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‘เศรษฐกิจอนิเทอรเ์น็ตเวยีดนาม’ 
คาดโตเรว็สุดในอาเซยีน

จากรายงานของ e-Conomy SEA 2021 โดย Google, 
Temasek, Bain คาดว่่าเว่ียดนามจะเป็็นป็ระเทศ
ที�มีเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตเติบโตเร็ว่ที�สุุดในเอเชีีย 
ตะวั่นออกเฉียีงใต้ (SEA) ในอีก 10 ป็ีข้างหน้า

ในรายงานระบุุว่่าภายในปีี 2568 เศรษฐกิิจอิินเทอิรเ์น็ต
โดยรว่มขอิงเวี่ยดนามคาดว่่าจะมีมูลค่าสููงถึึง 5.7 หม่�น
ล้านดอิลลาร์สูหรัฐ ด้ว่ยอัิตรากิารเติบุโตต่อิปีี (CAGR) 
ที� 29% และคาดว่่าภายในปีี 2573 จะเติบุโตเป็ีนอัินดับุ 2  
ในภูมิภาค ด้ว่ยมูลค่าธุุรกิรรมรว่มในตลาด (GMV)  
ที�สููงถึึง 2.2 แสูนดอิลลาร์สูหรัฐ 

นอิกิจากินี� ตั�งแต่ต้นปีี 2564 เวี่ยดนามเพิิ่�มจำานว่น 
ผูู้้บุริโภคดิจิทัลมากิขึ�นถึึง 8 ล้านคน โดยสูัดสูว่่น 99% 
มีแผู้นที�จะใช้บุ้รกิิารอิอินไลนต่์อิไปีในช้ว่่งหลังโควิ่ด 19

คาดการณ์เ์ศรษฐกิจดิจทัิลเวยีดนามในปีี
2564-2568 จะเติบโตเรว็ที�สุุดในอาเซียีน
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และตัวเลขอา้งองิถึึง 
Gross Merchandise Value: GMV
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โรคโควิ่ด 19 ทำาให้กิารบุริโภคดิจิทัล
ในตลาด E-commerce ขอิงเวี่ยดนาม
เติบุโตขึ�นเรว็่ที�สูดุในภูมิภาค โดยตลาด 
E-commerce ขอิงเวี่ยดนามใหญ่่
สูุดเปี็นอัินดับุ 3 ในอิาเซีียน รอิงจากิ
อิินโดนีเซีียและไทย

นับุตั� งแต่มีกิารแพิ่ร่ระบุาด คว่าม
ต้อิงกิารขอิงลูกิค้าในกิารซี่� อิขอิง
อิอินไลน์ก็ิเพิ่ิ�มขึ�นอิย่างมหาศาล โดย
กิว่่า 70% ขอิงปีระช้ากิรขอิงเวี่ยดนาม
สูามารถึเข้าถึึงอิินเทอิร์เน็ตได้ 50%  
มีกิารช้อิปีป้ี� งอิอินไลน์ และ 53% มีกิาร
ใช้้ E-wallets หร่อิกิารช้ำาระเงินแบุบุ
อิอินไลน์ 

ด้ว่ยเหตุนี�ผูู้้ขายจำานว่นมากิจึงหันมา
ใช้้เคร่�อิงม่อิทางดิจิทัลมากิขึ�น และใน
ฐานะที�เป็ีนตัว่ขับุเคล่�อินที�สูำาคัญ่ใน
เศรษฐกิิจอิินเทอิร์เน็ตขอิงปีระเทศ 
อุิตสูาหกิรรม E-commerce จึงดึงดูด
กิารลงทุนและกิารสูนับุสูนุนจำานว่น
มากิจากิรัฐบุาลได้ด้ว่ยเช้น่กัิน

ในช่้ว่ง 9 เด่อินแรกิขอิงปีี 2564 
เวี่ยดนามเป็ีนอัินดับุ 3 ขอิงกิารดึงดูด
เงินลงทนุในภาคอุิตสูาหกิรรม Fintech 
โดยมีมูลค่าบุรษัิท Fintech ในเวี่ยดนาม
รว่มกัินที�ปีระมาณ 388 ล้านดอิลลาร์
สูหรัฐ และบุริษัทเหล่านี�มีสูัดสู่ว่นถึึง 
11% ขอิงเศรษฐกิิจอิาเซีียนที�สูำาคัญ่ 6 
แห่ง ซีึ�งรว่มถึึงสