภิบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นซึ่งจะ
ช่วยสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการกำหนด
นโยบายและการปฏิบัตินโยบายในท้ายที่สุด ในส่วนผลลัพธ์ในต่างประเทศนั้น สิงคโปร์มีชื่อเสียงมากขึ้นในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2554 World Economic Forum Global IT
Report ได้ให้รางวัลหนึ่งในสามสุดยอดรัฐบาลดิจิทัลแก่รัฐบาลสิงคโปร์ และ United Nations eGovernment
Survey 2010 ได้จัดลำดับให้สิงคโปร์อยู่ลำดับที่ 11 ของโลกในด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Chua, 2012,
p.53) ซึ่งสิงคโปร์ก็ยังคงสามารถรักษาตำแหน่งนี้ได้ในปี พ.ศ. 2563 เช่นกัน (United Nations Department of
Economic and Social Affairs, 2020, p.12) อาจกล่ า วได้ ว ่ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ข ้ า งต้ น เป็ น การวาง
ยุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ประเทศสิงคโปร์ไปยืนอยู่ในตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจระหว่างประเทศด้วย (Mahizhnan, 1999, p.14)
ในส่วนของการตระหนักรับรู้ของนโยบายภาครัฐ รวมไปถึงกฎระเบียบที่ช่วยสนับสนุน e-commerce
และการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบการและผู้บริโภคนั้น พบว่าผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งทราบถึงการส่งเสริม
และการคุ้มครองความเป็นธรรมจากภาครัฐ แต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่ทราบถึงการส่งเสริมจากภาครัฐ
ผู้บริโภคนั้น ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าออนไลน์ในเชิงลึก บางรายทราบถึงการส่งเสริมการค้า
ออนไลน์และรับรู้ถึงมาตราการการคุ้มครองจากภาครัฐ และมั่นใจในกฎหมายว่ามีประสิทธิภาพพอที่จะปกป้อง
พวกเขาได้ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมองเรื่องการจัดเก็บภาษีไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าออนไลน์และ
ต่อประเทศโดยรวม แต่ผู้บริโภคบางรายอาจจะมองถึงผลกระทบต่อราคาสินค้าที่สูงขึ้น
จะเห็นได้ว่าเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึง e-commerce ประสบความสำเร็จ
นั้น รัฐบาลสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการส่งเสริมและกระตุ้นด้วยแผนพัฒนาและปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางด้านการบริหารจัดการและเศรษฐกิจ รวมถึงการออกกฎหมายแม่บทมารับรองอย่างต่อเนื่องมา
หลายทศวรรษ การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้นไม่สามารถเน้นแค่ภาคส่วนเดียวเท่านั้น แต่จะต้องบูรณา
การการเปลี่ยนผ่านทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะขับเคลื่อนทั้งระบบไปใน
ทิศทางเดีย วกัน และพร้อมกัน แน่น อนที่ส ุดว่าในการเปลี่ยนผ่านนั้น บางกลุ่มธุรกิจย่อมได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
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ของประเทศสิงคโปร์ที่อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุน
บางอย่างจากภาครัฐ รัฐบาลจึงเป็นกลจักรสำคัญในการดึงกลุ่มเปราะบางนี้เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
8.3 ผลกระทบทางสังคม
8.3.1 ความไม่เสมอภาค และการแบ่งแยกทางดิจิทัล
รัฐบาลสิงคโปร์มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการนำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดทอนและขจัดความยากจน
ภายในประเทศ โดยการสำรวจที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อมูลที่เป็นทางการ ซึ่งยืนยันหรือสะท้อนภาวะความแร้นแค้น
ที่พบบนเส้นความยากจน (poverty line) ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับความยากจน และการเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่จำเป็น
ขั้นพื้นฐาน (basic needs) อย่างชัดแจ้งแต่อย่างใด ในขณะที่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา งานศึกษาค้นคว้าวิจัย
มากมาย กลับแสดงให้เห็นการขยับตัวและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์และประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่โดดเด่น
อย่างชัดเจน ในการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความมั่งคั่งให้กับประชากรในตลอดกว่า ครึ่ง
ศตวรรษที่ผ่านมาและเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความสำเร็จและความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศสิงคโปร์ กลับพบความย้อนแย้ง ซึ่งเกิดและฝังรากลึกในช่ว งไม่กี่ปีที่ผ ่านมาอัน
เนื่องมาจากกรณีสำคัญ ๆ ที่เป็นที่สนใจของโลก ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งก็คือ ได้มีวรรณกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ซึ่งท้าทายกรอบและกระบวนความคิดแบบเดิม (conventional thinking) ที่กล่าวถึงความสำเร็จนี้ ประชากรวัย
ทำงานในประเทศสิงคโปร์มากกว่าร้อยละ 40 มิใช่พลเมืองสัญชาติสิงคโปร์แต่อย่างใด แต่กลับเป็นประชากรผู้
อพยพหรือแรงงานข้ามชาติจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย เมียนมา และประเทศอื่น ๆ
ซึ่งทำงานที่ใช้ทักษะต่ำ ๆ และได้รับค่าตอบแทนน้อย เช่น การทำงานภายในบ้าน และงานก่อสร้างต่าง ๆ เมื่อ
มองจากสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลสิงคโปร์มิได้เห็นว่าประชากรเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร
อย่างเป็นทางการ ความย้อนแย้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อเราทราบว่าความมั่งคั่งที่สั่งสมในประเทศสิงคโปร์
ซึ่งมีทรัพยากรต่าง ๆ อย่างจำกัดนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากไม่มีการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานอพยพ
Rigg (2016) ได้อ้างคำกล่าวของ Lawrence Lien สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศสิงคโปร์ ว่า
“ในสังคม พวกเรามักชอบปกปิดปัญหาของการคงอยู่ของประชากรชายขอบ (marginalized) ดังนั้น พวกเรา
ต้องหยุดปกปิดความยากจน” นอกจากนั้น เขายังได้อ้างงานเขียนของ Kishore Mahbubani คณบดี Lee Kuan
Yew School of Public Policy มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เกี่ยวกับ “การขจัด ” ความยากจนในประเทศ
สิงคโปร์ว่า
สิงคโปร์ไม่มีคนไร้บ้าน และคนอดอยากหรือแร้นแค้น... ความยากจนหมดสิ้นไปแล้ว... สิ่งที่เห็นได้
ชัดเจนก็คือ สัดส่วนครัวเรือนยากจนที่สุดร้อยละ 5 มีจำนวนเท่า ๆ กับสัดส่วนของครัวเรือนที่เป็น
เจ้าของที่พักอาศัย ชุดเครื่องเล่นโทรทัศน์ ตู้เย็น โทรศัพท์ เครื่องซักผ้า และเครื่องบันทึกวีดีโอ
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Mahbubani ให้ความเห็น ว่า ความยากจนได้ห ายไปอย่างสิ้นเชิงจากประเทศสิงคโปร์ คำกล่า วนี้
สอดคล้องกับการที่ประเทศสิงคโปร์ไม่มีเส้นแบ่งความยากจน (poverty line) และการที่รัฐบาลไม่สนใจที่จะ
อธิบายเรื่องนี้ ดังนั้นประเด็นเรื่อ งระดับความยากจนในสิงคโปร์จึงถูกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ และ
เมื่อไม่นานมานี้ หลักฐานหลายอย่างได้ถูกค้นพบมากขึ้น ซึ่งเป็นการท้าทายต่อคำอ้างของ Mahbubani ข้างต้น
จากมุมมองทางสถิติ Rigg (2016) ชี้ให้เห็นว่า “ประเทศสิงคโปร์ ... อาจจะไม่มีความยากจน แต่ ในเชิง
ชาติพันธุ์วรรณาศึกษาแล้ว กลับพบว่ามีคนจนซ่อนอยู่ในสิงคโปร์หลายพันคน” การมองเรื่องความยากจน ไม่ควร
ใช้เรื่องรายได้มาพิจารณาเพียงเรื่องเดียว แต่รวมไปถึงเรื่องการไม่สามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ตามที่
ควรเป็น ดังที่ Amartya Sen ได้นำเสนอในงานสัมมนา ชื่อ “Development is Freedom” (2000) ปัญหา
เรื่อง“การขาดอิสรภาพ” (Unfreedoms) ที่ประชากรชายขอบในประเทศสิงคโปร์เผชิญอยู่ มีที่มาจากความไม่
สามารถในการเข้าถึงการสนับสนุนหรือการดูแลของรัฐได้ เนื่องจากเป็นผู้มีรายได้น้อย อิสรภาพในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตของประชากรชายขอบในประเทศสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า พวกเขาไม่สามารถเข้าถึง
เศรษฐกิจดิจิทัลได้
Rossuck (2020) เสริมว่า ความยากจนเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุหลัก คื อ (1) การแบ่งชนชั้นทางประชากร
ของประเทศอย่างชัดเจนซึ่งประชากรที่มีสถานะความมั่งคั่งที่แตกต่างกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันมากนัก เขาอฺธิบาย
ต่อว่า ประชากรประเทศสิงคโปร์ถูก แบ่งออกตามพื้นที่ การศึกษา และภาษา (2) สื่อกระแสหลักและสื่อเจ้าดัง
ขาดความสนใจในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความยากจน ยิ่ง ทำให้คนจนได้รับประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
น้อยลง และ (3) การที่ประชาชนชาวสิงคโปร์มี “ความเชื่อและศรัทธาอย่างมากมาย” (excessive faith) ต่อ
รัฐบาลของตนเอง ยิ่งเป็นการปิดบังอำพรางภาวะความยากจน โดยประชาชนชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ เชื่อว่า
รัฐบาลมีมาตรการพิเศษต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหานี้ได้
ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนมุมมองที่ว่า คนทั่วไปไม่ได้มองเรื่องความยากจน
เป็นประเด็นทางสังคม และไม่ใช่อุปสรรคหลักต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการได้รับโอกาสต่าง ๆ จาก
e-commerce ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์รายหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นผลกระทบของ e-commerce ต่อความ
ยากจน โดยเน้นไปที่ความสำคัญของการซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ เสื้อผ้าซึ่งต้องคงทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เราอาจสรุปได้ว่า ความเข้าใจที่ว่าคนจนอาจเข้าไม่ถึง e-commerce นั่นได้แพร่กระจายในหมู่คนจำนวนมาก ซึ่ง
พวกเขายังมองว่าทุกคนสามารถเลือกที่จะซื้อของออนไลน์ได้หรือจะไม่เลือกก็ได้ ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนอื่น ๆ
เน้นไปที่ข้อจำกัดของผู้สูงวัย “ในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” และแนวโน้มที่จะกลับไปใช้รูปแบบ
ดั้งเดิมในการซื้อหาสินค้า ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่ง อธิบายว่า
...ผู้สูงอายุไม่ค่อยเข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คนเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจนถึง
80 กว่าปี เป็นคนรุ่นปู่ย่า ตายาย ซึ่งไม่ค่อยกระตือรือร้นในการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ได้ ยกตัวอย่างเช่น พวกเขามักไม่ค่อยใช้สมาร์ทโฟน แต่ใช้โนเกียรุ่นธรรมดา ๆ ก็เลยไม่รู้สึกว่าจำเป็น
จะต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี และนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี หรือก็ยังคงซื้อ
ของด้วยวิธีเดิม ๆ อยู่
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อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ราคาไม่แพง และเข้าถึงง่าย ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า “ฉันคิดว่าพวกเขาทุก
คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้” ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกรายอธิบายว่า
ค่าอินเทอร์เน็ตในประเทศสิงคโปร์ถูกมาก เพราะรัฐบาลได้ลงทุนสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไว้
อย่างมากมายแล้ว เราจึงเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุด และมีราคาถูก คุณสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ทุก ๆ ที่ ห้างสรรพสินค้าก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ ราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตมันถูกมาก ๆ

จากความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ เราพอจะสรุปได้ว่า ภาพของความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (digital
divide) ยังไม่ปรากฏชัด นอกจากนี้ ยังพบว่าคนสิงคโปร์ยังไม่ทราบว่ามีคนอีกร้อยละ 10 ที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้
เหมือนเช่นคนกลุ่มใหญ่
เรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับ เราแต่ อย่างใด เนื่องจากในประเทศสิง คโปร์ ตามที่ทราบกัน คือ
ประชาชนโดยทั่วไปมีรายได้ค่อนข้างสูง ในขณะที่ซิมการ์ดสำหรับโทรศัพท์มีราคาถูกมาก ๆ ทำให้
สามารถซื้อหามาใช้ได้ ในส่วนของโทรศัพท์โดยทั่วไปมีราคาไม่เกิน 1 ใน 10 ของเงินเดือน ฉันพู ดใน
นามของคนร้อยละ 89-90 ของประเทศ ใช่ มันมีราคาที่คนสามารถหาซื้อมาได้

ความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยของเราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประชาชนสิงคโปร์ซึ่งมี
การเงินมั่นคงเห็นร่วมกันว่า ความยากจนมิได้เป็นปัญหาใหญ่ หรือวาระสำคัญของประเทศแต่อย่างใด แต่ ผู้ให้
สัมภาษณ์มองว่า ประเด็นนี้เป็นปัญหาเฉพาะของแต่ละคนซึ่งมีปัญหาส่วนตัว ความพยายามของรัฐบาลในการ
สื่อสารให้เห็น ถึ ง ความสำเร็จ ในการช่ว ยเหลื อกลุ่ มเปราะบาง ได้อำพรางความยากจนที่ม ี อยู่ ในประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มคนต่างชาติที่ถูกละเลยและมีจำนวนเกือบครึ่งนึงของประชากรสิงคโปร์
ผู้ให้สัมภาษณ์ย้ำให้เห็นว่า สำหรับรัฐบาลนั้น กลุ่มเปราะบางนั้นได้แก่ ผู้สูงอายุ หรือเยาวชนที่ขาดทักษะ
สองกลุ่มนี้ จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการของรัฐ ตัวอย่างเช่น โครงการ “พบหมอได้ทุกที่” (Doctor
Anywhere) ซึ่งทำให้ผู้ป่วยติดบ้านหรือติดเตียง สามารถขอรับความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนทางการแพทย์
และการตรวจวินิจฉัยโรคผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการขอรับยาที่บ้าน ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ดูเหมือนจะไม่ค่อย
พูดถึงผู้ที่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตจริง ๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ต้องการการดูแลอย่างเช่น ผู้สูงอายุ ผู้ให้
สัมภาษณ์รายหนึ่งแสดงความห่วงใยผู้สูงอายุที่ขาดพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีจะกลายเป็น
เหยื่อของอาชญากรรม การหลอกลวงในระบบออนไลน์ ในขณะที่ ยังไม่มีมาตรการ หรือระบบดูแลคุ้มครอง
ผู้สูงอายุจากอาชญากรรมดังกล่าวแต่อย่างใด ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามอีกรายตระหนักถึงคนจนที่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ
ในเรื่องประเด็นการเข้าถึงนั้น ฉันมองว่าเป็นเรื่องวิธีการใช้เทคโนโลยีเสียมากกว่า คนจนจำนวนมาก
อาจไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านนี้ ดังนั้น คนกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวพันกับเทคโนโลยี ฉะนั้น ถ้าจะพูด
เรื่องการเข้าถึง ก็คือ ไม่มี คนส่วนใหญ่ควรจะมีการเข้าถึงถึงเทคโนโลยี รวมถึงโทรศัพท์ที่ดี
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ผู้ให้สัมภาษณ์ข้างต้นแสดงความเห็นอกเห็นใจประชาชนกลุ่มคนยากไร้ที่สามารถซื้อได้แต่โทรศัพท์ราคา
ถูก ๆ ที่ไม่มีระบบความปลอดภัยเหมือนกับโทรศัพท์ราคาแพง ๆ เขาได้ชี้ให้เห็นถึงว่า วิธีการง่าย ๆ ในการ
update ระบบรักษาความปลอดภัยกลับสร้างปัญหาให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ
ราคาโทรศัพท์ลดลงถึง 200 หรือ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ ดังนั้น คุณสามารถหาซื้อโทรศัพท์ที่ดูดีได้ แต่
ก็เหมือนเดิม โทรศัพท์เหล่านั้นอาจจะไม่มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัย กล่าวคือ ไม่มีการปรับปรุง
ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยมากมายนัก นั่นอาจ
ส่งผลให้ผู้ใช้ตกอยู่ในกลุ่มเปราะบาง

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถือเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่ e-commerce ในขณะที่สิงคโปร์พยายามชี้
ว่าตนเป็นหนึ่งในประเทศที่คนใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก แต่สิ่งที่พบคือ ประชาชนในประเทศสิงคโปร์ 1 ใน
10 ไม่มีหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการซื้อของออนไลน์ ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งได้
อธิบายว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ถือเป็น “สิทธิมนุษยชน” เช่นเดียวกับการมีไฟฟ้าและน้ำสะอาดใช้ ซึ่งถือเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเหมือนกัน ทั้งนี้ ในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ยินจาก
ใครก็ตาม คือ การที่ประชาชนหลายพันคนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่ง ได้กล่าวถึง
ความเหลื่อมล้ำ และไม่เสมอภาคด้านสิทธิ อาทิ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต กล่าวคือ
...คนจนก็ยังคงไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ในเมื่อมันเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ และผู้คนก็ยังเข้าไม่ถึง ฉันคิดว่า
เราจะต้องมีนโยบายประกันว่า การเปลี่ยนผ่านประชาชนไปสู่ดิจิทัลถือเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

รัฐบาลพยายามลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลด้วยการอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจออนไลน์ และ
การจัดทำและส่งเสริมแผนงานต่าง ๆ อย่างจริงจังเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
ด้านดิจิทัล Infocomm Media Development Authority และ Digital Economy Framework for Action
(2021) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งมุ่งการพัฒนาและสร้างการเติบทางดิจิทัล ได้แก่ การพัฒนากำลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล กฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์ และการปกป้องข้อมูล
ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการเจริญเติบโตของประเทศ โดยผ่านการปรับระบบ
เศรษฐกิจให้เป็นดิจิทัลและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ e-commerce ผลที่ตามมาก็คือรัฐบาลจะสามารถ
จัดการกับปัญหาหลักสองประการ ได้แก่ การขยายตัวของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็ว และการลดลงของ
แรงงาน อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่อง การเข้าถึงดิจิทัลและความท้าทายทางสังคมที่กำลังเพิ่มขึ้นไม่ได้ถูกกล่าวถึง
ในยุทธศาสตร์ดิจิทัลนัก
ผลการวิจัยฉบับนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลยังมีช่องทางในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมประเด็นต่าง
ๆ (inclusive environment) สำหรับประชากรวัยเยาว์ ซึ่งไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ecommerce ของตนเอง ในขณะที่บริษัทใหญ่ ๆ เป็นผู้ครอบงำหรือชี้นำตลาด ส่วนรัฐบาลมีการดำเนินการสำคัญ
ๆ ในการลดปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการในการดำเนินการจัดตั้งบริษัท นอกจากนั้น ยังได้สื่อสารให้เห็นถึง
ขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงแรงจูงใจที่รัฐสามารถจัดหาให้ได้ ประชากรวัยเยาว์จำนวนมากเผชิญกับปัญหาอุปสรรคใน
การแข่งขันในตลาดแรงงาน ทำให้จำเป็นต้องฝึกฝนสร้างทักษะที่จำเป็น สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ และการ
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ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการค้า อีกประเด็นที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ ก็คือ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และความเท่าทันดิจิทัล (digital literacy) ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้ e-commerce เป็นแหล่งงาน
สำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่จบการศึกษาจากสายธุรกิจเท่านั้น
ดังนั้น เราควรจะตั้งคำถามว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล และ e-commerce จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในทุก ๆ ส่วนมากขึ้นหรือไม่ เมื่อพิจารณาแบบคร่าว ๆ ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น เนื่องจาก e-commerce ทำ
ให้เกิดการจ้างงานในรูป แบบใหม่ และทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคากับร้านค้าปลีกแบบดั่งเดิม ผู้ซื้อไม่
จำเป็นต้องเสียค่าเดินทางไปกลับ ทำให้มีเวลาในการทำงาน หรือจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น e-commerce
ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการจ้างงาน รวมไปถึงการจ้างงานที่ครอบคลุมทุกระดับ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ขยายความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในระดับ ท้องถิ่นให้ส ามารถเข้าถึงเงินทุน การสนับสนุนด้านการขนส่ง และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับระดับประเทศ และการเติบโตและพัฒนาในอนาคต แต่เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดแล้วนั้น แม้ว่า e-commerce จะส่งผลให้เกิดรูปแบบการเติบโตสำหรับทุกคน แต่ปัญหาของกลุ่ม
คนที่ยากจนที่สุดยังไม่ได้เป็นประเด็นหลักในนโยบายการขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัล
ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งมองว่า กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดใน e-commerce คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
และบริษัทด้านการจัดส่งและโลจิสติกส์ มิ ใช่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มักจะต้องจ่ายค่าเช่าสถานที่
ประกอบการที่ค่อนข้างสูงมาก ในขณะที่มีการกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย ในส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อ
จุดประสงค์ในการทำ e-commerce ได้
เมื่อมองในแง่นี้ e-commerce จึงถือเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุม ช่วยให้วิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (MSMEs) สามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่
ได้ โดย MSMEs สามารถใช้ประโยชน์จากบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ ซึ่งมี
ราคาแพงเกินไปสำหรับ พวกเขาในการทำให้ยี่ห้อของตนเป็นที่รู้จัก การประสานงานลูกค้า และการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งโดยหลักการแล้ว e-commerce ทำให้คนยากจนและไร้ทักษะมีโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจของ
ตนเอง และก้าวเข้าสู่นวัตกรรมใหม่นี้ได้แพร่กระจายไปทั่วสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ในเมื่อผู้คนยังมองไม่เห็นความ
ยากจนและการสนับสนุนทางสังคมยังมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางอันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ประชากรในหลายทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนครอบครัวและปัจเจกที่ต้องดิ้นรนแสวงหาความจำเป็นขั้นพื้นฐานใน
ชีวิตประจำวันจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทางกลับกัน อาจจะเป็นการบ่อนทำลายเป้าประสงค์ของรัฐบาลทางด้านการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนด้านการค้าเป็นระยะเวลานาน
อย่างไรก็ตาม ความสนใจของสื่อกระแสรองในสิงคโปร์ได้ชี้ให้เห็นถึงครอบครัวยากไร้หลายครอบครัวที่
คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอสำหรับการให้ลูก ๆ เรียนหนังสือที่บ้ านในระหว่างที่เกิดโรคระบาด หรือ
กรณีครอบครัวที่ใช้อุปกรณ์ราคาถูก ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงที่มีคุณภาพได้ ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับนักเรียนที่มากจากครอบครัวที่มีฐานะ ครอบครัวยากจนหลายครอบครัวไม่มีเงินพอจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต
รายเดือน หรือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพได้ พวกเขาจึงต้องขอยืมอุปกรณ์
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ของเพื่อนเพื่อเข้าสู่ e-commerce เพื่อเลี่ยงการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงกว่าจากร้านค้าแบบดั่งเดิม ผลการสำรวจ
ของคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Development Board) แสดงให้เห็นว่า ประชากรสิงคโปร์ 1 ใน
3 อาศัยอยู่ในแฟลตห้องชุดขนาดหนึ่งหรือสองห้องนอนไม่มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจน (Borgen Project, 2020) เมื่อ
ไม่มีแหล่งรายได้ โอกาสในการสั่งอาหารหรือสินค้าทางออนไลน์จึงกลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 Heng Swee Keat รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดตัว “กลยุทธ์กระตุ้นเศรษฐกิจ
ใหม่” (Refreshed Economic Strategy) ที่เน้นนวัตกรรม ความครอบคลุม และความยั่งยืน (Today, 2020)
การพัฒนางานและทักษะเป็นหัวใจสำคัญของความคิดเขาในแง่ของความครอบคลุม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเป้าหมาย
สำหรับสร้างการเติบโตครั้งใหม่หลังจากวิกฤตการระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 รองนางยกรัฐมนตรีไม่เพียงแต่
เรียกร้องให้เกิดการเติบโตของ “เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ทรงพลัง แต่เป็นเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวสิงคโปร์
ทุกคน” ทั้งนี้ หลายครั้งที่ผ่านมา เรื่องการศึกษาและการเสริมทักษะเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้น ๆ ที่ปรากฏใน
วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของรัฐบาล แต่ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานต่างชาติที่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเนื่องจากมีรายได้น้อยและยังต้องส่งเงินกลับบ้าน เรื่อง
ของพวกเขาเหล่านี้ยังไม่มีการพูดถึงมากนัก
8.3.2 เศรษฐกิจยุคดิจิทัล และวัฒนธรรมใหม่
การปรับเปลี่ยนระบบการค้าขายในประเทศสิงคโปร์เข้าสู่ดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาง
สังคม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงลักษณะการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของตนเอง ประเทศ
สิงคโปร์ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคครั้งสำคัญเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา กล่าวคือ วัฒนธรรม
การซื้อของที่ร้านค้าได้ผันแปรไปสู่การซื้อของออนไลน์แทน ผู้คนหันมาซื้อของจากที่บ้านมากขึ้นเรื่อย ๆ และการ
แนะนำสินค้า “ปากต่อปาก” จากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวได้ถูกแทนที่ด้วยคำแนะนำที่ปรากฏในการริวิวสินค้าทาง
ออนไลน์จากคนที่เราไม่รู้จัก ความเชื่อใจได้เปลี่ยนจากการเชื่อคนที่เรารู้จักกันไปสู่การเชื่อในการบอกเล่าในหน้า
จอคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่เคยให้ความไว้ใจผู้บอกเล่ามาก่อน พื้นฐานของการให้ความเชื่อใจรูปแบบใหม่นี้เติบโต
ขึ้นไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผู้ซื้อจะอ่านริวิวก่อนที่จะให้ความเชื่อมั่นในตัวสินค้า และตัดสินใจ
เลือกซื้อบนพื้นฐานของความเชื่อใจผู้อื่นและการส่งสินค้าที่ปลอดภัย อาจกล่าวได้ว่าผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ทัศนคติและประสบการณ์ของคน “ทั่วไป”
ส่วนการโฆษณาและเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญ โดยได้จ้างบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงมาแนะนำสินค้า การพึ่งพาอิทธิพลทางการตลาดรูปแบบใหม่นี้โดยเฉพาะ การให้ความเชื่อใจต่อ “ความ
คิดเห็นของบุคคลธรรมดา” สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในการสร้างความให้ความไว้วางใจทาง
สังคม ในอีกมุมหนึ่งลูกค้าได้กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาด โดยทำหน้ าที่โฆษณาสินค้าให้แก่ผู้ขาย ใน
ขณะเดียวกัน บทบาทของลูกค้าได้สร้างพลังให้กลุ่มผู้ซื้อและเบี่ยงพลังอำนาจในการครอบงำของผู้ขาย ความ
ไว้วางใจกันของกลุ่มผู้ซื้อกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยชิ้นนี้ก็มีความเห็นไปในทำนอง
เดียวกันด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นเรื่องความไม่ไว้วางใจต่อการซื้อของออนไลน์ เมื่อมีการใช้เครื่องมือ
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ทางการตลาดที่หลากหลายเข้ามา การรีวิวและกลุ่มออนไลน์ต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาความ
ไว้วางใจนี้
การซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นวิถีปกติในการใช้ชีวิตทั่ว ไป แต่ได้นำมาซึ่งความท้า
ทายต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ ความไว้วางใจ การฉ้อโกง และการไม่จำเป็นต้องรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน ซึ่งกลายเป็น
อุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ค้าปลีก เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นกลายเป็นคำแนะนำแบบ "ปากต่อปาก" ในรูปแบบดิจิทัล
ข้อมูลจาก Statista (Digital Business Lab, 2021) พบว่า ร้อยละ 37 ของชาวสิงคโปร์เชื่อคำแนะนำแบบปาก
ต่อปากในการหาสินค้ายี่ห้อใหม่ ๆ และการรีวิวของลูกค้ากลายเป็นส่วนสำคัญของหน้าเว็บไซ ต์ขายสินค้า
ออนไลน์ และองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลผู้ขายในสื่อสังคมออนไลน์ เนื้อหาที่ผู้ซื้อสร้างขึ้นช่วยสร้า งความ
ไว้วางใจ ยืนยันการเป็นสินค้าของแท้ (authenticity) ของยี่ห้อนั้น ๆ และ เป็นหลักฐานที่ช่วยสร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว การค้าขายสินค้าผ่านการไลฟ์สดกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะวิธีการ
นี้ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับทั้งการค้าออนไลน์และการค้าแบบดั่งเดิมผสมกันไป นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าได้
พูดคุยกับลูกค้าโดยตรง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ ecommerce กำลังเข้ามามีผลทางภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมมากขึ้นก็ตาม แต่มีสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ผู้ค้ายังต้อง
อาศัยองค์ประกอบทางสังคมอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้ผู้ชมที่เป็นฐานลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และ
อธิบายเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนีค้ วามนิยมของการไลฟ์สดและการใช้อินเตอร์เน็ตเชิงรุกในลักษณะนี้ ถือได้
ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กัน
วัฒนธรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่ยังได้พัฒนาขึ้นจากกลุ่มคนที่ได้ชื่อว่า “อินฟูเอ็นเซอร์” (influencer) หรือ
ผู้มีชื่อเสีย งในโลกออนไลน์ในการดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ตนกำลังนำเสนออยู่ ในปัจจุบันผู้ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม อาหาร การเดินทาง และการท่องเที่ยวพักผ่อน ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
สำหรับกลุ่มอินฟลูอินเซอร์ เพราะมีอัตราสูงถึง 1 ใน 5 ที่จะมีโอกาสทำให้ผู้ซื้อสนใจ (YouGov, 2018) อย่างไรก็
ตาม งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า เหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ไม่ได้มีอิทธิพลในการซื้อเท่าที่ควร บทความใน Campaign (2020)
เปิดเผยว่าชาวสิงคโปร์ไม่ค่อยเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ซึ่งเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์นำเสนอ กล่าวคือ “เกือบ 7 ใน 10
(ร้อยละ 68) มีระดับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์จากอินฟูเอ็นเซอร์ ส่วนอัตราส่วนประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32)
แสดงความไม่ไว้วางใจแต่อย่างใด” ในทำนองเดียวกัน RetailAsia.Net (2021) ได้เปรียบเทียบการเติบโตของ
แคมเปญออนไลน์ ท ี ่ ด ำเนิ น การโดยอิ น ฟลู เ อ็ น เซอร์ บ นแพลตฟอร์ ม โซเชี ย ลมี เ ดี ย ยอดนิ ย ม (Instagram,
Facebook, YouTube, Twitter) พบว่า แม้ว่า Instagram จะเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมในกลุ่มอินฟลูเอ็นเซอร์
แต่ผลกระทบต่อการซื้อขายกลับลดลงอย่างมาก
ความสะดวกในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านคือขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ประสบ
ความสำเร็จหรือไม่ เนื่องจากสังคมส่วนใหญ่มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพจึงจะ
ช่วยให้ผู้คนในสังคมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงการบริหารจัดการเวลามากขึ้นตามไปด้วย หนึ่งในผู้ตอบ
แบบสอบถามกล่าวว่า โอกาสการจ้างงานที่เกิดจาก e-commerce นั้น อาจเปลี่ยนชีวิตประจำวันและแบ่งเบา
ภาระการดูแลภายในครัวเรือนได้
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…เพราะตอนนี้มีการจัดส่งอาหารอย่างแพร่หลาย เราเห็นผลกระทบทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย
ก่อนหน้านี้หากมีบุคคลบางคนที่เคยทำงานเต็ มเวลา งานนอกเวลา หรืองานอื่น ๆ แต่คนเหล่า นี้
ตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้บริการจัดส่งอาหารแทน ถามว่าดีมั้ย แย่มั้ย มีบางกรณีที่ตัวเรามีคนต้องดูแล
อาจจะเป็นพ่อแม่ที่แก่แล้ว ก็เลยต้องการความยืดหยุ่นในเวลา ส่งอาหารได้ ทำงานได้…สามารถเลือก
เวลาที่ต้องการได้…จริง ๆ แล้ว ถือเป็นการช่วยให้คนเหล่านี้มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์คนเดียวกันยังคงอธิบายถึงแง่มุมด้านลบของการจ้างงานอันเนื่องมาจาก
บริการจัดส่งสินค้า
[คนที่ทำงานด้านจัดส่งอาหาร] ไม่มีโอกาสลาประจำปี ไม่มีการลาป่วย ไม่มีความคุ้มครองหากเกิดอะไร
ขึ้น แต่หากไม่มีงานทำ ก็ไม่มีรายได้ สิ่งที่น่าสนใจคือ ครั้นพอมีเทคโนโลยีแบบนี้หรือกระแสแบบนี้เข้า
มาในสังคม สังคมทั้งหมดได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ ปัญหานี้ไม่ใช่แค่สิงคโปร์เท่านั้น แต่ทั้งทั่ว
โลกด้วยเช่นกัน มันจะดีไม่ ถ้ามีบางคนที่ใช้บริการนี้ โดยไม่ออกจากบ้าน ... ผมว่ายังเป็นที่ถกเถียงกัน
มาก

การระบาดของ COVID-19 และคำสั่งของรัฐบาลสิงคโปร์ให้อยู่แต่เพียงในที่พำนัก ทำให้การติดต่อทาง
สังคมถูกจำกัดอยู่เพียงในขอบเขตพื้นที่ส่วนตัวมากยิ่งขึ้น แม้ชาวสิงคโปร์จะถูกจำกัดเสรีภาพ แต่ก็พบว่าสิ่งนี้เป็น
โอกาสที่ทำให้ได้ใช้จ่ายผ่าน e-commerce แทน นับเป็นการทำธุรกรรมในสภาพแวดล้อมที่แยกตัวออกไปอยู่
เพียงลำพังเฉพาะผู้ซื้อหรือเฉพาะผู้ค้า ในขณะเดียวกันโลกสังคมออนไลน์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ผลกระทบของพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่นี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ในแง่พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค พบการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรม ผู้บริโภคไม่เพียงแต่ตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญทางออนไลน์เท่านั้น
แต่ผู้ค้าปลีกยังต้องจัดวางตำแหน่งแห่งที่ในการค้าขายแบบดั้งเดิมขึ้นใหม่ในโลกออนไลน์ด้วย เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในพฤติกรรมทางสังคมเช่นนี้ ตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามรายหนึ่งอธิบาย เจ้าของร้านค้าปลีก
กำลังปรับแนวทางและพฤติกรรมของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใหม่
นี่คือเหตุผลที่ห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่ กองทุนร้านค้าที่มีอยู่ ร้านค้าที่มีอยู่ ล้วนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
เพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง [ของระบบค้าปลีกออนไลน์ ] ซึ่งหมายความว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีธุรกิจ
แบบเดิมและมีธุรกิจออนไลน์ด้วย นี่คือสูตรบูรณาการที่ควรจะเดินไปพร้อม ๆ กัน ผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปซือ้
ของออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อนข้างฉับไวและรุนแรง โดยเฉพาะในช่วง 5 8 ปีที่ผ่านมา ส่งผลอย่างมากต่อสังคมและวัฒนธรรม

8.3.3 เศรษฐกิจดิจิทัลและการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
แม้ว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านลัทธิบริโภคนิยมในสิงคโปร์ค่อนข้างจะถูกปิดปาก แต่ก็ เห็นได้ชัดว่า ผู้บริโภคใช้
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองในการตั้งคำถามกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพต่ำ
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คาดการณ์ไว้ ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิ จัยชิ้นนี้หลายคนอธิบายถึง “ความ
เคลื่อนไหวทางสังคม” ตามบทความประเภทวิจารณ์สินค้าต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคต่างร่วมมือกันอย่าง
แข็งแกร่ง ผนึกกำลังกันในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการ

480

ชื่นชม หรือแสดงความไม่พอใจ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้กำลังแพร่หลายมากขึ้นบนแพลตฟอร์ม e-commerce และ
แพลตฟอร์มนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการในด้านต่าง ๆ และยัง
เป็นกลุ่มที่ต่อต้านการคุกคามผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย ผู้ให้การสัมภาษณ์รายหนึ่งอธิบายว่า ก ลุ่ม
ผู้บริโภคได้รวมตัวกันทำกิจกรรมบน Facebook เพื่อมุ่งเน้นการรวมกลุ่มกันข้างต้น
Facebook กรุ๊ปมักจะสร้างขึ้นจากผู้ที่สนใจร่วมกันในประเด็นหนึ่ง ๆ คนเหล่านี้ มักแบ่งปันข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีกลุ่มที่ต้องการปลูกพืชไร้ดิน อยากปลูกผัก
ในกลุ่มนั้นก็จะมีคนมาแชร์ว่า ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ ก็เลยจะค้นดูสินค้า โดยรูปหรือลิงค์
สิ้นค้า นำไปสู่การค้นหาผลิตภัณฑ์และซื้อสินค้านั้น ๆ ได้

การเคลื่อนไหวเพื่อวิพากษ์วิจารณ์การกระทำผิดจรรยาบรรณของ e-commerce เริ่มเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าเป็น
เสียงวิจารณ์ที่ไม่เด่นชัดนักในสิงคโปร์ เพราะเป็นประเทศที่เน้นลัทธิบริโภคนิยมเป็นหลัก กระนั้นก็ดี กลุ่มเหล่านี้ก็ยัง
ได้รับความสนใจจากสื่อ Channel News Asia (2021) นำเสนอบทความเกี่ยวกับ Ho Xiang Tian นักเคลื่อนไหว
ด้านสภาพอากาศว่า บริการจัดส่งของชอปปิงออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก จนส่งผลให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
มากเกินไป การเคลื่อนไหวทางสังคมที่ชื่อว่า “Lepakinsg” มุ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และมีผู้ติดตามจากคนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนที่ใส่ใจสังคมของตน บุคคลที่ต่อต้านลัทธิ
บริโภคนิยมมีจำนวนมากขึ้น ข้อคิดเห็นประการหนึ่งของ Ho Xiang Tian คือ “การเติบโตแบบทวีคูณที่อยู่เบื้องหลัง
การซื้อขายสินค้ายุคใหม่โดยไม่ใส่ใจสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดความเสียหายต่อโลก และกำลังจะต้องรับผลกรรมนั้น
แล้ว” ทางออกหนึ่งที่ Ho Xiang Tian เสนอ คือการลดหรือควบคุมการแพร่กระจายของการตลาดและการ
โฆษณาที่บิดเบือนความจริง ซึ่งมาพร้อมกับการค้าขายแบบ e-commerce กล่าวคือ “ควรจำกัดจำนวนโฆษณา
จากแพลตฟอร์มการชอปปิงออนไลน์ เสนอทางเลือกในการรีไซเคิลให้มากขึ้น การคืนสินค้าที่สะดวกน้อยลงอาจ
เป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายสินค้ามากจนเกินไป” Singapore Youth for Climate Action
(SYCA) เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดึงดูดเยาวชนให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในสิงคโปร์ เพื่อต่อต้านกระแสการบริโภคออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นและการพึ่งพา
พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
เห็นได้ชัดว่า กระแสการบริโภคอย่างมีจริยธรรมกำลังเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนสิงคโปร์ที่
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคของตนเอง เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับธุรกิจแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่ยั่งยืนกำลังเป็นที่สนใจของคนหนุ่มสาวมากขึ้น ( Singapore
Business Review, 2020) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ชาวสิงคโปร์
จำนวนมากขึ้นเริ่มตระหนักว่า การบริโภคออนไลน์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก เนื่องจากขยะพลาสติกมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว อย่างไรก็ตาม Channel News Asia (2021) รายงานว่า ร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์
ทางเลื อ กที ่ ย ั ่ ง ยื น ในสิ ง คโปร์ ย ั ง คงขาดแคลน รายงานโดย World Wide Fund and Accenture (2021)
เรียกร้องให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งใหม่นี้ ให้นำไปสู่การพิจารณาด้านจริยธรรม
และสิ่งแวดล้อมในนามของลูกค้า เพื่อตอบสนองความยั่งยืน และสร้างคุณค่าให้แก่ยี่ห้อสินค้าของตนเอง และ
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กดดันให้รัฐร่วมมือกับแพลตฟอร์ม e-commerce ต่าง ๆ เพื่อลดบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว และแก้ปัญหาใน
ประเด็นอายุการใช้งานของสิ้นค้าให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มดิจิทัลได้รับความนิยมในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมแนวคิดต่าง ๆ อย่างไม่เคยมีมาก่อน
นอกจากนั้น ยังแสดงอำนาจต่อรองในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แพลตฟอร์มในรูปแบบนี้ปลอดจาก
โครงสร้างลำดับชั้น (hierarchical structures) และการครอบงำของสังคมแบบเดิม วัฒนธรรมดิจิทัลช่วยให้มี
อิสระจากอำนาจที่รวมศูนย์ และเป็นพื้นที่เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางสังคมและการเคลื่อนไหวแบบใหม่ ๆ
8.3.4 เศรษฐกิจดิจิทัลและอนาคตของการทำงานในสิงคโปร์
จากข้อมูล ของ ILO (2016) รัฐ บาลสิงคโปร์ได้ดำเนินการเปิดรับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
Internet of Things (IoT) และหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมและบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลภายในประเทศ สิงคโปร์เป็นประเทศชั้นนำในอาเซียนในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ
เศรษฐกิจแล้ว และนักศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานแห่งอนาคตจำนวนมาก กำลังศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
, สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, การเงิน, e-commerce และ STEM โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่า
ความรู้และทักษะที่ได้รับในขณะนี้ จะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ILO ยังตั้ง
ข้อสังเกตอีกว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการในสิงคโปร์และบริษัทใหญ่ ๆ ในสิงคโปร์อาจกำลังขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะสูงและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการยกระดับธุรกิจของตน รายงานสรุปว่าแรงงานที่มี
ทักษะสูงมีความจำเป็นสำหรับอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การ
เขียนโปรแกรมและการออกแบบหุ่นยนต์ ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่แรงงานที่มีทักษะต่ำจะถูก
แทนที่ด้วยเทคโนโลยีและโปรแกรมหุ่นยนต์
นอกจากนี้ การวิจัยยังพบว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงทุนในโครงการวิจัยและพั ฒนา (R&D) มากขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 และกลายเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาของภูมิภาคอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ILO (2020)
ยังชี้ให้เ ห็ น ถึ ง ความพยายามของรัฐ บาลสิง คโปร์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาความต้ อ งการทั ก ษะและค่ า แรงผ่ า น
การศึกษาและการพัฒนาทักษะ โดยเน้นสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ICT เข้ากับหลักสูตรระดับชาติ ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานใน
โลกดิจิทัล โครงการทุนการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน กลายเป็นคนทำงานที่มีทักษะสูงในอนาคต
และได้เพิ่มวิชาที่เกี่ย วข้องกับเทคโนโลยีในหลักสูตรนักเรียนระดับต้น ๆ เช่น ประถมหรือมัธยม เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับ อนาคตดิจิทัล (IMDA, 2018) อนึ่ง รัฐบาลได้จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับ Grab, Singtel,
Microsoft, IBM และ Sea Limited ซึง่ กำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับ “งาน” ในสิงคโปร์
นอกจากนั้นยังมีการขับเคลื่อนโครงการความช่วยเหลือด้านการทำงานต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานที่ชื่อ SkillsFuture
ของรัฐบาลสิงคโปร์ ในการจัดหาทรัพยากรด้านการศึกษาและทักษะที่หลากหลาย เงินทุน และโครงการฝึกอบรม
สำหรับการเพิ่มทักษะ หน่วยงานนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การเพิ่มทักษะและการมีส่วนร่วมของแต่ละคนในการ
พัฒนาสิงคโปร์ไปสู่เศรษฐกิจขั้นสูง กระนั้นก็ดี การระบาดของ COVID-19 ได้ผลักดันให้รัฐและสังคมหันมาใช้
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วิธีการทำงานใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น และการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของผู้ขายในโลกออนไลน์มากขึ้นตามไป
ด้วย
ทั้งนี้ เห็นได้ชัดเจนว่าสิงคโปร์กำลังเตรียมแรงงานประเภทใหม่ ๆ เพื่อรองรับกับประเด็นสำคัญ 3
ประเด็ น ได้ แ ก่ การเคลื ่ อ นย้ า ยในเมื อ ง (Urban Mobility), เทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ
(Healthcare ICT) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มผลผลิตการบริการ (Services Productivity Automation)
ประเด็นสุดท้ายนี้จะเกี่ยวข้องกับทักษะด้านความรู้ที่จำเป็นต้องใช้งานจริง (knowledge work) การค้นพบข้อมูล
เชิงลึกผ่านการทำระบบข้อมูล (data mining) และการสร้างแอบพลิเคชันดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมในการปรับปรุง
การให้บริการภาครัฐและเอกชน (National Research Foundation, 2016) เป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลสิงคโปร์
มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงงานที่มีความครอบคลุมมากขึ้นสำหรับอนาคต โดยผู้หญิงมีบทบาทเป็นศูนย์กลางและมีความ
เท่าเทียมกันมากขึ้น (IMDA, 2021) ภาคเทคโนโลยีมักถูกผู้ชายครองพื้นที่ ภาครัฐที่ต้องการทำให้ประเทศก้าวสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลครอบคลุม (inclusive digital economy) จึงเริ่มผลักดันความเท่าเทียมกันนี้ให้มีมากขึ้น โดยมี
การสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาเด็กหญิงและสตรีให้ประกอบอาชีพในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น โดย
ร่วมมือกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชุมชน (IMDA, 2021) โครงการนี้มีศักยภาพอย่างสูงเพื่อสร้างผลกระทบ
ทางสังคมเชิงบวก และมีการเปิดโอกาสให้ทุกเพศได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิงคโปร์
แม้ว่ารูปแบบการจ้างงานใหม่ที่สร้างขึ้นโดยเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นสมควรส่งเสริม แต่ก็มีข้อพึงระวังหลาย
ส่วน แม้โอกาสในการจ้างงานจะเพิ่มมากขึ้น แต่ ก็อาจก่อให้เกิดความแตกแยกที่รุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมสิงคโปร์
ด้วย กล่าวคือ เป็นข้อขัดแย้งระหว่างผู้ที่อยู่ในภาคส่วนการจ้างงานอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับเงินเดือนและการ
คุ้มครองทางสังคม กับผู้ที่มีเพียงสัญญาการจ้างงานระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคบริการเศรษฐกิจดิจิ ทัล จน
อาจทำให้ครอบครัวไม่มีอนาคตที่มั่นคง อยู่ภายใต้สภาวะตลาดที่ไหลลื่น และขาดการประกันและการคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ ในปัจจุบัน “gig worker” หลายคนทำงานในภาคการจัดส่ง e-commerce ทั้งนี้การเจรจา
ระหว่าง Grab และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในปี 2564 เพื่อหาข้อยุติต่อความปัญหาที่เกิดจาก
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบกิ๊ก (Gig economy) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระบุประเด็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ ความไม่เท่าเทียมกันและการแบ่งแยกทางดิจิทัล สิทธิและความคิดเห็นของ gig worker ปัญหาเชิงข้อมูล
และความเป็นส่วนตัว และประเด็นการแข่งขันหรือการต่อต้านการผูกขาด
จากการสำรวจของ KellyOCG Asia-Pacific (2021) พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 มีเพียง 1 ใน 10 องค์กรใน
สิงคโปร์มีกระบวนการและนโยบายในการจัดการพนักงานแบบชั่วคราว (contingent workers) โดยร้อยละ 12
ของผู้บริหารระดับสูงยอมรับว่า บริษัทของตนไม่ได้วางแผนที่จะดำเนินนโยบายสำหรับพนักงานประเภทนี้ แม้ว่า
กระทรวงแรงงานของรัฐบาลสิงคโปร์ กำลังพยายามปรับปรุงสภาพการทำงานของ gig worker แต่ก็ยังไม่มี
มาตรการเฉพาะ ปัญหานี้ได้รับการยืนยันจากการศึกษาของ Iwamoto (2021) ซึ่งเน้นที่วิสัยทัศน์ของ Lee
Hseien Loong เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบกิ๊กและสวัสดิการของพนักงานส่งของในฐานะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจากการ
สำรวจแนวโน้มการจ้างงานของเศรษฐกิจแบบกิ๊กในสิงคโปร์ พบว่าฟรีแลนซ์ได้รับความเดือดร้อนระหว่างการ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยภาคส่วนนี้ได้ขยายตัว จนทำให้เกิดความกังวลเรื่องความมั่นคงของรายได้
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และอนาคตที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ทำงานในภาคส่วนนี้ รวมไปถึงการขาดแคลนมาตรการคุ้มครองแรงงาน อีก
งานวิจัยของ Agarwal (2021) สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ของ gig worker โดยเน้นเฉพาะที่
คนขับรถส่งอาหารให้แก่ Grab, Gojek และ Food Panda ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงการระบาดที่ผ ่านมา
Agarwal แสดงความกังวลเกี่ยวกับการประกันสังคมของลูกจ้างแบบกิ๊กเหล่านั้นในระยะยาว เพราะขาดความ
มั่นคงทางสังคมที่รัฐบาลจัดหาให้ กล่าวคือ คนงานที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบกิ๊กในระยะยาว อาจสะสมเงิน
สมทบในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลาง (Central Provident Fund - CPF) ได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุ การจ่ายที่อยู่อาศัย และการรักษาพยาบาล
แม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการคุ้มครองทางสังคมให้แก่กลุ่มคนทำงานจำพวก
เศรษฐกิจแบบกิ๊ก และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่คนงานอิสระในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนาในเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2563 แล้ ว ก็ ต าม (IZA World of Labour, 2020) แต่ เ จ้ า ของแพลตฟอร์ ม ecommerce ก็มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยเช่นกัน ดังที่ Yuen (2021) ได้เรียกร้องให้จัดสรรคุณภาพชีวิตหลังการ
เกษียณอายุและที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอแก่คนงานดังกล่าว นอกจากนั้นยังต้องมีการคุ้มครองทางการเงินในกรณี
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และปิดช่องว่างในอำนาจต่อรองระหว่างคนงานดังกล่าวกับแพลตฟอร์มที่ทำงาน
ด้วย กระนั้นก็ดี Yuen แสดงทัศนคติด้านลบต่อการปกป้องสิทธิของคนงานเหล่านี้ กล่าวคือ แม้รัฐจะตระหนักถึง
ปัญหาเหล่านี้แล้วก็ตาม แต่การดำเนินงานยังเป็นไปอย่างล่าช้า และแม้ว่าบริษัทแพลตฟอร์มบางแห่งได้จัดเตรียม
โปรแกรมการฝึกอบรมทักษะและค่าประกันอุบัติเหตุแก่พนักงานแล้ว แต่เห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอในระยะยาว
8.3.5 บทสรุป
แม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะพยายามรวมเอาผู้เสียเปรียบในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
จริงจัง แต่ชาวสิงคโปร์ 1 ใน 10 ก็อยู่นอกกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ หากรัฐไม่รับรู้และจัดระบบสถานการณ์ปัญหา
เหล่านี้อย่างเป็นทางการ คนจนในสิงคโปร์ก็จะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานเพื่อการพัฒนาได้ต่อไป คน
กลุ่มนี้อาจไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสิทธิสำหรับพลเมือง
ของประเทศ ผู้คนจำนวนมากพบว่าตัวเองไม่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายระดับชาติของรัฐในการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ดิจิทัลที่พยายามให้ครอบคลุมทุกกลุ่มคนอย่างแท้จริง ผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากปัญหาความยากจน
แฝงในสิงคโปร์จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลในรูปแบบ
ของ e-commerce และการจ้างงานใหม่ รัฐจำเป็นต้องดำเนินการให้โอกาสเหล่านี้ครอบคลุมถึงทุกคน และใคร
บ้างจะถูกรวมเข้าไว้ในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคมนี้
เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบรรทัดฐานทางสังคม โดยเฉพาะภาค e-commerce
ในสิงคโปร์ ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย และความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ถูกกำหนดผ่านกลุ่ม
สังคมออนไลน์และการรีวิวสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของความเป็นปึกแผ่นทางสังคมในกลุ่มคนแปลก
หน้า ขบวนการทางสังคมใหม่ ๆ เกี่ยวกับจริยธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคกำลังปรากฏขึ้น แนวโน้มนี้จะ
ก่อให้เกิดการประท้วงรูปแบบใหม่ การรณรงค์ และการล็ อบบี้ทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมนวัตกรรม
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ทางสังคมที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลนี้ กำลังเปลี่ยนวิถีการอยู่อาศัยและการทำงานร่วมกันของคนใน
สังคม ลักษณะงานและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสิงคโปร์ การ
วิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจดิจิทัลได้นำไปสู่การเพิ่มจำนวนแรงงานแบบใหม่ หรือ gig worker ในทาง
กลับกัน ก็นำเงินทุนมาสู่คนจำนวนมากและยกระดับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่น
ของสัญญาจ้างงานมากขึ้น เพื่อดูแลผู้อื่นหรือรับงานอื่น ๆ อย่างไรก็ดี ความมั่นคงของรายได้ก็ยังเป็นปัญหา รวม
ไปถึงการคุ้มครองทางสังคม โดยปกติสิงคโปร์ให้การคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มแรงงานที่เปราะบางในระดับต่ำ
ที่สุดอยู่แล้ว ฉะนั้นรัฐต้องแน่ใจว่า นโยบาย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จะถูกนำมาใช้ เพื่อให้นายจ้าง
คุ้มครองสิทธิแรงงานของตน นอกจากนั้น ข้อกังวลอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความพร้อมทางธุรกิจต่อการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงานของผู้คนเช่นนี้ คือการขาดแคลนผู้มีความสามารถ ซึ่งรัฐกำลังแทรกแซงเข้า
จัดการ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับสังคมดิจิทัลในอนาคต
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทักษะนี้จะต้องใช้เวลา ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจก็ต้องพึ่งพาแรงงานชั่วคราวดังกล่าว
มากขึ้น การพัฒนาระบบที่ให้คุณค่าและตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ามกลางความผันผวน จึงมี
ความสำคัญมากขึ้น
สิงคโปร์มีความแข็งแกร่งในการรองรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิ จิทัล ซึ่งพยายามรับประกันการ
เข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม เพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนใน
สังคม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงสิงคโปร์เท่านั้นที่พัฒนาระบบ National Digital ID ที่อำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม การบริหารภาครัฐมีความคล่องตัว การมีส่วนร่วม
ทางการเงิน (financial inclusion) และการทำให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเข็มแข็ง (empowerment) อย่างไรก็ดี
แม้ว่ารัฐบาลจะถือความว่องไวในการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักการสำคัญ แต่ก็ยังต้องเปิดกว้างเพื่อการไม่
แบ่งแยกทางสังคมอีกด้วย รัฐบาลควรประเมินกลยุทธ์ในการรวมทุกกลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกันอีกครั้ง เพื่อรวมเอา
กลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มแรงงานชั่วคราว ผู้อพยพ และยากจนให้ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้นับเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะต้องต่อสู้กับความแตกต่าง
ทางดิจิทัล เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจที่นำความเฟื่องฟูมาให้แก่ประเทศ
8.4 ผลกระทบต่อบุคคล
8.4.1 ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
ประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัว (privacy) และข้อมูลส่วนบุคคล (personal data) เริ่มมีการถกเถียงกัน
อย่างจริงจังในสังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 (กลางศตวรรษที่ 20) เหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งก่อให้เกิดความตึงแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลที่ต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเองกับผู้อื่นที่
รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น เมื่อพิจารณามโนทัศน์เรื่องความเป็นส่วนตัวเราสามารถทำความเข้าใจ
และให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัวได้ในหลายมิติ หรือกล่าวอีกอยากหนึ่งคือ ความเป็นส่วนตัวมีคุณค่ากับความ
เป็นมนุษย์ในมิติต่าง ๆ เช่น อำนาจในการควบคุมข้อมูลของตนเอง อัตตาณัติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความ

485

ไว้ใจให้ใกล้ชิดและความสัมพันธ์เชิงสังคม และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (DeCew, 2018) แม้ว่าการ
นิยามคำว่า “ความเป็นส่วนตัว” จะหาข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกันได้ยาก แต่เราอาจสรุปสารัตถะสำคัญกว้าง ๆ ได้
ว่า ความเป็นส่วนตัวทำให้มนุษย์สามารถดำรงความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีศักดิ์ศรีในเงื่อนไขที่ตนเองสามารถ
ควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนของตนเองได้ ในแง่นี้ ความเป็นส่วนตัวคือการที่ปัจเจกบุคคล
รู้สึกปลอดภัยจากการคุกคามโดยผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่น รัฐบาล สถาบันทางสังคม หรือบริษัทเอกชน เมื่อใด
ก็ตามที่รัฐบาลหรือบริษัทเอกชนละเมิดความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคล ไม่จะว่าด้วยการใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ
โดยบริษัทเอกชนหรือด้วยการสอดแนมพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลโดยรัฐบาล ก็หมายความว่าความเป็นส่วนตัว
ของปัจเจกบุคคลกำลังถูกล่วงละเมิด ซึ่งโดยหลักการแล้วถือว่าเป็นการละเมิดอัตตาณัติและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ทั้งนี้ อัตตาณัติหมายถึงการที่ปัจเจกบุคคลมีความรู้และอำนาจเพียงพอที่จะควบคุมทางเลือกต่าง ๆ
เพื่อที่จะสามารถใช้เหตุผลและแสวงหาทางเลื อกในการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ และสิ่งนี้ถือเป็นศักดิ์ศรีและ
คุณค่าอันสำคัญยิ่งของความเป็นมนุษย์
การศึกษาเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็น
ดิจิทัลแบบเต็มตัว ประกอบกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์และ Big data ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะใน
บริบทสังคมที่มีโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเก็บข้อมูลของประชาชนในวงกว้าง ข้อมูล
ส่วนบุคคลบางประเภทเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนของบุคคลได้แบบโดยตรง เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่
อยู่ ฯลฯ ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การ
คุกคามความเป็นส่วนตัวและอัตตาณัติของปัจเจกบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนของ
บุคคลแบบโดยตรงเพียงเท่านั้น หากแต่ยังเกิดขึ้นได้จากการประมวลผลชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคคลทิ้งร่องรอยแบบ
ดิจิทัลไว้ในระบบเทคโนโลยี การประมวลผลดังกล่าวสามารถระบุถึงตัวตนของบุคคลผ่านการอนุมานเพื่อให้ได้
ข้อสรุปโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประมวลผลเพื่อคาดการณ์ ประเมิน และระบุคุณลักษณะที่เชื่อมโยงถึงตัวตน
ของบุคคลได้ (Doss, 2020, p.12) การละเมิดความเป็นส่วนตัวจึงไม่ใช่เพียงความเสี่ยงที่จะถูกระบุตัวตนจาก
ข้อมูล แบบโดยตรงเท่านั้น แต่ย ังรวมถึงการที่ปัจเจกบุคคลถูกสอดแนม คาดการณ์และสร้างกรอบกำกั บ
(manipulate) ผ่านชุดข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนของบุคคลได้ในท้ายที่สุด ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความนิยมในปัจจุบันจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
มากขึ้นในเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลในโลกยุคปัจจุบัน
หลายประเทศทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการผลักดันและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เล็งเห็นความสำคัญและ
ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของประเทศผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงให้
ความสำคัญกับการประกาศและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังที่จะกล่าวในส่วนถัดไป
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8.4.2 การผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐบาลสิงคโปร์
ก่อนหน้าที่รัฐบาลสิงคโปร์จะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างในปัจจุบัน ประเทศสิงคโปร์ไม่มี
กฎหมายที่ใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ แต่ใช้กฎหมายหลาย ๆ ฉบับร่วมกัน เช่น ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (common law) กฎหมายเฉพาะภาคส่วน และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งกรอบแนวทางในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ นี้จะยังคงนำมาไปใช้ควบคู่กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน
(Lim & Heng, 2021b) ในช่ ว งต้ น ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงสารนิ เ ทศ การสื ่ อ สาร และศิ ล ปะ (Ministry of
Information, Communications and the Arts หรือ MICA) ได้ยื่นรายงานที่ปรึกษา (Consultation paper)
3 ฉบับ โดยฉบับแรกเสนอเรื่องระบบการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Data Protection Regime) หลังจาก
นั้นจึงมีการจัดทำรายงานที่ปรึกษาฉบับต่อมาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของบทบัญญัติ
เรื่อง “การห้ามติดต่อรบกวน” (Do Not Call Registry: DNC) ต่อมาได้ออกรายงานที่ปรึกษาฉบับที่ 3 ซึ่งเป็น
ฉบับสุดท้ายที่พิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รั บจากรายงานที่ปรึกษาสาธารณะสองฉบับแรก รวมถึง
ร่างของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย (Chik, 2013)
หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2555 สิงค์โปร์เริ่มประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal
Data Protection Act 2012 (No. 26 of 2012) โดยที่กฎหมายนี้ผ่านสภาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดย
มีการบังคับใช้ 3 ระยะ แบ่งเป็น
ระยะที่ 1 บทบัญญัติทั่ว ไป มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556 ในระยะนี้เกี่ยวข้ อ งกับ
ขอบเขตและการตีความของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาด้าน
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Commission หรือ PDPC) ขึ้น องค์กรนี้เป็นองค์กร
อิสระทำหน้าที่กำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงออกแนว
ปฏิบัติหรือ Guideline ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ได้บัญญัติ บทบัญญัติการห้ามติดต่อรบกวน (Do Not Call Registry: DNC)
ระยะที่ 2 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ในบทบัญญัติการห้ามติดต่อรบกวน (Do Not
Call Registry: DNC) และในระยะที่ 3 บทบัญญัติหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูก
บังคับใช้ทุกฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (Low et. al., 2021) โดยที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มี
แนวคิดดังนี้ ก) ความยินยอม (consent) กล่าวคือ บริษัทหรือองค์กร จะสามารถเก็บข้อมูล ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลเท่านั้น ข) จุดประสงค์ (purpose) กล่าวคือ บริษัทหรือ
องค์กร จะสามารถเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลให้
บุคคลรับทราบก่อนทำการเก็บข้อมูลเท่านั้น และ ค) ความสมเหตุสมผล (resonableness) กล่าวคือ บริษัทหรือ
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องค์กร จะสามารถเก็บ และเปิด เผยข้ อ มู ล ส่ว นตัว เพื่อวัต ถุป ระสงค์ท ี่ พ ิจารณาว่า เหมาะสมกั บบุค คลใน
สถานการณ์ที่กำหนดเท่านั้น (Lim & Heng, 2021a)
มีงานวิจัยชี้ถึงข้อน่าสังเกตว่า กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แม้ว่าจะเริ่มประกาศใช้ในปี พ.ศ.
2555 แต่รัฐบาลสิงคโปร์ต้องใช้เวลาถึง 1 ปี 6 เดือน กว่าที่กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ครบทุกมาตราในวันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 การใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานดังกล่าวมีเหตุผลเนื่องมาจากรัฐบาลสิงคโปร์ได้เล็งเห็นว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่กระทบองค์กรธุรกิจจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความสำคัญ
ของการใช้เวลาเตรียมตัวให้พร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่น มีการก่อตั้ง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลดังที่กล่าวมาแล้ว รวมถึงมีการจัดงานสัมมนาเพื่อเปิดตัว มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนั ก งาน มี ก ารออกแนวทางการให้ ค ำแนะนำปรึ ก ษาต่ า ง ๆ และประการสำคั ญ มี ก ารเปิ ด เว็ บ ไซต์
www.pdpc.gov.sg เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางกฎหมายและอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง (กิตติพงศ์,
2563, น. 19-20)
หลังจากนั้นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างและผ่านสภาเมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาครั้งใหญ่ โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับ นี้ส ะท้อนว่า ประเทศสิงคโปร์เห็นว่าข้อมูลเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การ
เคลื่อนย้ายข้อมูลมีความสำคัญต่อการจัดการความเสี่ยง และในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีไว้เพื่อยับยั้ง แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูลในเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นอิสระของผู้บริโภคผ่านการป้องกันในทาง
ปฏิบัติ (Low et. al., 2021) ร่างฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ บทบัญญัติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มโทษทางการเงินที่สูงที่สุดที่กำหนดไว้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2565 (Lim & Heng, 2021b)
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงแก้ไขที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญต่าง ๆ เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นการยินยอมให้
เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยปริยาย (deemed consent) ที่แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ก) ความจำเป็นด้านสัญญา
(contractual necessity) คือ การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต้องการทำสัญญาในธุรกรรมนั้น ๆ ข) เมื่อองค์กร
สามารถเก็บหรือใช้ข้อมูลได้เมื่อพิจารณาแล้วว่าการใช้ข้อมูลนั้นจะไม่ส่งผลเสียต่อบุคคล ประการต่อมา ยังมีการ
เพิ่มเนื้อหาเรื่องข้อยกเว้นที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอม ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การใช้ข้อมูลส่วนเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงธุรกิจ 2) บริษัทมีความชอบธรรมที่จะเก็บ ใช้หรือเปิดเผยผู้มูลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (legitimate interests exception) (Low et. al., 2021; “Singapore Makes”, July 14)
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นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญอื่น ๆ เช่น ความผิดทางอาญาใหม่ที่เกี่ยวกับ
การระบุค่าปรับและบทลงโทษต่าง ๆ กฎหมายสิทธิส่วนบุคคลที่กล่าวว่าหากปัจเจกบุคคลถูกละเมิดโดยองค์กร
ปัจเจกบุคคลสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง และเรื่องอำนาจที่มากขึ้นของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความสามารถในการบังคับไกล่เกลี่ยโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม หรือจัดทำ
หมายเรียกสำหรับการสอบสวน “Singapore Makes”, 2021, July 14)
หลังจากที่เทคโนโลยีเอไอและบิ๊กดาต้าถูกใช้มากขึ้นในทุกภาคส่วน นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์เกี่ยวกับ
จริยธรรมและการอภิบาลเอไอจึงเกิดขึ้นตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศสิงคโปร์ได้เปิดตัวโครงการ AI
Singapore ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ กล่าวได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มุ่งการวิจัย
และพัฒนา รวมถึงการผลิตกำลังคนด้านเอไอสำหรับใช้ผลักดันการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของสิงคโปร์ (ปรีชาพล ชูศรี, จีรณา น้อยมณี, และ เกษม พันธุ์สิน, 2562, น. 77-78)
ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศสิงคโปร์เริ่มมีการผลักดันโครงการด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลเอไอ
ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้วางแผนทำโครงการระยะเวลา 5 ปี
เพื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ การวางกรอบแนวทางการปฏิบัติ และการจัดโครงการของหน่วยงาน Infocom
Media Development Authority หรือ IMDA ภายใต้กระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มี
แผนดำเนินการในการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์, 2562, น. 11-12)
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ประเทศสิงคโปร์ได้มีเผยแพร่เอกสารกรอบกำกับการอภิบาลเอไอ (Model
AI Governance Framework) ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ในงานประชุมประจำปีของ World Economic Forum ที่
เมือง Davos ประเทศ Switzerland โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นการชี้ประเด็นปัญหาเรื่องจริยธรรมและการอภิบาล
เอไอ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อใจสาธารณะที่มีต่อเทคโนโลยี และในปี พ.ศ. 2563 ในการ
ประชุมประจำปีของงานประชุมเดียวกัน ก็ได้มีการเผยแพร่เอกสารกรอบกำกับการอภิบาลเอไอฉบับพิมพ์ครั้งที่
สอง โดยในฉบับพิมพ์ครั้งที่สองนี้ได้มีการเพิ่มเติมตัวอย่างในภาคอุตสาหกรรมแต่ละภาคส่วนเพื่อแสดงให้เห็นว่า
องค์ ก รต่ า ง ๆ มี ก ารนำกรอบกำกั บ การใช้ เ อไอไปใช้ ง านจริ ง อย่ า งไร รวมถึ ง รายละเอี ย ดสำคั ญ อื ่ น ๆ
(Chanthadavong, 2020) ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีนโยบายที่มองไปถึงอนาคตเพื่อการสร้างระบบ
นิเวศน์ทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับความเจริญก้าวหน้าพร้อมกันทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
แม้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะใช้ระบบสังคมแบบควบคุมโดยเทคโนโลยีที่เสี่ยงต่อการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพและอัตตาณัติของปัจเจกบุคคล ดังที่จะกล่าวในส่วนถัดไป แต่ในทางกลับกัน เป็นเรื่องน่าสนใจว่า
ประเทศสิงคโปร์มีความก้าวหน้าในการพัฒนากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าประเทศไทย เมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมแบบสิงคโปร์นั้น แม้ว่าอาจจะขัดกับหลักการสากลบางประการ แต่ก็
อาจแลกมาด้วยความเจริญก้าวหน้าในการอภิบาลและออกกฎระเบียบในเชิงปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
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8.4.3 ข้อค้นพบและประเด็นสำคัญจากการสำรวจเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสิงคโปร์
8.4.3.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์กับประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูล
ส่วนบุคคล
หลังจากที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และบิ๊กดาต้าได้รับความนิยมและถูกใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ในแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก รัฐบาลสิงคโปร์มองการณ์ไกลโดยประกาศวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่นโยบาย
ขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ ในปี พ.ศ. 2562 สิงคโปร์จึงริเริ่มโครงการยุทธศาสตร์เอไอแห่งชาติ
(National AI Strategy หรื อ NAIS) เพื ่ อ เร่ ง การขั บ เคลื ่ อ นโครงการสมาร์ ต เนชั ่ น และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของโมเดลธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ยุคสมัยใหม่ซึ่งคือยุคแห่งการผัน
เปลี่ยน (transformation)
จากการสำรวจรายงานยุทธศาสตร์เอไอแห่งชาติที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ของสำนักงานเพื่อรัฐอัจฉริยะและรัฐบาลดิจิทัล (The Smart Nation and Digital Government Office หรือ
SNDGO) ระบุว่ามีการกำหนดวิสัยทัศน์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 ประเทศสิงคโปร์จะเป็นผู้นำในการพัฒนาและใช้
โซลูชั่นเอไอ (AI solutions) เพื่อตอบโจทย์ประเด็นต่าง ๆ ในระดับที่สร้างผลกระทบที่ชัดเจนและสามารถขยาย
ขนาดได้ โดยมุ่งเน้นที่ภาคส่วนที่มีมูลค่าสูง เป็นหลัก ยุทธศาสตร์นี้มีโครงการใหญ่ระดับชาติที่ต้องการสร้าง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสิงคโปร์อย่างจริงจังจำนวน 7 โครงการ แบ่งตามด้านต่าง ๆ คือ 1) ระบบ
การดูแลสุขภาพ 2) สมาร์ตเอสเตทส์ (smart estates) หรือ นิคมอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติการด้วยระบบเอไอ 3)
การศึกษา 4) ความมั่นคงตามแนวชายแดน 5) โลจิสติกส์ 6) การเงิน และ 7) การปกครองของรัฐบาล นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศของเอไอ 5 ด้าน คือ 1) การสร้างพันธมิตรแบบสามประสาน (Triple helix
partnerships) ระหว่ า งชุ ม ชนการวิ จ ั ย อุ ต สาหกรรม และรั ฐ บาล 2) ความสามารถพิ เ ศษและการศึ ก ษา
3) สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 4) การมีระบบนิเวศเอไอที่ก้าวหน้าและเชื่อถือได้ 5) ความร่วมมือระดับนานาชาติ
(“National AI,” n.d.)
การพยายามปรับโครงสร้างและระบบนิเวศทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับรากฐานดังกล่าวเป็นการ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนผ่านโครงการขับเคลื่อนด้วยเอไอขนาดใหญ่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจึงมีทั้ง
แง่มุมที่เป็นคุณประโยชน์และแง่มุมที่น่ากังวล ผลกระทบที่เป็นคุณประโยชน์ เช่น การปรับตัวที่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างพื้นฐาน การไม่เป็นผู้แพ้ในตลาดโลก โอกาสในการสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับ
บริษัท รัฐบาล และประเทศ ส่วนแง่มุมที่น่ากังวลเป็ นแง่มุมเชิงสังคมและจริยธรรมที่สร้างผลกระทบอย่างใหญ่
หลวงต่อปัจเจกบุคคล เช่น ช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ผลกระทบทางสุขภาพจิต
จากเทคโนโลยี การละเมิดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริบททางวัฒนธรรม
และฐานคิดดั้งเดิมของประชาชนสิงคโปร์มีความสอดคล้องกับวิธีคิดเรื่องการควบคุมทางสังคมและคติรวมหมู่

490

มากกว่าฐานคิดแบบปัจเจกนิยมที่เป็นรากฐานของความจำเป็นต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วน
บุคคล ประเด็นนี้จึงควรนำมาพิจารณาดังที่แสดงในส่วนถัดไป
8.4.3.2 แนวทางแบบองค์รวมทั้งรัฐบาลและการควบคุมทางสังคม
ก่อนที่รัฐบาลสิงคโปร์จะประกาศนโยบายเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์เอไอแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์ได้เสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสมาร์ตเนชั่น (Smart Nation) หรือ สมาร์ตซิตี้ (Smart
City) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อริเริ่มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของสังคมสิงคโปร์ทั้งหมดผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล รัฐบาลปูทางสู่การริเริ่มโครงการและกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเชื่อมต่อเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันตั้งแต่ช่วงปีดังกล่าว น่าสนใจว่าแนวทางของโครงการสมาร์ตเนชั่นนี้เป็น “แนวทางแบบองค์รวมทั้ง
รัฐบาล” (a whole-of-government approach) มากกว่าที่จะเป็น “แนวทางแบบหน่วยงานเดี่ยว” (single
agency approach) เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ต้ องการหลีกเลี่ยง “วิธีคิดแบบไซโล” ของหน่วยงานและองค์กร
แนวทางนี้มีความชัดเจนในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประการสำคัญ เป็น
แนวทางที่มีลักษณะป้องกันไม่ให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบบนลงล่า ง หมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมและยึดโยงกับโครงการสมาร์ตเนชั่นด้วยเช่นกัน (Hoe, 2016, p.327)
เมื่อพิจารณา “แนวทางแบบองค์รวมทั้งรัฐบาล” ซึ่งเป็นแนวทางจากล่างขึ้นบน กล่าวคือ เป็นการเริ่ม
ต้นแบบมีส่วนร่วมจากฐานล่าง ระหว่างผู้มีได้ส่วนเสียและหน่วยงานทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อให้เกิด
องคาพยพแบบองค์รวมทำงานได้อย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับระบบการเมืองของสิงคโปร์ที่มี
แนวโน้มมุ่งเน้นการควบคุมทางสังคม (social control) เราอาจพบข้อสันนิษฐานว่าเหตุใดรัฐบาลสิงโปร์จึงมี
แนวโน้มในการสอดแนมมวลชน (mass surveillance) ที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะสามารถสอด
แนมและตรวจตรากิจกรรมทางดิจิทัลแทบทุกกิจกรรมของพลเมือง ซึ่งกำลังจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลก
ยุคปัจจุบัน ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ด้วยเทคนิควิธีอันหลากหลายที่ไม่ใช่เพียงแค่การสังเกตและสอดแนม
กิจ กรรมทางดิจ ิทัล และไซเบอร์เ ท่านั้น แต่ยังมีว ิธ ีการที่ส ามารถตรวจสอบและติดตามความคิด อารมณ์
พฤติกรรม และกิจกรรมทางกายภาพของพลเมืองอีกด้วย วิธีการนี้สามารถกระทำได้ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่
มีศักยภาพในการคาดการณ์ผ่านการประมวลผล Big data ประเด็นนี้เป็นปัญหาระดับสากลเนื่องจากส่งผล
กระทบต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของปั จ เจกบุ ค คล เช่ น การละเมิ ด ความเป็ น ส่ ว นตั ว และการคุ ก คามอั ต ตาณั ติ
(autonomy) อย่างไรก็ตาม ในบริบทของประเทศสิงคโปร์ มีข้อสังเกตว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มแตกต่างจากในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปดังที่จะ
กล่าวในส่วนต่อไป
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8.4.3.3 การประนีประนอมระหว่างแนวคิดคติรวมหมู่กับแนวคิดปัจเจกนิยม
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสู งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามบริบท
ของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ซึ่งเป็นอิทธิพลทางประวัติศาสตร์จากโลกตะวันตก ในขณะเดียวกันสิงคโปร์ก็มี
คุณลักษณะด้านคุณค่าและวัฒนธรรมต่างจากสังคมตะวันตก เช่น วิธีคิดขงจื๊อแบบชาวจีนที่ให้ความสำคัญกับ
ความภักดีต่อชุมชนแบบรวมหมู่มากกว่าการให้คุณค่ากับสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชาชนในประเทศสวีเดนและสหรัฐอเมริกา มีการศึกษาชี้ว่าชาวสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการยอมรับความ
เหลื่อมล้ำของอำนาจ (power distance) และวิธีคิดแบบคติรวมหมู่ (collectivism) มากกว่าการกระจายความ
เท่าเทียมของอำนาจและวิธีคิดแบบปัจเจกนิยม (Ozdemir et al., 2016; Hofstede, 1984) หากพิจารณาจาก
ตารางที่ 1 ที่แสดงด้านล่างจะพบว่าประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนเรื่องการยอมรับความเหลื่อมล้ำของอำนาจมาก
ถึง 74 คะแนน เมื่อเทียบกับสวีเดนที่ได้ 31 คะแนน และสหรัฐอเมริกาที่ได้ 40 คะแนน ในทางตรงกันข้าม เมื่อ
พิจารณาเรื่องการให้ความสำคัญกับวิธีคิดแบบปัจเจกบุคคล พบว่าประเทศสิงคโปร์ ได้เพียง 20 คะแนน ขณะที่
สวีเดนได้ 71 คะแนน และสหรัฐอเมริกาได้ 91 คะแนน
ตารางที่ 1: แสดงคะแนนการให้ความสำคัญกับวิธีคิดแบบต่าง ๆ ตามมิติเชิงวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์
สวีเดน และสหรัฐอเมริกา (มีการปรับตารางที่อ้างอิงมา โดยเลือกแสดงเพียง 2 วิธีคิด)
สิงคโปร์

สวีเดน

สหรัฐอเมริกา

การยอมรับความ
เหลื่อมล้ำของ
อำนาจ

74

31

40

วิธีคิดแบบปัจเจก
นิยม

20

71

91

หมายเหตุ: ปรับตารางและอ้างอิงจาก “A cross-cultural comparison of information privacy
concerns in Singapore, Sweden and the United States,” by Ozdemir, Z. D., Benamati, J.
H., & Smith, H. J, 2016, Proceedings of the 18th Annual International Conference on
Electronic Commerce E-Commerce in Smart Connected World – ICEC ’16, 1–5.
https://doi.org/10.1145/2971603.2971607

แนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าใจบนฐานของมโนทัศน์เรื่อง
ปัจเจกนิยมและเป็นคุณค่าที่ถูกพิจารณาว่าเป็นคุณค่าสากลในสังคมเสรีประชาธิปไตย ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์
ในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่พยายามผลักดันและบังคับใช้ก รอบแนวทางจริยธรรมและการ
อภิบาลเอไอ (AI ethical framework and governance) ซึ่งข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูล

492

ส่วนบุคคลจัดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ๆ เนื่องจากถือเป็นควาเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
แนวทางการอภิบาลเอไอดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับมิติทางคุณค่าและวัฒนธรรมของชาว
สิงคโปร์ เป็นเรื่องน่าสนใจที่เราอาจตั้งคำถามได้ว่าเหตุใดประเทศสิงคโปร์ที่มีแนวโน้มทางวัฒนธรรมแบบคติรวม
หมู่จึงมีความสามารถในการผลักดันความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ด้านจริยธรรมเอไอที่มุ่งเน้นการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
ในระยะไม่กี่ปีมานี้ เรามักจะพบเห็นข่าวเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสอดแนมประชาชนของประเทศจีน
ด้วยระบบที่เรียกว่า ระบบคะแนนทางสังคม (social credit system) ซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมทางสังคมเพื่อให้
ประชาชนประพฤติตนในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ระบบเตือนคนที่ข้ามถนนอย่างผิดกฎหมายจราจร โดย
จะมีลำโพงประกาศชื่อของผู้ที่กำลังเดินข้ามถนนอย่างผิดกฎหมายออกมาดัง ๆ เพื่อเตือน (หรือประจาน) ผู้ที่
กำลังทำผิด ระบบนี้มีเทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่ปฏิบัติการด้วยเอไอ จึงทำให้ระบบรู้ว่าคนที่กำลังทำผิดนั้นเป็นใคร
และชื่ออะไร อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการใช้ระบบควบคุมทางสังคมดังกล่าวดูจะไม่ได้มีแค่ในประเทศจีน Doss
(2020) รายงานว่าประเทศจีน ได้ส ่ ง ออกระบบเทคโนโลยี การเมื อง เช่น อุดมการณ์แบบอำนาจนิย ม และ
เทคโนโลยีจดจำใบหน้าไปยังบางประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซิมบับเว มาเลเซีย รวมถึงสิงคโปร์ด้วย
(p.259) ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ กล่าวได้ว่าการที่ประเทศจีนส่งออกและถ่ายทอดแนวคิดระบบเทคโนโลยี
ทางการเมืองดังกล่าวไปสู่ประเทศสิงคโปร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่ างค่อนข้างราบรื่น เนื่องจากวัฒนธรรมจีนและ
โครงสร้างการควบคุมทางสังคมเป็นรากฐานที่มีอยู่แล้วในสิงคโปร์ คนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์
ประมาณ 75% ของจำนวนประชากรในสิงคโปร์ทั้งหมด นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมีบรรทัดฐานทางสังคม
ระบบคุณค่า และค่านิยมที่คล้ายคลึงกันในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องสมาร์ตเนชั่นในส่วนของพลเมือง ชาวสิงคโปร์มีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับการใช้ระบบสอดแนมทางเทคโนโลยีของรัฐเพื่อแลกกับประโยชน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความมี
เสถียรภาพ รัฐบาลสิงคโปร์จึงมักประสบความสำเร็จในการจัดการปัญหาบางประการที่จำเป็นต้องใช้ระบบ
ควบคุมทางสังคม ประเทศสิงคโปร์เริ่มใช้ระบบสอดแนมมวลชนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 ผ่านทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ไม่ใช่เอไอ เช่น ระบบโทรคมนาคมทั่วไปและกล้อง CCTV ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลสิงคโปร์
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการจัดการปัญหาโรคระบาดซาร์ส (SARS) ด้วยการใช้ระบบสอนแนมและ
การควบคุมทางสังคม (Hagerty and Rubinov, 2019) ในทำนองเดียวกัน เมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาด COVID-19
ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศสิงคโปร์มีบทบาทเป็นผู้นำในฐานะที่เป็นประเทศแรก ๆ ในโลกที่เริ่มพัฒนาแอพพลิเค
ชันสำหรับติดตาม (tracing apps) เช่น แอพพลิเคชัน TraceTogether ซึ่งใช้ระบบการติดตามผู้สัมผัสด้วยบลู
ทูธ (Bluetooth-based contact and tracing apps) ในการจัดการวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ในช่วงของ
การระบาดระลอกแรก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่ าประเด็นปัญหาเรื่องระบบการสอดแนมทางเทคโนโลยีที่
กระทบเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของประชาชนในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ถูกวิจารณ์หรือหยิบยกขึ้นมาโต้แย้ง
ในพื้นที่สาธารณะมากนัก เนื่องจากพื้นฐานความคิดจารีตทางการเมืองและบรรทัดฐานทางสังคมที่เชื่อในระบบ
ควบคุมทางสังคมในแบบของสิงคโปร์ดังที่กล่าวมาแล้ว ทว่าในระยะหลังมานี้ ทางรัฐบาลเริ่มมีแนวโน้มปรับตัว
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และยอมรับการให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวและความจำเป็นของการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลมากขึ้น และพยายามที่จะพูดคุยเพื่อหาทางสร้าง “การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง”
(some level of privacy protection) (Goggin, 2020, p.64)
จากสถานการณ์ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการที่รัฐบาลสิงคโปร์มุ่งให้ความสนใจกับประเด็นจริยธรรมและ
การอภิบาลเอไอนั้นเป็นไปเพื่อตอบรับความร่วมมือในระดับนานาชาติ ประเด็นนี้จึงเป็นเหตุผลให้เข้าใจได้ว่าใน
ขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีค่านิยมค่อนไปทางแนวคิดคติรวมหมู่ แต่ก็สามารถมุ่งเน้นแนวทางในเชิงปฏิบัติเพื่อเข้า
ร่วมการสร้างกรอบแนวทางจริยธรรมของเอไอที่มุ่งเน้นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ฐานคิดแบบปัจเจกนิยมได้ สิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันนี้สะท้ อนว่าการให้ความร่วมมือระดับนานาชาติในเรื่อง
จริยธรรมและการอภิบ าลเอไอสามารถสำเร็จลุล่ว งได้ในระดับปฏิบัติ แม้ว่าหากพิจารณาในระดับแนวคิด
นามธรรมแล้วอาจพบว่ามีความไม่ลงรอยกับค่านิยมและหลักการฐานคิดดั้งเดิมของชาวสิงคโปร์บางประการ
(ÓhÉigeartaigh et al., 2020)
นอกจากนี้ การวิจัยเรื่องเอไออย่างครอบคลุมในระดับโลก รวมถึงการศึกษาคุณค่าและหลักการแนวคิด
ที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ยังมีไม่มากพอในปัจจุบัน มีรายงานว่า การวิจัยเกี่ยวกับเอไอในภาพรวมในระดับโลกยังคง
ขาดแคลน งานวิจัยเรื่องเอไอในปัจจุบันส่วนใหญ่มีอคติตั้งอยู่บนมุมมองจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่า
แบบสหรัฐอเมริกา เนื่องจากความหลากหลาย แตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมมักส่งผลกระทบต่อความเข้าใจ
กรอบจริยธรรมรวมถึงวิธีคิดเรื่องการกำกับและอภิบาลเอไอ ดังนั้น งานวิจัยในเชิงภูมิภาคและเชิงชาติพันธุ์ยัง
เป็นสิ่งที่ขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง ทิศทางดังกล่าวถือเป็นสารัตถะจำเป็นสำหรับการวิจัยจริยธรรมเอ
ไอในระดับโลกซึ่งจะสะท้อนความเข้าใจที่แม่นยำและไร้อคติเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมของเอไอ
(Hagerty and Rubinov, 2019)
8.4.3.4 การตระหนักและความเข้าใจเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
• ผู้บริโภค
ผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของผู้บริโภคการซื้อสินค้าออนไลน์มีดังนี้
ประเด็นความตระหนักรู้ในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล
ก) จากจำนวนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี 55% เห็นว่าแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เกินความจำเป็น ในขณะมีจำนวนเพียง 15% เห็นว่าแพลตฟอร์มไม่ได้เก็บข้อมูลเกินความจำเป็น และมีจำนวน
30% ที่ไม่แน่ใจ (แผนภูมิที่ 1)
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แผนภูมิที่ 1 : ท่านคิดว่าแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินความจําเป็น
60
50
40
30
20
10

0
ไม่แน่ใจ

ใช่

ไม่ใช่

ข) จำนวนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีผู้บริโภค 38% เต็มใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ทำธุรกรรม ในขณะมีจำนวน 40% ไม่เต็มใจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรม และมีจำนวน 22% ที่
ตอบว่าไม่แน่ใจ จะเห็นว่าจำนวนคนที่ไม่เต็มใจแม้จะมีมากกว่าจำนวนคนที่เต็มใจ แต่ก็มีความแตกต่างกันเพียง
2% เท่านั้น จึงกล่าวได้ว่าปริมาณคนที่เต็มใจเปิดเผยข้อมูลมีใกล้เคียงกันกับปริมาณคนที่ไม่เต็มใจ (แผนภูมิที่ 2)
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าความแตกต่างในระดับเล็กน้อยนี้สะท้อนว่า ผู้บริโภคอาจไม่แน่ใจว่า การเต็มใจเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวหมายถึงข้อมูลประเภทใด ระหว่างข้อมูลที่เป็น การยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยปริยาย หรือว่า
หมายถึง ข้อมูลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคก่อน
แผนภูมิที่ 2 : ท่านเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการทําธุรกรรม
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ค) จากจำนวนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี 69% รู้วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะมี
จำนวนเพียง 9% ที่ไม่รู้วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และมีจำนวน 22% ที่ตอบว่าไม่แน่ใจ จะเห็นว่าคนส่วน
ใหญ่รู้วิธีในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (แผนภูมิที่ 3)
แผนภูมิที่ 3 : ท่านทราบวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
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จากข้อมูลข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น ในประเด็นความตระหนักรู้ในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล สรุปได้
ว่า แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเห็นว่าแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินความจำเป็น แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจ
ได้และยอมรับได้ตราบเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวไม่รั่วไหลหรือถูกนำไปขายให้บริษัทบุคคลที่สาม ดังที่พบในการเ ก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกินความจำเป็นของแพลตฟอร์ม มีผู้ให้ข้อมูลชี้ว่า
ผมคิดว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่จริงผมก็อยากจะคิดว่าพวกเขาไม่ควรเก็บข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
แต่ผมก็คิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อผมค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่าง ผมก็มักจะเจอ มันมีคุณลักษณะ
ของการปรับให้ตรงกับความสนใจของผม ในขณะที่สิ่งที่ผมไม่สนใจก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในการ
ค้นหามากนัก ดังนั้น มันก็มีข้อดีตรงนี้ สิ่งที่ผมคิดก็คือว่า มันจะเป็นเรื่องหงุดหงิดเลยนะครับ ถ้า
สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมูลถูกนำไปขายต่อ หรือ ถูกนำไปใช้ประโยชน์นอกแพลตฟอร์ม จากผู้ขายหนึ่ง
ไปยังผู้ขายคนอื่น จากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังแพลตฟอร์มอื่น หากข้อมูลของผมถูกเก็บอยู่เฉพาะ
ในแพลตฟอร์ม (ที่ผมทำการซื้อสินค้า) ผมก็โอเค แต่ใครละไปรู้ล่ะ ใช่ไหมครับ ผมคิดว่า ผมคงจะ
หงุดหงิดถ้ามันเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริง ๆ (Christopher, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลบางคนชี้ว่าไม่ค่อยมีความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลระบุว่า
“แรก ๆ ฉันก็กังวล แต่ตอนนี้ชินแล้ว ทุกอย่างมันก็ดูโอเคดี ดังนั้น ฉันก็ไม่ค่อยกังวลหรอกนะ ” (Patrisha,
สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
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ส่วนในเรื่องของความเต็มใจหรือไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลในการซื้อสินค้าออนไลน์ขึ้นอยู่กับความ
จำเป็นของประเภทข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ถือเป็นข้อมูลจำเป็นที่ขาดไม่ได้
สำหรับการซื้อของออนไลน์ กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่เป็น การยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยปริยาย หากเป็น
การเก็บข้อมูลประเภทนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ดังเช่นที่มีผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “มัน
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและมันจำเป็นครับ อย่างเช่น ที่อยู่ หรือ เบอร์โทรศัพท์ ” (Javier, สัมภาษณ์
พฤษภาคม 2564) หรือดังที่ผู้ให้ข้อมูลอีกคนหนึ่งชี้ว่า “ฉันโอเคนะ ไม่เช่นนั้นฉันจะซื้อของได้อย่างไร ใช่ไหมคะ”
(Titima, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
ประการสุดท้าย ข้อมูลชี้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบวิธีปกป้องข้อมูลส่วนบุ คคลของตนเอง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
ประเด็นความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ง) จากจำนวนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี 51% ที่รู้กลไกและวิธีการร้องเรียนความเสียหาย
กรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์ม ในขณะที่จำนวน 21% ที่ไม่รู้กลไกและวิธีการร้องเรียน
ความเสียหาย และมีจำนวน 28% ที่ตอบว่าไม่แน่ใจ (แผนภูมิที่ 4)
แผนภูมิที่ 4 :ท่านรู้กลไกและวิธีการร้องเรียนความเสียหายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านจากแพลตฟอร์ม
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จ) จากจำนวนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี 44% ที่ตอบว่ามาตรการรองรับการร้องเรียนหรือ
เยียวยาความเสียหายมีอยู่เพียงพอ ในขณะมีจำนวน 20% ที่เห็นว่ามีอยู่ไม่เพียงพอ และมีจำนวน 36% ที่ตอบว่า
ไม่แน่ใจ (แผนภูมิที่ 5)
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แผนภูมิที่ 5 :ท่านคิดว่ามาตรการรองรับการร้องเรียนหรือเยียวยาความเสียหายมี
เพียงพอ
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ฉ) จากจำนวนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี 50% ที่ทราบนโยบายการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มก่อนเริ่มทำธุรกรรม ในขณะทีจ่ ำนวน 24% ที่ตอบว่าไม่ทราบ และมีจำนวน
26% ที่ตอบว่าไม่แน่ใจ (แผนภูมิที่ 6)
แผนภูมิที่ 6 : ท่านใดทราบนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
แพลตฟอร์มก่อนเริ่มทําธุรกรรม
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ช) จากจำนวนผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี 42% ที่ทราบว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ใน
การกำกับดูแลความยุติธรรมในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ ในขณะทีจ่ ำนวน 28% ที่ตอบว่าไม่ทราบ
และมีจำนวน 30% ที่ตอบว่าไม่แน่ใจ (แผนภูมิที่ 7)
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แผนภูมิที่ 7 : ท่านทราบว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลความ
ยุติธรรมในการทําธุรกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์
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จากข้อ (ง) – (ช) ในประเด็นความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลข้อมูลชี้ไปในทำนองเดียวกันว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบว่ามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็มักจะ
รู้ข้อมูลในระดับเบื้องต้น เช่น รู้ว่าบริษัทจะต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและห้ ามปล่อยให้รั่วไหล หรือ
ดังเช่นที่มีผู้ให้ข้อมูลระบุว่า “พวกเขา (แพลตฟอร์ม) ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของผู้บริโภคในทางที่ผิด สิ่งที่ฉัน

รู้ทั้งหมดก็ประมาณนี้ ฉันอาจรู้ไม่มากนัก ประเทศสิงคโปร์มี พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ฉันก็ไม่แน่ใจจริง
ๆ ว่ามันครอบคลุมอะไรบ้าง” (Calista, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564)
นอกจากนี ้ ผู ้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า กฎหมายคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ว นบุ ค คลของประเทศสิ ง คโปร์มี
ประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและเหมาะสมดีแล้ว ดังเช่นที่ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งกล่าวว่า “มีประสิทธิภาพแน่นอน

ฉันไม่คิดว่ามีกรณีละเมิ ดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นมากนักในสิงคโปร์ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีนโยบายที่
เข้มแข็งมากสำหรับเรื่องนี้” (Calista, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) ประการสำคัญ ข้อมูลชี้ว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
ทราบกลไกการร้องเรียน เห็นว่ามาตราการการร้องเรียนและการเยียวยามีเพียงพอ รวมถึงทราบนโยบายการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มก่อนเริ่มทำธุรกรรม
อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งชี้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นปกติที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะไปเร็วกว่ากฎหมาย และเห็นว่าความเสี่ยงเป็น
เรื่องที่ปัจเจกบุคคลต้องป้องกันตัวเอง ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลว่า “โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่ามีประสิทธิภาพนะครับ แต่นี่ก็
เป็ น แค่ ค วามเห็ น ผมนะ ผมคิ ด ว่ า อิ น เตอร์ เ น็ ต มั น ก้ า วหน้ า ไปเร็ ว มากซึ ่ ง กฎหมายก็ ม ั ก จะตามไม่ ท ั น ”
(Christopher, สัมภาษณ์ พฤษภาคม 2564) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า ข้อคิดเห็นนี้ดูจะเป็นความเห็นโดยทั่วไป
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งมักจะไม่มีกฎหมายออกมารองรับได้ทัน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่
เกิดขึ้นทั่วโลก
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•

ผู้ประกอบการ

ประเด็นด้านความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลชี้ว่าผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคโดยเบื้องต้น เช่น รู้จักกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รู้ว่าห้ามนำข้อมูลผู้บริโภคไปเปิดเผยสาธารณะ รวมถึงรู้เกี่ ยวกับนโนบายห้ามโทร
รบกวน คือการห้ามโทรหรือส่งข้อความ SMS ไปรบกวนผู้บริโภค มีข้อสังเกตว่า ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ขาย
สินค้าออนไลน์ที่มีร้านค้าอยู่บนแพลตฟอร์มชี้ว่า ตนเป็นเพียงร้านค้าออนไลน์จึงไม่ได้เก็บข้อมูลลูกค้าโดยตรง แต่
ระบบที่เก็บข้อมูลลูกค้าจะเป็นแพลตฟอร์มเสียมากกว่า ตนจึงเห็นว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มมากกว่า
เรื่องของเจ้าของร้านค้าออนไลน์ นอกจากนี้ ข้อมูลชี้ว่าผู้ประกอบการมีแนวโน้มเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมดีแล้ว
อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลชี้ว่าบริษัทขนาดใหญ่มักปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากบริษัทใหญ่มักไม่อยากเสี่ยงที่จะเสียชื่อเสียง ส่วนบริษัทขนาดเล็กมีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประการสุดท้าย ข้อมูลชี้ว่าผู้ประกอบการไม่ได้รับผลกระทบด้านลบจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐบาลสิงคโปร์
8.4.4 บทสรุปและข้อสังเกต
ในประเด็นเรื่องคุณลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า
พื้นฐานความคิดแบบคติรวมหมู่และการยอมรับระบบการควบคุมทางสังคม รวมถึงแนวทางการดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้วยแนวทางแบบองค์รวมทั้งรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ เป็นปั จจัยหลักที่ทำให้
การดำเนินการของรัฐบาลในการอภิบาลเทคโนโลยีดิจิทัลและเอไอรวมถึงการสร้างสมาร์ตเนชั่นก้าวหน้าไปได้
อย่างรวดเร็ว และมีส่วนส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตและมั่งคั่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประชาชนจะรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยและไว้วางใจรัฐบาล เช่น รู้สึกมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี แต่พลวัตทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจก่อให้เกิดกลุ่มปัจเจกบุคคลที่มีวิธีคิดที่เน้นคุณค่าของอัตตาณัติและ
เสรีภาพเริ่มออกมาเรียกร้องและต่อต้านระบบการควบคุมทางสังคมมากขึ้น เนื่องจากว่า แม้ข้อมูลส่วนบุค คลจะ
ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย แต่รัฐบาลและบริษัทเอกชนก็สามารถล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
รวมถึงสามารถใช้วิธีคิดแบบควบคุมทางสังคมเพื่อสร้างกรอบกำกับให้ประชาชนถูกชักจูงในทางธุรกิจและถูกใช้
ประโยชน์ได้โดยง่าย หรือสร้างกรอบกำกับให้ประชาชนเชื่อในอุดมการณ์หรือระบบทางการเมืองบางประการ
ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการเลือกอย่างเป็นอิสระหรือการใช้เสรีภาพในการแสวงหาเหตุผลในการคิดและตัดสินใจสิ่ง
ต่าง ๆ ประเด็นนี้ถือเป็นข้อท้าทายของรัฐบาลสิงคโปร์ รวมถึงรัฐบาลของประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมฐาน
คิดดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับหลักการสากล เช่น สิทธิส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพ และการปกป้องอัตตาณัติของปัจเจก
บุคคล
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สำหรับประเด็นเรื่องความตระหนักรู้ในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ข้อมูลชี้ว่า
ผู้บริโภคโดยทั่วไปเห็นว่าตนเองมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และมักจะไม่ค่อยมี
ประสบการณ์การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ ผู้วิจัยมีข้อ สังเกตว่า เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มี
แนวโน้มจะพิจารณาประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในมิติของความปลอดภัยเสียมากกว่าที่จะพิจารณาใน
มิติที่สัมพันธ์กับเรื่องอัตตาณัติซึ่งเป็นพื้นฐานของเสรีภาพ เมื่อผู้ให้ข้อมูลยกตัวอย่างกรณีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วน
บุคคลจึงมักจะยกตัวอย่างในความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น หากข้อมูลบัตรเครดิตรั่วไหลก็จะ
เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของตนเอง เมื่อผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนใหญ่คิด เพียงในมิตินี้ก็
มักจะเห็นว่าตนเองไม่เคยเผชิญปัญหาใหญ่ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าออนไลน์ และคิดว่า
ตนเองมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเพียงพอแล้ว เนื่องจากอาจจะเห็นว่าระบบของ
แพลตฟอร์มสามารถจัดการเรื่องความปลอดภัยได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การ
ที่ข้อมูลไม่ถูกโจรกรรม แต่อาจจะหลงลืมประเด็นที่ว่าชีวิตของตนเองอาจจะกำลังถูกสร้างกรอบกำกับโดยระบบ
เอไอและ Big data เพื่อควบคุมพฤติกรรมในการซื้อสินค้าให้เป็นไปตามผลประโยชน์ ของแพลตฟอร์มที่ประกอบ
ธุรกิจการค้าออนไลน์
จะเห็นว่าประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลยังมีอีกมิติที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยกังวล
กล่าวคือ ระบบติดตามและคาดการณ์พฤติกรรมของบุคคลผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์และ Big data ซึ่งใน
ท้ายที่สุด จะสร้างกรอบกำกับหรือเสนอตัวเลือกที่แคบลงตามความสนใจของบุคคล สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อระบบ
ปัญญาประดิษฐ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากผ่านเครือข่ายดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันและผสานเข้ากับแทบทุกมิติ
ในการดำรงชีวิตยุคปัจจุบันที่ประชาชนส่วนใหญ่มีสมาร์ตโฟนในมือและพร้อมใช้งานตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เป็น
ความเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องการรุกรานอัตตาณัติของปัจเจกบุคคล ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิที่จะมีทางเลือกอย่ าง
เสรี และสามารถควบคุมทางเลือกและการตัดสินใจของตนเองได้ สิ่งที่สะท้อนผ่านการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ทำให้มองเห็นว่าเนื่องจากคนสิงคโปร์มีแนวโน้มยอมรับระบบการควบคุมสังคมจึงเห็นว่าตนเองไม่ค่อยมีปัญหา
เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลในแง่ของความปลอดภัย และเชื่อว่าข้อมูลของตนยังปลอดภัยดี แต่อาจจะยังมองข้าม
ประเด็นเรื่องการละเมิดอัตตาณัติและสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นปัญหาที่รออยู่ในอนาคตอันใกล้ ทว่า
ปัญหาดังกล่าวดูจะไม่ใช่ปัญหาของประเทศสิงคโปร์เท่านั้น แต่เป็นปัญหาระดับโลกที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
และต้องการความร่วมมือในระดับสากล
รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในมิติ
ด้านอัตตาณัติและเสรีภาพส่วนบุคคลไปพร้อม ๆ กับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ไม่ควรละเลยมิติใดมิติหนึ่ง
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บทที่ 9
การวิเคราะห์ผลการศึกษา
9.1 สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน ใน 5
ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ ศึกษาผลกระทบผลเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจ
และเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภาครัฐทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบในระดับ
ปัจเจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกี่ยวโยงกับรูปแบบของงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน ต่อภาคเอกชน
และภาครัฐ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน โดยการศึกษาเชิงเอกสาร การใช้แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาจากทั้ง 5 ประเทศ ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิก
ผันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
9.1.1 ประเด็นธุรกิจและเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผันในประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจทั้ง 5 ประเทศที่ศึกษา พบว่า มี
ประเด็นที่ค้นพบจากการศึกษาที่สำคัญ 3 ประเด็นหลัก ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากการค้าปลีกรูปแบบเดิม
คือ สภาพการแข่งขัน ผู้บริโภคยุคใหม่ และผู้ประกอบการชั่วคราว
ช่องทางค้าปลีกดิจิทัลของผู้ประกอบการใน 5 ประเทศ
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สภาพการแข่งขัน
การค้าปลีกดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มการแข่งขันทางการค้าปลีกเดิมในทุก
ประเทศแพลตฟอร์มออนไลน์ในหลายมิติ ทำให้การเข้าสู่ตลาด (market entry) ของผู้ประกอบรายย่อยสามารถ
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ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่มีต้นทุนในการทำหน้าร้านแบบการค้าปลีกในรูปแบบเดิมที่ต้องมีค่าเช่าร้าน ค่าตกแต่ง
ร้าน และค่าดูแลร้าน ข้อมูลจากการสำรวจแสดงว่าสินค้าที่นิยมขายมาก คือ สินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งแพลตฟอร์มการค้าปลีกออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้อย่างขาดไม่ได้ ข้อมูลจากการ
สำรวจแสดงว่า แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ เช่น facebook เป็นที่นิยมในผู้ประกอบการทุกประเทศ ส่วนประเทศ
ไทยและอินโดนีเซียมีความนิยมใน Instagram และบางประเทศ เช่น เวียดนามมีความนิยมใช้ Zalo ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มของประเทศตนเอง ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ค้ารายย่อยนิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ใน
การค้าออนไลน์เนื่องจากผู้ค้ามีบัญชีอยู่แล้ว สามารถเริ่มต้นการค้าได้โดยง่ายและติดต่อได้โดยตรงกับผู้สนใจ ทั้ง
สองฝ่ายสามารถตรวจสอบโปรไฟล์และความน่าเชื่อถือจากความเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลมีเดีย การสร้างสัมพันธ์
กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการตอบแชท การให้คำปรึกษา ผู้ค้าและผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องไปสร้างบัญชีใหม่ในแพลตฟอร์ม
market place ที่ต้องมีการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน และการสั่งสมความน่าเชื่อถือซ้ำซ้อน สะท้อนให้เห็นถึง
การสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัล (digital identity) ผ่านบัญชีผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่องว่าแต่ละคนเป็นใคร มีความน่าเชื่อถือ
ในการซื้อขายสินค้าหรือไม่ ถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการค้าปลีกออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย ต่างจาก
market place platform ที่ official flagship store ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่าการขายสินค้าผ่านบุคคล
ทั่วไป
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ธุรกิจค้าปลีกมีลักษณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยแข่งขันกันเอง โดยแต่ละ
คนเชื่อมต่อกับ แพลตฟอร์ม ที่เป็นธุร กิจ ขนาดใหญ่ และได้ประโยชน์จากผลกระทบเชิงเครือข่าย (network
effect) เพราะยิ่งมีคนใช้งานแพลตฟอร์มมากก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจตนเอง การเข้ามาแข่งขันที่มากขึ้นทำให้
ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลขยายตัว และมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโต สภาพการแข่งขันในธุรกิจนี้เน้นการใช้กลยุทธ์ กล
ยุทธ์การตลาดออนไลน์ เป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหา (content) การไลฟ์สตรีมมิ่ง ฯลฯ เพื่อทำให้
สินค้าของร้านตนเองดู “แตกต่าง” จากคนอื่นที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมนี้ ถือเป็นการแข่งขัน
แบบผู้ขายจำนวนมากราย
การค้าปลีกออนไลน์ยังทำให้เกิดแพลตฟอร์มการขนส่ง และกระจายสินค้า ถือเป็นผู้ประกอบการราย
ใหม่ทมี่ ีการแข่งขันอย่างรุนแรงกับผู้ประกอบการรายเดิมทีเ่ ติบโตมากับการค้าปลีกในรูปแบบเดิม ผู้ประกอบการ
ที่ทำแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ยักษ์ใหญ่ลงทุนธุรกิจขนส่งและระบบการคัดแยกสินค้า ที่เป็นของตนเองหรือหา
พันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างความร่วมมือเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง เช่น กรณีของ Shopee ที่สร้าง Shopee
Express เพื่อเป็นช่องทางการขนส่งเองในสิงคโปร์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผล
ให้แพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์แบบ door-to-door ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายโดยการไปรับสินค้าจากต้น
ทางเพื่อนำไปส่งให้กับปลายทาง โดยที่ผู้ขายและผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางมาที่จุดรับส่งสินค้า เติบโตอย่างรวดเร็ว ถือ
เป็นการแก้ปัญหา last-mile delivery ที่ในอดีตผู้ค้ามักจะต้องเดินทางไปยังจุดรับส่ง สินค้าถึงจะสามารถส่ง
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สินค้าได้ การเติบโตของแพลตฟอร์มการขนส่งยังส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ก็มักกระจุกตัวใน
เมืองหลวงและเมืองใหญ่เป็นหลัก
นอกจากนั้น การค้าปลีกออนไลน์ยังส่งผลให้เกิดแพลตฟอร์มการชำระเงินหลากหลายรูปแบบในหลาย
ประเทศ เช่น การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันมือถือ การชำระเงินผ่าน e-wallet เช่น PayPal Google Pay การ
โอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งการทำธุรกรรมออนไลน์ถือเป็นการพลิกโฉมการชำระเงินจากเดิมที่ใช้เงินสดหรือบัตร
เครดิตในการซื้อสิน ค้าไปอย่างสิ้น เชิง รวมไปถึงการซื้อก่อนจ่ายทีห ลัง (Buy Now Pay Later) เช่น กรณี
เวียดนามที่ผู้บริโภคไม่ได้เชื่อใจแพลตฟอร์มการค้าปลีกออนไลน์อย่ างเต็มที่จนกว่าจะได้เห็นสินค้า จริง ถึงจะมี
การจ่ายเงินเพื่อชำระสินค้า ซึ่งแฟลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ก็มีนโยบายการคืนสินค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด
หากผู้ซื้อไม่พึงพอใจ
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนหนึ่งมองว่าไม่ได้รับการสนับสนุนการค้าปลีกดิจิทัลจาก
รัฐบาล ทั้งในด้านการจัดนโยบายสินเชื่อธุรกิจให้ทั่วถึงและเข้าถึงได้ง่าย การลดหรืองดเว้นอัตราภาษีในช่วงแรก
รวมไปถึงการที่รัฐส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ความกังวลในการแข่งขันนี้มาจากสถานการณ์
ของอุตสาหกรรมค้าปลีกออนไลน์ในหลายประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
เข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่รุนแรง นอกจากนั้นผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มก็มักจะลงมาเป็นคู่แข่งกับผู้ประกอบการรายย่อย
ผู้บริโภคยุคใหม่
ผู้บริโภคในการค้าปลีกดิจิทัล ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นที่เกิดหลังจากทศวรรษ 1980 หรือที่เรียกว่า คนเจน
วาย ซึ่งมีอายุน้อยกว่า 40 ปี ลงมา ส่วนคนรุ่นเก่ายังคงนิยมซื้อขายแบบเดิม เนื่องจากไม่มั่นใจในสินค้าและไม่
อยากเสี่ยง ในช่วงแรกผู้บริโภคไม่มั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคเปิดรับและมั่นใจการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ข้อได้เปรียบของการซื้อสินค้าจาก
สัดส่วนกลุ่มลูกค้าแต่ละประเทศ
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ผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัล คือ การคืนสินค้าที่ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการรวดเร็วกว่าการ
สั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการค้าปลีกดิจิทัลที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้การซื้อขายออนไลน์ของผู้ประกอบการใน
ประเทศเป็นจุดแข็งของการขับเคลื่อนให้ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลมีส่วนในการสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้ประกอบการแบบชั่วคราว?
ในส่วนของรูปแบบของการจ้างงาน ผู้ประกอบการในห้าประเทศที่ศึกษาฉายภาพให้รูปแบบการจ้างงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการค้าปลีกรูปแบบเดิม คือ มีการจ้างงานแบบ “ชั่วคราว” เพื่อวัตถุประสงค์เป็น “หน่วย
ออนไลน์” ในการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายออนไลน์ และจัดการระบบร้านต่างๆในแพลตฟอร์มออนไลน์
สัดส่วนการจ้างงานของเกือบทุกประเทศระบุว่า ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว ยกเว้น กรณีพม่าซึ่ง
ผู้ประกอบการแยกไม่ออกระหว่างการจ้างงานแบบประจำและชั่วคราว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการบังคับ
ใช้กฎหมายและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแรงงาน ข้อน่ากังวลของการจ้างงานแบบชั่วคราว คือ
แรงงานจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่ดีพอหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีประเด็นจากฝั่งผู้ประกอบที่น่าสนใจคือ
ผู้ประกอบการหลายรายได้ประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งพบได้ในทุกๆประเทศ ตรง
นี่ก็เชื่อมต่อกับประเด็น ด้านบนเพราะธุรกิจนี้ส ามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย จึงสร้างโอกาสให้ผู้คน “ทดลอง”
กลายเป็นผู้ประกอบการอาชีพเสริมหรือ “ชั่วคราว” (gig entrepreneur) โดยที่พวกเขายังไม่ได้ละทิ้งอาชีพที่ทำ
อยู่ก่อนหน้าซึ่งแน่นอนว่า ถึงบอกว่าเป็น gig แต่ส่วนใหญ่ก็ตั้งใจค้าขายจริงๆ จะเห็นได้ว่า การค้าปลีกดิจิทัลทำ
ให้เส้นแบ่งระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการพล่าเลือนไปจากเดิมมากยิ่งขึ้น
การประกอบอาชีพอื่นของผู้ประกอบการแต่ละประเทศ (%)
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กล่าวโดยสรุป การค้าปลีกออนไลน์ ทั้งห้าประเทศมีแนวโน้มที่จะมาแทนการค้าปลีกรูปแบบเดิม ซึ่งต้อง
เดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะเข้ามาเป็นช่องทางการค้าปลีกหลักในอนาคตอันใกล้ เมื่อ
กลุ่มคนเจนวายซึ่งเป็นผู้ซื้อหลักที่สำคัญเติบโตมากขึ้น อำนาจการซื้อ ในการค้าปลีกออนไลน์ก็จะโตตาม แต่การ
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แข่งขัน ในการค้าปลีกออนไลน์ก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้เล่นหน้าใหม่ส ามารถเข้ามาแข่งขันและพ่ายแพ้ได้
ตลอดเวลา ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งทำแพลตฟอร์มของตนเองก็จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เช่น การชำระเงิน การขนส่งสินค้า ในทางหนึ่งการเติบโตของการค้าปลีกก็ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงาน
และการสร้างรายได้ แต่ก็ไม่ได้มีหลักประกันให้กับคนงานที่ทำงานในแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์
9.1.2 ประเด็นการกำกับดูแล
การค้าปลีกออนไลน์ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ ภาครัฐทั้งห้าประเทศต้องปรับตัวอย่างมโหฬารใน
เข้ามากำกับดูแลโดยภาครัฐมีหลายบทบาทสำคัญเป็นทั้งผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) ด้วยการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล การพัฒนาระบบการ
จ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง เป็นผู้ตั้งและควบคุมกฎ (regulator) การบังคับใช้
กฎหมายและระเบียบต่างๆ การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมของผู้ประกอบการท้องถิ่นและ
ต่างชาติ รวมถึงเป็นผู้ส่งเสริม (promotor) สนับสนุนให้คนที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้มาตรการทางการ
คลัง ทั้งในด้านการจัดทำแผนและออกนโยบาย การจัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อขึ้นมาดูแลการค้าปลีกดิจิทัลและ
กิจกรรมต่อเนื่อง และการจัดทำกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานรัฐมีอำนาจในการบังคับใช้
โครงสร้างการกำกับดูแล
หลังการวางโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในชีวิตประจำวัน ทุกประเทศมีแผนและนโยบายการผลักดันประเทศตัวเองไปสู่การเป็นประเทศดิจิทัลที่ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมากขึ้นซึ่งเรียกว่า Smart Nation หรือ Smart Government ตั้งแต่
ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 แต่ละประเทศมีการตั้งเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป
สิงคโปร์ที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็นระยะเวลานานต้องการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ส่วนประเทศอื่นๆ อยู่ในระหว่างการจัดทำกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเพื่อ แม้รัฐจะมี
แผนและนโยบายที่ชัดเจน

ผู้อำนวยความ
สะดวก
(facilitators)

ไทย

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

เมียนมา

สิงคโปร์

สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
(ETDA)

กระทรวง
อุตสาหกรรมและ
การค้า (Ministry
of Industry and
Trade)

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการด้าน
การลงทุนและจด
ทะเบียนธุรกิจ
(Directorate for
Investment and
Company
Management;
DICA)

National Trade
Platform (NTP)
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ไทย

เวียดนาม

ผู้ส่งเสริม
สนับสนุน
(promotors)

สำนักงาน
กระทรวงข้อมูลและ
ส่งเสริม
การสื่อสาร
เศรษฐกิจ
(Ministry of
ดิจิทัล (DEPA) Information and
Communications)
กระทรวงความ
มั่นคงสาธารณะ
(Ministry of
Public Security)

ผู้กำกับดูแล
(regulators)

สำนักงาน
คณะกรรมการ
แข่งขัน
ทางการค้า

ธนาคารกลางและ
ธนาคารพาณิชย์

อินโดนีเซีย

เมียนมา

สิงคโปร์

กระทรวงการ
สื่อสารและ
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEDC)

InfoCommunica
tions
Development
Authority (IDA)
และ Enterprise
Singapore (ES)

คณะกรรมการ คณะกรรมการเพื่อ
กำกับดูแลการ
การแข่งขันที่เป็น
แข่งขันทางธุรกิจ ธรรมแห่งเมียนมา
(KPPU) หน่วยงาน
(MCC)
ระงับข้อพิพาท
ของผู้บริโภค
(BPSK ) สำนักงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ

กระทรวงการค้า
และอุตสาหกรรม
(Ministry of
Trade and
Industry)

ที่มา: รวบรวมจากผลการศึกษาวิจยั รายประเทศ

หลายประเทศมีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในด้านการจดทะเบียนผู้ค้าและ
การทำธุรกรรมออนไลน์ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ค้ารายใหม่และกำลังคนสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแล
เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าปลีกออนไลน์ เช่น ในกรณีของไทยที่มีการตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA และ
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า บางประเทศมีการเพิ่มภารกิจการกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลและ
การค้าปลีกออนไลน์ให้กับหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เช่น เวียดนามและอินโดนีเซียที่ให้หน่วยงานระดับกระทรวงเพิ่ม
หน้าที่รับผิดชอบใหม่อย่างไรก็ตาม ส่วนสิงคโปร์มีการควบรวมหน่วยงานเติมเป็นหน่วยงานใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า หน่วยงานภาครัฐขาดการสื่อสารเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงโครงการทีภ่ าครัฐผลักดัน ทั้งในด้าน
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ การเข้าถึงเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ
กลไกการกำกับดูแล
การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลึกดิจิทัล ถือเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและการค้าปลีกออนไลน์ จากการศึกษา พบว่า หลายประเทศมีการร่างกฎหมายในหลายมิติ ทั้งกฎหมาย
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การแข่งขันทางการค้า หลายประเทศมีกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดตลาดตั้งแต่ก่อนที่
การค้าปลีกดิจิทัลจะเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน แต่ก็เกิดปัญหาการวางกรอบพิจารณาคดีและการบังคับใช้ตัว
กฎหมายเพื่อป้องกันการควบรวมกิจการซึ่งเพิ่มอำนาจเหนือตลาดค้าปลีก ส่งผลให้รายใหญ่มีความได้เปรียบเป็น
อย่างมากจนผู้แข่งขันรายใหม่ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ เมื่อการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าไม่
สามารถกำกับดูแลตลาดการค้าปลีกได้จริง จึงเป็นปัญหาต่อเนื่องมาสู่การค้าปลีกดิจิทัลที่ตลาดมีความซับซ้อน มี
ผู้เล่นจำนวนมหาศาล ถือเป็นช่องว่างของหน่วยงานที่กำกับดูแลการแข่ง ขันทางการค้าเป็นอย่างมากที่จะรักษา
ระดับการแข่งขันและอำนาจเหนือตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนกฎหมายการจัดเก็บภาษี
ออนไลน์ หลายประเทศมีการร่างกฎหมายในลักษณะนี้ในรูปแบบ e-service หรือ e-commerce เนื่องจาก
บริษัทสำนักงานใหญ่ของผู้ให้บริการอยู่นอกประเทศ แต่การค้าและธุรกรรมเกิดขึ้นภายในประเทศ กฎหมายนี้จึง
ต้องการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในประเทศที่ต้องเสียภาษี บางประเทศ
ออกกฎหมายให้ธนาคารเป็นตัวกลางในการหักภาษีเพื่อนำส่งให้กับรัฐ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคเห็นว่าการจัดเก็บ
ภาษีไม่ได้ให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้บริโภค แต่คาดว่าอาจมีประโยชน์ต่อภาพรวมในประเทศมากกว่า
การเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ยังส่งผลให้การนิยามตลาดค้าปลีกเปลี่ยนแปลงไป แต่ละประเทศ
ให้กำหนดกรอบและให้นิยามตลาดไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการนิยามตลาดค้าปลีกออนไลน์ในเชิงภูมิศาสตร์ที่มี
ขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าประเทศใดประเทศหนึ่ง แม้ภาครัฐจะมีการปรับตัวต่อการเติบโตของการค้า
ปลี ก ออนไลน์ แต่ ก ็ ย ั ง เกิ ด ช่ อ งว่ า งในระบบนิ เ วศจนเกิ ด ปั ญ หาตั ว แทน-ตั ว กระทำการ (principal-agent
problem) เนื่องจากมีหน่วยงานเดิมและหน่วยงานใหม่ที่ทำหน้าที่คล้ายกันจนเกิดการทับซ้อน ส่งผลให้ภาครัฐ
ไม่สามารถกำกับดูแลหรือให้การสนับสนุนการค้าปลีกดิจิทัลได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว ผลจากการศึกษาสะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถของรัฐ ในการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน ประเทศที่รัฐมีขีดความสามารถสูงจะสามารถ
ปรับตัวแล้วเข้าไปกำกับดูแลได้เร็วทั้งในการตั้งองค์กรกำกับดูแล การออกกฎหมาย การจัดเก็บภาษี แต่รัฐที่มีขีด
ความสามารถต่ำหรือเกิด การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นรัฐล้มเหลวส่งผลให้การ
กำกับดูแลค้าปลีกออนไลน์ทำได้ยากมาก ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ หากเป็นแพลตฟอร์มในระดับภูมิภาคควรจะมี
การกำกับดูแลและกำหนดนิยามร่วมกันในระดับระหว่างประเทศ
ความคืบหน้าในการผลักดันกฎหมายจัดเก็บภาษีค้าปลีกออนไลน์
โดยพื้นฐานของทั้งห้าประเทศมีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ละประเทศเลือก
นโยบายการพัฒนาภาษีค้าปลีกออนไลน์จากโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเดิมที่แตกต่างกัน สิงคโปร์ถือเป็นประเทศ
แรกที่มีการจัดเก็บภาษีการค้าออนไลน์ ผลักดันทั้งภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการโดยคิดคำนวนจากแหล่งที่มาของ
รายได้ในการทำธุรกรรม หากมาจากภายในประเทศให้ถือว่าเข้าเกณฑ์การคิดคำนวนเงินได้ของผู้ประกอบการ
หากที่ตั้งของบริษัทและรายได้การทำธุรกรรมเกิดขึ้นในต่างประเทศจะไม่นำมาคิ ดคำนวนเงินได้ ภาษีอีกหนึ่ง
ประเภท คือ ภาษีสินค้าและบริการ (Good and Service Tax: GST) หากประชาชนซื้อบริการออนไลน์ ดาวน์
โหลดแอปพลิเคชันที่เสียค่าบริการ ดาวน์โหลดภาพยนตร์ เพลง และซอฟต์แวร์ต่างๆ ก็จะถูกคิดภาษีสินค้าและ
บริการในอัตราร้อยละ 7 เช่นเดียวกับไทยที่เพิ่งแก้ไขประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ตามแนวทางของ
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OECD ให้สามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) จากต่างประเทศได้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เริ่มชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรในเดือน
ตุลาคม 2564 เป็นเดือนแรก รวมทั้งสิ้น 686 ล้านบาท โดยมาจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์กว่า
424.72 ล้านบาท และขายสินค้าออนไลน์ถึง 209.58 ล้านบาท
เช่นเดียวกับอินโดนีเซียที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีนำเข้า
สินค้าให้การจัดเก็บภาษีครอบคลุมถึงการค้าปลีกออนไลน์ ส่วนเวียดนามอยู่ในระหว่างการผลักดันกฎหมายการ
จัดเก็บภาษีออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกออนไลน์ ส ่วนใหญ่ เลือกขายผ่านช่ อ งทาง
Facebook และ Zalo เนื่องจากเป็นการขายโดยไม่ได้มีใบอนุญาตธุรกิจและจดทะเบียนธุรกิจ อีกทั้งรัฐไม่ได้
กำหนดให้เสียภาษี ส่งผลให้การค้าปลีกออนไลน์เติบโตในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างมากและมีความเป็นไปได้สูงที่รัฐ
จะไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลจากการศึกษา พบว่า เมียนมามีศักยภาพในการจัดเก็บภาษีค่อนข้างต่ำ และการปฏิรูปเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัลยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับประเทศรายอื่นๆ นอกจากนัน้ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของเมียน
มายังเผชิญกับความท้าทายในการปฏิรูปภาษีซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถจัดเก็บภาษีดิจิทัลจากการซื้อสินค้า
และบริการออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นได้ ความท้าทายที่ว่า ได้แก่ ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีที่ต่ำ โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไอทีไม่เพียงพอ ระบบและวิธีการทำงานที่ล้าสมัย ตลอดจนอัตราการทุจริต สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
รัฐในการจัดเก็บภาษี รัฐที่มีความสามารถมาก มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี จะปรับตัวได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ส่วน
ประเทศที่มีขีดความสามารถไม่มากมักจะผลักดันการจัดเก็บภาษีได้ช้ากว่าประเทศอื่น
การศึกษาความคืบหน้าในการผลักดันกฎหมายจัดเก็บภาษีค้าปลีกออนไลน์ ยังสอดคล้องกับการสำรวจ
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index) โดยสหประชาชาติในปี 2020 ที่
แสดงเห็นถึงความแตกต่างในการพัฒนาขีดความสามารถของภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน สิงคโปร์อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่รัฐบาลพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด สามารถเป็นกรณีตัวอย่างความสำเร็จให้กับประเทศอื่นได้
ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนารองลงมา เวียดนามและอินโดนีเซี ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒ นา
ระดับกลางซึ่งต้องมีการพัฒนาอีกหลายด้าน ส่วนเมียนมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
น้อยที่สุดในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาก็ยังพบว่า สามารถบังคับให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จดทะเบียน
บริษัทอย่างเป็นทางการเสียภาษีเท่านั้น ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ที่รัฐยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีกับผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดีย
9.1.3 ประเด็นผลกระทบต่อสังคม
การเติบโตของการค้าปลีกดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนยังส่งผลกระทบทางสังคม ทั้งซ้ำเติมปัญหาเดิมที่มี
มาอย่างยาวนานซึ่งฝังรากลึกและปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่การค้าปลีกดิจิทัลเติบโตอย่างมาก ความเหลื่อม
ล้ำถือเป็นปัญหาที่มีมานานในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดมีความแตกต่างทางด้าน
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รายได้และทรัพย์สินหลายสิบเท่า เมื่อการค้าปลีกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการซื้อขายสินค้าในชีวิตประจำวันมาก
ขึ้น คนที่มีฐานะและรู้เท่าทันเทคโนโลยีมักได้เปรียบ สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง
ส่วนคนจนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและขาดโอกาสก็ไม่สามารถตักตวงประโยชน์จากการค้าปลีกดิจิทัลได้
ส่งผลให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีอยู่มาแต่เดิมนั้นถ่างออกมากขึ้น จนนำไปสู่ปัญหาใหม่ที่เป็นความ
เหลื่อมล้ำทางด้านเทคโนโลยี (digital divide) และความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ (spatial inequality) ทั้งในเขต
พื้นที่เมืองใหญ่กับเมืองขนาดย่อม เกาะที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นกับหมู่เกาะที่ห่างไกลออกไป เช่น กรณี
อินโดนีเซียที่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชาวอินโดนีเซียแต่ยังคงมี
ความไม่เท่าเทียมกันอยู่กล่าวคือโอกาสในพื้นที่เมืองมีมากกว่าในเขตชนบทอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล อีกประเด็นคือผู้บริโภคที่เข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีแต่ขาดความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีก็ส่งผลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์เช่นกัน
การค้าปลีกดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมดิจิทัล (digital culture) ผู้คนต้องการ
รับรู้ข้อมูลจำนวนมากที่เกี่ยวกับผู้ค้าและสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อขาย เช่น ที่ตั้งของผู้ค้า การอ่านรีวิวสินค้า ความ
ต้องการพูดคุยกับผู้ค้าโดยตรงก่อนการตัดสินใจมากกว่าการเลือกจากข้อมูลที่แสดงในแพลตฟอร์ม เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบว่า อาชญากรรมและการหลอกลวงออนไลน์เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้หลายประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในธุรกิจการค้าปลีก
ออนไลน์ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนและหันไปสั่ง
ของทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ในขณะเดียวกันร้านค้าก็ปรับตัวและหันไปขายสินค้าในช่อ งทาง
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ส่วนในเมียนมาร์ความไว้วางใจของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำและวางใจในการจ่ายเงินสด
เมื่อได้รับสินค้ามากกว่า แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยค่อนข้างพึงพอใจค้าขายกับลูกค้าด้วยเงินสดเนื่องจาก
สถานกรณ์ภายในประเทศที่มีการจำกัดการถอนเงินสดจากธนาคาร การรับเงินสดจึงทำให้สภาพคล่องในการ
ดำเนินธุรกิจดีกว่า
ในเวียดนามเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวจริต (habitus) ทางการค้าของคนเวียดนาม เปลี่ยนมโนทัศน์ที่มี
ต่อทั้งสินค้า ผู้ค้า และลูกค้า เป็นต้น ทั้งยังทำให้การค้าปลีกในสังคมมีความเป็น “Văn Minh (วันมิงห์)” (อารยะ)
มากขึ้น การตลาดดิจ ิ ทัล เกิด มาพร้ อ มๆ กับการตอกย้ำ ความเป็น ผู้ ม ี “ความสมเหตุ ส มผลทางเศรษฐกิ จ
(economic rationality)” ตลอดจนอุดมคติด้าน “tài (ต่าย)” (ความสามารถ/ความฉลาด) ที่มาจากศาสนา
ขงจื๊อ ที่แฝงฝังอยู่ในนิสัยของชาวเวียดนาม ไม่เว้นแม้กระทั่งการซื้อของที่ต้องมีความรอบรู้ ในสินค้านั้นๆ ก่อน
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ในการซื้อสินค้าชาวเวียดนามมักแสดงออกซึ่งความสมเหตุสมผลทั้งในเรื่องของราคาและ
คุณภาพ ที่สำคัญคือการไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบตน ขณะเดียวกันก็แสดงออกซึ่งความสามารถว่าตนเองรู้จักได้
ศึกษาสินค้านั้นดีพอสมควรดังที่กล่าวแล้ว วัฒนธรรมดิจิทัลในช่วงเวลานี้จึงไม่ได้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ
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สินค้าในอดีตอันเป็นวัฒนธรรมการซื้อขายของชาวเวียดนาม ทว่าได้ช่วยทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าดังกล่าวมี
ความเข้มข้นขึ้น
การค้าปลีกดิจ ิทัล ที่เติบ โตจนเกิดธุรกิจขนส่งสินค้า ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงยัง นำไปสู่ ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม เช่น ในกรณีของเมียนมาร์ อันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าตอบแทน ส่วนแบ่งจากการ
ขนส่งสินค้า และระบบการแจกงานใหม่ ซึ่งผลกระทบต่อแรงงานที่ต้องทำงานหนักมากขึ้นโดยที่ได้ผลตอบแทน
เท่าเดิมหรือน้อยลง แม้แรงงานจะวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงระบบการรับงาน แต่แพลตฟอร์มก็ไม่ได้แก้ไขปัญหา
จนนำไปสู่การรวมตัวของแรงงานเพื่อประท้วง สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจการต่อรองของแรงงานที่ลดลง ในขณะที่
แพลตฟอร์มที่จ้างแรงงานแบบชั่วคราวมีอำนาจต่อรองมากเกินไป ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่าง
แรงงานกับเจ้าของแพลตฟอร์มมากขึ้นในอนาคต
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริโภคในธุรกิจการค้ าปลี ก
ออนไลน์ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค ขณะที่พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคหันไปสั่งของทางออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ มากขึ้น ร้านค้าต่างปรับตัวขายสินค้าในช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การเติบโตของ
การค้าปลีกออนไลน์และเศรษฐกิจดิจิทัลที่นำเอาเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้แทนมนุษย์ยังส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคนในสังคม เกิดการจ้างแรงงานแบบชั่วคราว (gig worker) ที่ขยายตัวอย่ าง
รวดเร็ว แต่ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม ส่งผลให้อำนาจการต่อรอง
ของแรงงานลดลงอย่างมาก รัฐบาลหลายประเทศมีความพยายามในการทำนโยบายให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม แต่
ก็ยังไม่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
การเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์จึง มีทั้งโอกาสและอุปสรรค จากการสัมภาษณ์พบว่า โอกาสคือการ
เปิดร้านออนไลน์ในขณะที่ยังขายหน้าร้านด้วยทำให้ต้องเพิ่มแรงงาน เช่น การจ้างในตำแหน่งพนักงานที่จะทำ
หน้าที่ในการตอบลูกค้า หรือจ้างพนักงานเพื่อทำเนื้อหา สื่อ คลิปวีดีโอ เพื่อทำโฆษณาให้ลูกค้าสนใจสินค้า การ
ขายออนไลน์ทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่มีทุนมาก เพราะสามารถทำที่บ้านได้ และสามารถขายนอก
พื้นที่ได้ ส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ หรือการขายอาหารสามารถประกอบที่บ้านแล้วใช้บริการ Gojek หรือ grab ในการ
ส่งได้ ช่วยลดการว่างงาน สำหรับอุปสรรคคือ rการค้าปลีกออนไลน์จะทำให้การจ้างงานน้อยลงเพราะไม่
จำเป็นต้องใช้แรงงานมากเหมือนการค้าแบบมีหน้าร้าน
กรณีของสิงคโปร์ ลักษณะของงานและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเผชิญการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การศึกษาพบว่า เศรษฐกิจดิจิทัลทำให้เกิดการขยายตัวของแรงงานแบบชั่วคราว (‘gig’ workers)
ซึ่งลักษณะงานรูปแบบนี้กลับส่งผลดีต่อหลาย ๆ คน โดยเฉพาะคนที่ต้องการความยืดหยุ่นด้วยมีภาระที่จะต้อง
ดูแลบุคคลอื่นหรือทำงานอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม การปกป้องสิทธิของลูกจ้าง ความพร้อมของภาคธุรกิจต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการจัดการของภาครัฐต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านดิจิทัลแก่ประชาชนเป็นประเด็น
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สำคัญซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ควรที่จะประเมินยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการค้าดิจิทัลใหม่เพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานแบบเป็นกะ แรงงานอพยพ และกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในสังคม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็น
กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของสิงคโปร์และเสี่ยงต่อผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการ
เข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและโอกาสต่าง ๆ ที่ตามมา
9.1.4 ประเด็นผลกระทบต่อบุคคล
ปัญหาการลักลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด
การค้าปลีกดิจิทัลยังส่งผลกระทบต่อบุคคลในระดับปัจเจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ที่มักขอข้อมูลผู้ ใช้งานตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ข้อมูลพฤติกรรม
การใช้งานแพลตฟอร์ม ข้อมูลบัญชีทางการเงินเพื่อชำระสินค้า รวมไปถึงถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
(sensitive data) เช่ น ศาสนา ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ ข้ อ มู ล การสแกนม่า นตา บางแพลตฟอร์ ม ขอข้ อ มู ล ประวัติ
อาชญากรรม หากเป็นกรณีผู้ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์
ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแทบทุก
ประเทศ ทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนำข้อมูลที่ลงทะเบียนไปขายต่อหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดจนส่งผลกระทบต่อ
ปัจเจก เช่น กรณีเวียดนามที่ลูกค้าอาจสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลของตนเนื่องจากพนักงานของบริษัทหลายแห่งได้
ลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ และการรั่วไหลจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลโดย
เหล่าผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น กรณีในไทย พบข้อมูลลูกค้าจาก Online shopping ชื่อดังของไทย
หลุดสู่ตลาดมืด มีข้อมูล ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ E-Mail เบอร์โทรศัพท์ ประกาศขายในตลาดมืดมากว่า 15 ล้าน
รายชื่อ สะท้อนให้เห็นว่า แพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินความจำเป็น ซึ่ง
ขัดแย้งกับเจตนารมณ์กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มุ่งให้เก็บเท่าที่จำเป็น
แต่เมื่อเกิดการรั่ว ไหลข้อมูลส่ว นบุคคล ผลการสำรวจพบข้อสังเกตว่า ประชาชนมองว่าตนเองใช้
เทคโนโลยีได้ดีและการรั่วไหลของข้อมูลไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างประสบการณ์การใช้
งานกับความรู้ความเข้าใจในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่ วนบุคคลยังอยู่ในระดับต่ำทั้งในกลุ่มผู้ค้าและกลุ่ม
ผู้บริโภค อีกทั้งแนวคิดการเข้ารหัส (encryption) หรือการกำหนดรหัสผ่าน (password) และแนวคิดการรักษา
ความปลอดภัยดิจิทัล (digital security) ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากไม่เข้าใจพื้นฐาน
การรักษาความปลอดภัยดิจิทัล ซึ่งสะท้อนฐานคิดดั้งเดิมของบางประเทศ เช่น ชาวสิงคโปร์ที่มีฐานคิดดั้งเดิมเป็น
แบบขงจื๊อและคติรวมหมู่ ซึง่ ขัดแย้งกับแนวคิดปัจเจกนิยมซึ่งเป็นฐานคิดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เน้น
การปกป้องเสรีภาพของปัจเจก
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การผลักดันกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทุกประเทศจึงได้มีการผลักดันกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิงคโปร์ถือเป็นประเทศแรกที่ เริ่ม
ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ในปี พ.ศ. 2555 และ
มีผลบังคับใช้ครบทุกมาตราเมื่อปี พ.ศ. 2557 ใช้เวลาถึง 1 ปี 6 เดือน กว่าจะบังคับใช้กฎหมายนี้ได้อย่างสมบูรณ์
เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวให้พร้อม เช่น มีการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล (PDPC) ในปี พ.ศ. 2556 ทำหน้ า ที ่ ก ำกั บ ดู แ ลการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย มี ก ารเปิ ด เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมายและอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลได้ เ ผยแพร่ ร ่ า งฉบั บ แรกของ Model AI Governance Framework เพื ่ อ ชี ้ ป ระเด็ น ปั ญ หาด้ า น
จริยธรรมและการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อใจสาธารณะที่
มีต่อเทคโนโลยี
ประเทศไทยมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้วแต่ยังไม่ได้
บังคับใช้ทุกมาตรา มีการเลื่อนการบังคับใช้มาตราที่เป็นสาระสำคัญออกไปเรื่อยๆ จนล่าสุดจะมีผลบังคับใช้โดย
สมบูรณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งใช้เวลานานกว่าสามปีกว่าที่จะบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนเวียดนาม พม่า และอินโดนีเซีย อยู่ในระหว่างการร่างเพื่อบังคับใช้กฎหมายและการ
พัฒนากลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาให้มีความเป็นอิสระ แล้วทำงานให้สอดรับ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดิม เช่น ตำรวจไซเบอร์ อัยการ ศาล กระทรวงดิจิทัล ภาคประชาสังคม ซึ่งในกรณีของ
อินโดนีเซียร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปอันเนื่องมาจากความไม่
พร้อมจากหลายภาคส่วน
แม้จะมีการยกร่างและประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ตัวบทกฎหมายต่างมีข้อจำกัด
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในธุรกิจค้าปลีก เช่น บางแพลตฟอร์มค้าปลีกยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลเกินความจำเป็น ปัญหาไม่แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้
รับความยินยอมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกขอบวัต ถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมไว้ ปัญหาขาดการดูแลรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ดี ส่งผลให้ยังพบการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากกระบวนการเยียวยาแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งตัวบทกฎหมายไม่ได้ลงรายละเอียด ทำให้การบังคับใช้ในอนาคตน่าจะเกิดช่องว่างจนต้อง
แก้ไขกฎหมายโดยเร็วในอนาคตตอันใกล้ นอกจากนั้นยังพบความเหลื่อมล้ำของระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลที่สร้างภาระแก่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กมีต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในการ
สร้างระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จะเห็นได้ว่า แม้การค้าปลีกดิจิทัลในภูมิภาคอาเซีย นจะมีการเติบโตในระดับสูงจนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในการค้าปลีกออนไลน์นั้นหลายประเทศไม่สามารถไล่กวดได้ทันจนเกิดเป็นช่องว่างที่มีความ
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เสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบทางสังคม ซ้ำเติมปัญหาเดิมและสร้างปัญหาใหม่ให้กับกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
ในขณะที่กลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและการค้าปลีกออนไลน์ก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
และข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่พึงเป็น แม้หลายประเทศมีความพยายามในการพัฒนากฎหมายและกลไก
ต่างๆ แต่การเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปนั้นจะยิ่งทำให้มีผู้แสวงหาประโยชน์จากช่องว่างอันจะนำมาซึ่ง
ความเสียหายต่อปัจเจกและสังคมในอนาคต
9.2 อภิปรายผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาการค้าปลีกออนไลน์ในห้าประเทศที่ศึกษาผ่านกรอบการเติบโตช่วงยาวของ นิโคไล คอนดา
เทียฟ และ แนวคิดการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ของโจเซฟ ชุมปีเตอร์ กลุ่มคนที่ปรับตัวได้จะย้ายเข้าไปสู่
การค้าปลีกออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์ม market place ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อน
กว่าการค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ต้องเดินทางไปซื้อที่ร้านค้า ในช่วงแรกจะเห็นการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์
อย่ า งมากในช่ ว งเวลาหนึ ่ ง ซึ ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ขาขึ ้ น ตามปกติ ข องวงจรธุ ร กิ จ ( business circle) แต่ ห ากมอง
ปรากฏการณ์นี้เป็นการเติบโตแบบคลื่นช่วงยาวจะพบว่า เมื่อ ถึงจุดหนึ่งการเติบโตจะหยุดชะงัก เนื่องจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงนั้นถึงจุดสูงสุดในการเพิ่มมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจ หลังจากนั้น
การค้าปลีกออนไลน์จะดำดิ่งสู่ขาลงตามวงจรธุรกิจจนเกิดการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาทำลายล้าง
อย่างสร้างสรรค์ธุรกิจเดิมที่ต้องออกจากตลาดในระบบทุนนิยม อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
หรือเจ้าของแพลตฟอร์มจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เมื่อมองผ่านแนวคิดของชุมพีเตอร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่
เทคโนโลยีใหม่ในช่วงขาขึ้นของวงจรธุรกิจก็อาจเกิดสงครามหรือความขัดแย้งอย่างรุนแรงในช่วงเริ่มวงจรใหม่
9.3 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
จากการศึกษาทั้งห้าประเทศซึ่งพบว่า การค้าปลีกออนไลน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตประเทศใดประเทศ ฉะนั้นข้อเสนอเชิงนโยบายการค้าปลีกออนไลน์จึงแบ่งออกเป็น
2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศ โดยเฉพาะกรณีของประเทศไทย
ข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับภูมิภาค อาเซียนได้มีประกาศความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
อาเซีย น (ASEAN e-Commerce agreement) ซึ่งหลายประเทศได้ให้ส ัตยาบรรณแล้ว โดยคณะกรรมการ
ประสานงานด้านพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Coordination Committee on Electronic
Commerce) เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังไม่มีข้อบังคับในการกำกับดูแลกิจกรรมบนโลกดิจิทัล ฉะนั้นอาเซียนควรจะเร่งถอดบทเรียน
ความสำเร็จของประเทศหรือองค์การอื่นๆ แล้วเข้ามามีบทบาทนำประสานความร่วมมือเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม

524

กับประเทศสมาชิกและกลุ่มประเทศผู้สังเกตการณ์ ผ่านกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำในระดับนายกรัฐมนตรี
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อผลักดันประเด็นการ
กำกับดูแลร่วมกันในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรกรรม
และปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้บ้าง
ส่ ว นข้ อ เสนอในระดั บ ประเทศ การกำกั บ ดู แ ลการค้ า ปลี ก ออนไลน์ จ ึ ง ไม่ ค วรจำกั ด อยู ่ เ พี ย ง
marketplace platform ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เข้ามาจนทะเบียนอย่างเป็นทางการและรัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีได้เท่านั้น แต่หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการซื้อขายสินค้าบนโลกโซเชียลมีเดีย หรือ
social-commerce platform มากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ ที่จะสร้างความไม่เป็นธรรมทั้งในแง่
การค้าและการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงเท่าเทียม นอกจากนั้น รัฐบาลควรนำเอาการจัดอันดับและดัชนีชี้วัดการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล มาเป็นเป้าหมายในการทำแผนและนโยบาย นอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของรัฐ แล้ว ยัง
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการไล่กวดประเทศอื่นๆ ที่มีขีดความสามารถในระดับที่สูงกว่า
หน่ว ยงานภาครัฐ ควรใช้ มองการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และการค้าปลีกออนไลน์แบบวัฏจักร
เศรษฐกิจด้วยมุมมองใหม่แบบแนวคิดคลื่นช่วงยาวและการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ซึ่งต้องนึกถึงเรื่องการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าของเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เมื่อวงจรธุรกิจอยู่ในช่วงขาลงซึ่งรอการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์จะได้สามารถ
ปรับตัวได้เร็วและรับผลกระทบน้อยลง แม้จะสวนทางกับรูปแบบการระดมทุนของสตาร์ตอัพที่ต้องการรีบระดม
ทุนจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวไปเป็นยูนิคอร์นก็ตาม
9.4 ข้อจำกัดในการศึกษา
การวิจ ัย นี้ศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในทุกประเทศที่ศึกษา
โดยเฉพาะในช่วงการเก็บข้อมูลวิจัยถือเป็นช่วงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งสูงเป็นอย่างมาก ประกอบการเกิดการ
รัฐประหารในประเทศเมียนมาจนเกิดการต่อสู้ระหว่างกลุ่มที่ยึดอำนาจและกลุ่มที่ต่อต้าน ส่งผลให้การเก็บข้อมูล
ในหลายประเทศมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน บางประเทศไม่สามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถามได้เนื่องจากการ
ไม่ไว้ใจในการให้ข้อมูล แบบสอบถามได้ผ ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม
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รับจ้างทั่วไป
ทำการเกษตร
ทำงานในบริษัทเอกชน
ข้าราชการหรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
ทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นเจ้าของกิจการประเภทอื่น
อื่นๆ.............................................................................................................
2.12 คำชี้แจง ให้ท่านระบุประเภทกิจกรรมของท่านพิจารณาตารางข้างล่างดังต่อไปนี้ และใส่ทำเครื่องหมาย /
ในช่องว่างโดยเลือกคำตอบที่ตรงกับลักษณะกิจการของท่านมากที่สุด
ข้อ
1.

รายการ
สินค้าที่ท่านจำหน่ายเป็นสินค้าที่ท่านผลิตเอง

ใช่

ไม่ใช่
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2.
3.

สินค้าที่ท่านจำหน่ายเป็นสินค้าที่ท่านรับมาจากผู้ผลิตรายอื่น
สินค้าที่ท่านจำหน่ายมีทั้งส่วนที่ท่านผลิตเองและรับมาจากผู้ผลิตรายอื่น

4.

ท่านกระจายสินค้าโดยส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยตนเอง

5.

ท่านใช้ตัวแทนในการกระจายสินค้าของท่านไปยังผู้บริโภค

6.

ท่านมีทั้งกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคด้วยตนเองและใช้ตัวแทนในการกระจายสินค้าด้วย

2.13 คำชี้แจง ให้ท่านระบุสัดส่วนด้านต้นทุนในกิจการของท่าน ลงในช่องวางในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ข้อ
รายการ
1. ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการ
(ค่าเช่า,ค่าภาษี,ค่าประกันภัย,ค่าสาธารณูปโภค,ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าบริการมือถือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
2. ต้นทุนด้านค่าแรง
(ค่าจ้างแรงงาน,ค่าสวัสดิการ,)
3. ต้นทุนค่าขนส่ง
(ค่าจ้างเหมาบริษัทขนส่ง,ค่าบริการขนส่งสินค้า)
4. ต้นทุนด้านการตลาด
(ค่าโฆษณา,ค่าการreview สินค้า,การทำโปรโมชั่น)

สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

……………….............................เปอร์เซ็นต์
……………….............................เปอร์เซ็นต์
……………….............................เปอร์เซ็นต์
……………….............................เปอร์เซ็นต์

2.14 คำชี้แจง ท่านเคยใช้บริการในการขนสินสินค้าดังตารางต่อไปนี้หรือไม่
โดยใส่เครื่องหมาย / ในช่อง เคย หรือ ไม่เคย
(ถ้าเคยให้ท่านประเมินความถี่ในการใช้บริการโดยใส่เครื่องหมาย / เพียงช่องเดียวที่ตรงกับท่านมากที่สุด)
ข้อ
1.

2.

3.

รายการ
ท่านใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ
เคย
ไม่เคย (ถ้าเคยให้ท่านประเมินความถี่ในการใช้
บริการ)
ท่านใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์
เคย
ไม่เคย (ถ้าเคยให้ท่านประเมินความถี่ในการใช้
บริการ)
ท่านใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยเรือ

ประเมินความถี่ในการใช้บริการ
ไม่บ่อย บ้างครั้ง บ่อย

576

4.

5.

เคย
ไม่เคย (ถ้าเคยให้ท่านประเมินความถี่ในการใช้
บริการ)
ท่านใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบิน
เคย
ไม่เคย (ถ้าเคยให้ท่านประเมินความถี่ในการใช้
บริการ)
ท่านใช้บริการขนส่งด้วยบริการด้วยมอเตอร์ไซด์
เคย
ไม่เคย (ถ้าเคยให้ท่านประเมินความถี่ในการใช้
บริการ)

2.15 ท่านให้วิธีการใดในการแข่งขันเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า
(โปรดใส่ / ลงใน เลือกได้มากกว่า 1)
ใช่กลยุทธ์จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่สามารถส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้
ใช่กลยุทธ์การจัดส่งสินค้าให้มีความเหมาะสมกับจำนวนและขนาดของสินค้านั้น
เลือกใช้บริการบริษัทขนส่งที่ถูกที่สุด
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................
ส่วนที3่ ข้อมูลทางด้านสังคม
3.1ในกิจการขายสินค้าออนไลน์ท่านเลือกใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากบริษัทใด
(โปรดใส่ / ลงใน โดยเลือกได้มากกว่า1คำตอบ)
AIS
DTAC
True Move H
อื่นๆโปรดระบุ.............................................................
จ่ายเดือนละ...........................................บาท
3.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี (Mobile, tablet, computer, laptop, อื่นๆ )และ
แพลตฟอร์มออนไลน์ (Application, software, social media, online community, อื่นๆ )
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ในช่องว่างตามคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด
(การแปลความหมายคะแนนดังนี้ 1=มีทักษะน้อยมาก ไปถึง 4=มีทักษะมากที่สุด)
ข้อ
รายการ
1. ท่านมีความเข้าใจในระบบของแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นอย่างดี
2. ท่านเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสมและประเภทตามความ
ต้องการ
3. ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม

1

2

3

4
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ข้อ
รายการ
4. ในการเลือกซื้อสินค้าท่านสามารถเรียนรู้แพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
5. ท่านสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารและ
ธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
6. ท่านมีความเข้าใจในอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
สื่อสารและธุรกรรมเป็นอย่างดี
7. ท่านมีความสามารถปรับตัวใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
8. ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1

2

3

4

3.3 ท่านเคยประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหรือไม่
มี
ไม่มี
ถ้ามีท่านประสบกับปัญหาเกี่ยวกับอะไรและปรึกษาปัญหากับใครบ้าง (กรองตามจำนวนที่ต้องการ)
1)........................................................................................................................ปรึกษา................................
2)........................................................................................................................ปรึกษา................................
3)........................................................................................................................ปรึกษา................................
3.4 ท่านคิดว่าผู้ที่ซื้อสินค้าต่อจากท่านได้นำข้อมูลข่าวที่เกี่ยวกับสินค้าไปแชร์ต่อหรือไม่
มี (ถ้ามีให้ท่านตอบในข้อ3.5)
ไม่มี (ถ้าไม่มีให้ท่านข้ามไปส่วนต่อไปได้เลย)
3.5 ถ้ามีท่านคิดว่าผู้บริโภคมีการแชร์ข้อมูลอย่างไรบ้าง
แชร์ข้อมูลโดยบอกกันปากต่อปาก
แชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย
แชร์ข้อมูลเมื่อเวลาพบเห็นสินค้า
อื่นๆโปรดระบุ.............................................
ส่วนที4่ ข้อมูลทางด้านการกำกับและทางด้านความเป็นส่วนตัว
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด
หัวข้อ
1.
2.
3.

ในประเทศของท่านมีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่
ท่านได้รับการชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
จากแพลตฟอร์มก่อนเริ่มธุรกรรมหรือไม่
ท่านคิดว่าการทำธุรกิจ Digital Retail จำเป็นต้องให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ
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หัวข้อ
4.

ท่านมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือไม่

5.

ท่านนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้ประโยชน์หรือไม่

6.
7.
8.

ท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ความเป็นส่วนตัว และ การคุ้มครอง ข้อมูลส่วน
บุคคลหรือไม่
ท่านรู้ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับการค้าปลีกสมัยใหม่ใน
ระบบออนไลน์หรือไม่
ท่านรู้ว่ารัฐบาลมีการจัดทำร่างกฎหมายหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสำหรับ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ
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แบบสอบถามผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ
คำชี้แจง ใส่เครื่องหมาย/ลงใน

หน้าคำตอบที่ท่านเลือก และเติมข้อความหากมีช่องว่าง (……………..)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
ชาย

หญิง

ไม่ระบุ

1.2 อายุ ……….…… ปี
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมมัธยมต้น

มัธยมปลาย

ปวช., ปวส.

อนุปริญญา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ไม่ได้เรียน

อื่นๆ ระบุ………………………………………….

สูงกว่าปริญญาตรี

1.4 รายได้ ……………………….……… บาทต่อเดือน
1.5 ที่อยู่.................................................................................................................. ......................
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ/ธุรกิจ
คำชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่าง ……….. และวงกลมข้อความหากมีตัวเลือก
2.1 ท่านซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ บ่อยเพียงใด?
…………….. ครั้งต่อ เดือน/ปี
2.2 รายจ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อเดือนคิดเป็น ………………… เปอร์เซ็นต์ของรายได้
คำชี้แจง ใส่เครื่องหมาย/ลงใน หน้าคำตอบที่ท่านเลือก และเติมข้อความหากมีช่องว่าง (……………..)
2.3 แพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ (เลือกได้มากกว่า 1)
Facebook

Instagram

Twitter

Line

Shopee

เว็บไซต์ทางร้าน

Lazada

อื่นๆ ระบุ.........................................................................................
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2.4 รูปแบบการชำระเงินที่ท่านใช้มากที่สุด 3 อันดับ
คำชี้แจง เติมตัวเลข 1-3 เรียงลำดับรูปแบบการชำระเงินที่ท่านใช้มากที่สุด-น้อยที่สุด
บัตร Credit/ Debit

iBanking/Mobile Banking

ชำระผ่าน ATM

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

เก็บเงินปลายทาง

PayPal

TrueMoney Wallet

อื่นๆ ระบุ………………………………………….

2.5 ประเภทของสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับ
คำชี้แจง เติมตัวเลข 1-3 เรียงลำดับประเภทสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด-น้อยที่สุด
อาหารและอาหารเสริม (วิตามิน,คอลาเจน, อื่นๆ)
เครื่องสำอาง(ครีม,แป้ง,ลิปสติก,อื่นๆ)
สินค้าไอที (โทรศัพท์,อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์,คอมพิวเตอร์,อื่นๆ)
ของเล่น(ตุ๊กตา,อุปกรณ์เสริมพัฒนาการ,อื่นๆ)
สินค้าสัตว์เลี้ยง(อาหารสัตว์,แชมพูทำความสะอาด, อื่นๆ)
อุปกรณ์การเรียน(สมุด,ปากกา,ดินสอ, อื่นๆ)
สิ่งพิมพ์ (หนังสือ,นิตยาสาร, อื่นๆ)
สินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องประดับ, อื่นๆ)
สินค้าใช้ในครัวเรือน (อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องครัว, อุปกรณ์ทำความสะอาด, อื่นๆ)
สินค้าประเภทอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง............................................................................................................
2.6 ท่านรู้จักสินค้าผ่านช่องทางใด (เลือกได้มากกว่า 1)
Social Network

โทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์

คนรู้จัก

สำรวจสินค้าหน้าร้านค้า

Internet

อื่นๆ ระบุ.........................................................................................
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2.7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์และร้านค้าทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ข้อ

รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
แน่ใจ

1. ราคาสินค้าออนไลน์ถูกกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป
2. คุณภาพสินค้าออนไลน์ดีกว่าสินค้าในร้านค้าทั่วไป
3. การซื้อสินค้าออนไลน์สามารถตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วกว่าซื้อสินค้าในร้านค้า
ทั่วไป
4. การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีความเสี่ยงในการถูกโกงสูง
5. การซื้อสินค้าออนไลน์ได้รับข้อมูลสินค้าออนไลน์ครบถ้วน
6. ความชื่นชอบในการใช้งานบนแพลตฟอร์มมีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจซื้อ
สินค้า
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับสังคม
3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ฯลฯ) และ
แพลตฟอร์มออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ online community ฯลฯ) ที่ใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขาย
ออนไลน์
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด
การแปลความหมายคะแนนดังนี้ 1= น้อยที่สุด

ข้อ
รายการ
1. ท่านมีความเข้าใจในระบบของแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นอย่างดี
2. ท่านเลือกใช้แพลตฟอร์มตามความเหมาะสมและประเภทตาม
ความต้องการ
3. ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม
4. ในการเลือกซื้อสินค้าท่านสามารถเรียนรู้แพลตฟอร์มได้อย่าง
รวดเร็ว

4= มากที่สุด

1

2

3

4
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ข้อ
รายการ
5. ท่านสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยในการสื่อสารและ
ธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
6. ท่านมีความเข้าใจในอุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
สื่อสารและธุรกรรมเป็นอย่างดี
7. ท่านมีความสามารถปรับตัวใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารและการทำธุรกรรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
8. ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารและการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1

2

3

4

3.2 ท่านพบเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี หรือไม่
มี (โปรดทำข้อ 3.3 และ 3.4 )

ไม่มี (ข้ามไปทำข้อ 3.5 )

3.3 ปัญหาที่ท่านพบเจอเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีบ่อยคือ
(โปรดใส่ / ลงใน โดยเลือกได้มากกว่า1คำตอบ)
ไม่มีความชำนาญในการใช้

เครือข่ายไม่มีความเสถียร

มีความซับซ้อนเข้าใจยาก

ความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือ

อื่นๆ ระบุ...........................................................
3.4 ถ้ามีท่านมีการปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครบ้าง
ค้นคว้าด้วยตัวเอง

คนในครอบครัว

ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อน

อื่นๆ ระบุ...............................................

3.5 ท่านเคยร้องเรียนหรือเยียวยาความเสียหายจากการใช้แพลตฟอร์มในการบริโภค หรือไม่ (กรณีเคยร้องเรียน
โปรดระบุปัญหาที่ร้องเรียน)
ไม่เคย

เคย ระบุ ................................................
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ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการกำกับ
4.1 แบบสอบถามการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มออนไลน์
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ

ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์ม
ท่านคิดว่าแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินความจำเป็น
ท่านเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรม
ท่านทราบวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านรู้วิธีการร้องเรียนความเสียหายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านจากแพลตฟอร์ม
6. มาตรการรับรองการร้องเรียนหรือเยียวยาความเสียหาย ท่านคิดว่ามี
เพียงพอ
7. ท่านได้ทราบนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจาก
แพลตฟอร์มก่อนเริ่มธุรกรรม
8. ท่านทราบว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลความยุติธรรม
ในการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์

ใช่

ไม่ใช่

ไม่
แน่ใจ
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แนวคำถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (สำหรับกลุ่มผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ)
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจะแบ่งออกเป็น 4 แบบย่อยตามแต่ละประเด็นที่จะทำการศึกษา ดังนี้
1. แนวคำถามประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจ
1. ร้านโชห่วยมีการปรับตัวการแข่งขัน โดยใช้โซเชียลมีเดียและการเก็บพฤติกรรมลูกค้าได้ในการบริโภคเพื่อให้
ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตอย่างไร
2. รัฐให้การสนับสนุนทางด้านธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลอย่างไร และการสนับสนุนนั้นเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
3. ท่านเห็นว่าธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลมีส่วนสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร มีปัจจัยใดเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรค
4. ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลทำให้การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
5. ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการขนส่งอย่างไร การขนส่งรูปแบบใดที่เกิดขึ้นหรือ
เติบโตอย่างรวดเร็วบ้าง
6. แพลตฟอร์มดิจิทัลในการชำระเงินทั้งในระดับใหญ่และเล็กรองรับอย่างไร และมีธุรกิจใดที่เข้าไม่ถึง
แพลตฟอร์มนั้นบ้าง
2. แนวคำถามประเด็นการกำกับดูแลภาครัฐ
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไรและส่งเสริมในลักษณะใดบ้าง
2. มีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแลการค้าปลีกออนไลน์อย่างไร การกำกับครอบคลุมภารกิจใดบ้าง
3. หน่วยงานจัดเก็บภาษีมีการประมาณการรายได้หรือมูลค่าของการค้าปลีกออนไลน์อย่างไร ใช้เครื่องมือใดใน
การจัดเก็บภาษี และเครื่องมือนั้นสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
4. รัฐมีนโยบายทางการคลังหรือนโยบายกึ่งการคลังส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์อย่างไร
5. รัฐบาลมีการจัดทำร่างกฎหมายหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสำหรับการค้าปลีกหรือไม่ ถ้ามีกฎหมาย
การบังคับใช้เป็นอย่างไร
6. หน่วยงานใดทีร่ ับผิดชอบทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ แต่ละหน่วยงานทำหน้าที่อย่างไร
3. แนวคำถามประเด็นผลกระทบทางสังคม
1. การเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารและอินเตอร์เน็ตมีการคิดค่าบริการอย่างไร ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือสื่อสาร
เป็นอย่างไร
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2. มีการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่จากประเด็นสินค้าหรือบริการออนไลน์อย่างไร
3. กลุ่มหรือสมาคมผู้ค้าปลีกร่วมกันผลักดันข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการทำธุรกิจอย่างไร
4. ผู้บริโภคมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้ค้าปลีกนั้นๆ ออนไลน์ต่อไปหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเห็นโฆษณาออนไลน์เลยหรือไม่ มีการถามคำถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อ
จากผู้ค้าหรือไม่ อย่างไร
6. ท่านมีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐาน ณ บริเวณที่อยู่อาศัยหรือไม่อย่างไร
4. แนวคำถามประเด็นผลกระทบต่อบุคคล
1. ในการทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์ม ท่านมีความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไร
2. ท่านคิดว่าแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินความจำเป็นหรือไม่อย่างไร
3. ในประเทศของท่าน มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
4. ท่านได้ทราบนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มก่อนเริ่มธุรกรรม
หรือไม่ อย่างไร
5. ท่านทราบกลไกในการร้องเรียนหรือเยียวยาความเสียหายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
แพลตฟอร์มหรือไม่ อย่างไร
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แนวคำถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (สำหรับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ)
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งออกเป็น 3 แบบย่อยตามแต่ละประเด็นที่จะทำการศึกษา ดังนี้
1. แนวคำถามประเด็นธุรกิจเศรษฐกิจ
1. ร้านโชห่วยมีการปรับตัวการแข่งขัน โดยใช้โซเชียลมีเดียและการเก็บพฤติกรรมลูกค้าได้ในการบริโภคเพื่อให้
ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตอย่างไร
2. รัฐให้การสนับสนุนทางด้านธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลอย่างไร และการสนับสนุนนั้นเพียงพอหรือไม่ อย่างไร
3. ท่านเห็นว่าธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลมีส่วนสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร มีปัจจัยใดเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรค
4. ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลทำให้การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
5. ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการขนส่งอย่างไร การขนส่งรูปแบบใดที่เกิดขึ้นหรือ
เติบโตอย่างรวดเร็วบ้าง
6. แพลตฟอร์มดิจิทัลในการชำระเงินทั้งในระดับใหญ่และเล็กรองรับอย่างไร และมีธุรกิจใดที่เข้าไม่ถึง
แพลตฟอร์มนั้นบ้าง
2. แนวคำถามประเด็นการกำกับดูแลภาครัฐ
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไรและส่งเสริมในลักษณะใดบ้าง
2. มีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแลการค้าปลีกออนไลน์อย่างไร การกำกับครอบคลุมภารกิจใดบ้าง
3. หน่วยงานจัดเก็บภาษีมีการประมาณการรายได้หรือมูลค่าของการค้าปลีกออนไลน์อย่างไร ใช้เครื่องมือใดใน
การจัดเก็บภาษี และเครื่องมือนั้นสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
4. รัฐมีนโยบายทางการคลังหรือนโยบายกึ่งการคลังส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์อย่างไร
5. รัฐบาลมีการจัดทำร่างกฎหมายหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสำหรับการค้าปลีกหรือไม่ ถ้ามีกฎหมาย
การบังคับใช้เป็นอย่างไร
6. หน่วยงานใดทีร่ ับผิดชอบทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ แต่ละหน่วยงานทำหน้าที่อย่างไร
3. แนวคำถามประเด็นผลกระทบทางสังคม
1. การเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารและอินเตอร์เน็ตมีการคิดค่าบริการอย่างไร ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือสื่อสาร
เป็นอย่างไร
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2. มีการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่จากประเด็นสินค้าหรือบริการออนไลน์อย่างไร
3. กลุ่มหรือสมาคมผู้ค้าปลีกร่วมกันผลักดันข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อการทำธุรกิจอย่างไร
4. ผู้บริโภคมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้ค้าปลีกนั้นๆ ออนไลน์ต่อไปหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าจากการเห็นโฆษณาออนไลน์เลยหรือไม่ มีการถามคำถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อ
จากผู้ค้าหรือไม่ อย่างไร
6. ท่านมีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐาน ณ บริเวณที่อยู่อาศัยหรือไม่อย่างไร

588

แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (สำหรับประชาสัมพันธ์)
1. ชื่อผลงาน/โครงการเศรษฐกิจดิจิทัลและงานในอนาคต (Digital Economy and the Future of Work)
2. ชื่อ - นามสกุล นักวิจัย รศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล และคณะ Assoc. Prof. Naruemon Thabchumpon,
Ph.D. et al.
3. ทีอ่ ยู่ที่ติดต่อได้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 087-685-0043 E-mail:
nthabchumpon@gmail.com
4. ชื่อหน่วยงาน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ 2564
6. คำค้น keyword เศรษฐกิจดิจิทัล, งานในอนาคต, อาเซียน
7. อ้างอิง
8. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
9. คำอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular)
การเปลีย
่ นผ่านสูเ่ ศรษฐกิจดิจท
ิ ัลส่งผลให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงรูปแบบการค ้าปลีกไปอย่างมาก เทคโนโลยี
เอื้อ ให ้การค ้าปลีก ในรู ป แบบเดิม จากการจั บ จ่ า ยใช ้สอยของผู ้บริโ ภคในร ้านค ้าที่เ ป็ นพื้น ที่เ ชิง กายภาพไปสู่พื้น ที่
เสมือนบนโลกออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วเนื่อง เช่น การชาระเงิน การขนส่ง ก็ได ้รับการพัฒนาให ้มีประสิทธิภาพ
ด ้วยเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมือ
่ เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยิง่ เป็ นตัวเร่งให ้การเปลีย
่ น
ผ่านสู่ดจ
ิ ท
ิ ัลของการค ้าปลีกเกิด การเปลีย
่ นผ่านเร็ วยิง่ ขึน
้ อย่างไรก็ตาม การเปลีย
่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจ ด ้วย
เทคโนโลยีอ ย่า งรวดเร็ ว ส่ง ผลให ้เกิด ค าถามว่า รั ฐ สัง คม และประชาชน รั บ มือ กั บ การเปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว
อย่างไร รูปแบบของงานในระบบเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปมีลักษณะเป็ นอย่างไร
งานวิจั ย ชิ้น นี้ ต อ้ งศึก ษาสถานการณ์ แ ละแนวโน ม
้ ของการเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งพลิก ผั น
(disruptive technology) ที่มีต่อประเทศไทยและภูมภ
ิ าคอาเซียน ศึกษาผลกระทบผลเชิงบวกและเชิงลบต่อธุรกิจ
และเศรษฐกิจ การกากับดูแลภาครัฐทัง้ ระดับประเทศและภูมภ
ิ าค ผลกระทบทางสังคม และผลกระทบในระดับปั จเจก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบทีเ่ กีย
่ วโยงกับรูปแบบของงานและความสัมพันธ์การจ ้างงาน ต่อภาคเอกชนและภาครัฐ
จากการเปลีย
่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน
ผลการศึก ษา พบว่ า การเติบ โตของการค า้ ปลี ก ดิ จ ิทั ล ทั ้ง ห า้ ประเทศส่ ง ผลให ร้ ู ป แบบการจ า้ งงาน
เปลี่ย นแปลงไป แม ้ว่า จะมีผู ้ประกอบการหน า้ ใหม่เ ข ้าสู่ก ารค ้าปลีก ออนไลน์ม ากขึน
้ แต่ก็แ ข่ง ขั น กั น อย่า งรุ น แรง
ท่ามกลางแพลตฟอร์มดิจท
ิ ัลยักษ์ ใหญ่ หลายคนเป็ นทัง้ แรงงานในเวลาปกติและเป็ นผู ้ประกอบการหลังเวลางาน ทา
ให ้เส ้นแบ่งการทางานระหว่างลูกจ ้างกับผู ้ประกอบการพล่าเลือนมากยิง่ ขึน
้ ขณะเดียวกันภาครัฐก็มก
ี ารปรับตัวเพือ
่ จะ
กากั บ ดูแ ลการค ้าปลีก ออนไลน์ แต่ เ งื่อ นไขความส าเร็ จ ในการก ากั บ ดูแ ลขึน
้ อยู่กั บ ขีดความสามารถของรัฐ แต่ล ะ
ประเทศจึงมีการกากับดูแลที่แตกต่างกัน บางประเทศสามารถแก ้ไขกฎหมายจนเก็บภาษี ก ารค ้าปลีก ออนไลน์เ พื่อ
สร ้างความเป็ นธรรมได ้ นอกจากนั น
้ การค ้าปลีกออนไลน์ยังส่งผลให ้เกิดความเหลือ
่ มล้ารูปแบบใหม่ เกิดวัฒนธรรม
ดิจท
ิ ัลในกลุ่มผู ้บริโภคทีเ่ ติบโตมาพร ้อมกับ คอมพิวเตอร์ ประการสุดท ้ายการค ้าปลีกออนไลน์ยังคงมีช่องว่างในการ
บังคับใช ้กฎหมายคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล หลายประเทศมีการประกาศใช ้กฎหมายแต่ไม่สามารถบังคับใช ้ได ้ทัน ที
ต ้องเลือ
่ นการบัง คั บใช ้ออกไปเนื่ อ งจากความไม่พร ้อมของหน่ ว ยงานและผู ้ประกอบการ ส่งผลให ้มีก ารเก็ บ ข ้อมูล
่ เสีย
่ งต่อการถูกลักลอกโจรกรรมข ้อมูล
ผู ้บริโภคทีเ่ กินความจาเป็ นจนสุม
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด
1. ชื่อผลงาน/โครงการเศรษฐกิจดิจิทัลและงานในอนาคต (Digital Economy and the Future of Work)
2. ชื่อ - นามสกุล นักวิจัย รศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล และคณะ Assoc. Prof. Naruemon Thabchumpon,
Ph.D. et al.
3. ทีอ่ ยู่ที่ติดต่อได้ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์ 087-685-0043 E-mail:
nthabchumpon@gmail.com
4. ชื่อหน่วยงาน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ 2564
6. คำค้น keyword เศรษฐกิจดิจิทัล, งานในอนาคต, อาเซียน
7. อ้างอิง
8. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว
9. คำอธิบาย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular)
(สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย/โครงการวิจัย มีความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจได้ง่าย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกระดับ)
การเติบ โตของการค า้ ปลีก ดิจ ิทั ล ทั ้ง ห า้ ประเทศส่ ง ผลให ้รู ป แบบการจ า้ งงานเปลี่ย นแปลงไป แม ว้ ่ า จะมี
ผู ้ประกอบการหน ้าใหม่เข ้าสู่การค ้าปลีกออนไลน์มากขึน
้ แต่ก็แข่งขันกันอย่างรุนแรงท่ามกลางแพลตฟอร์ม ดิจท
ิ ัลยักษ์
ใหญ่ หลายคนเป็ นทัง้ แรงงานในเวลาปกติและเป็ นผู ้ประกอบการหลังเวลางาน จนส่งผลให ้เส ้นแบ่งการทางานระหว่าง
ลูกจ ้างกับผู ้ประกอบการพล่าเลือนมากยิง่ ขึน
้

10. สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตราสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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11. นำเข้าข้อมู ลสรุ ปผลงานวิจ ั ย/โครงการวิจั ย 5 บรรทัด ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็ บไซต์ www.thaiexplore.net
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คณะผู้วิจัย
รศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
nthabchumpon@gmail.com

รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
nisitp@gmail.com

อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ploykaew.porananond@gmail.com
นายอรรคณัฐ วันทะนะสมบัติ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
akkanut@gmail.com
ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
nakorn@kku.ac.th

ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
norachitji@kku.ac.th

อ.ดร.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
visara.k@ubu.ac.th

รศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
achariyach@nu.ac.th

นายอนรรฆ พิทักษ์ธานินทร์

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
anukpn@gmail.com

ผศ.ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sopin.j@psu.ac.th

อ.ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
thunradee.t@psu.ac.th

ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
onanong.thippimol@gmail.com
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นายจตุพร สุวรรณสุขุม

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
jatuporn.s@chula.ac.th

อ.ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
nuttaponir@gmail.com
Pyone Myat Thu, Ph.D.

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
pyonemt83@gmail.com

อ.ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
busarinl@nu.ac.th

อ.ดร.ประชาธิป กะทา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
pra_gt@hotmail.com

อ.ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
narongdej.pha@mahidol.edu

อ.ดร.สรสิช สว่างศิลป์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
sorasichspd@outlook.com

Pred Evans

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
murmurteifi@hotmail.com

อ.ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
piyanat.pra@mahidol.edu

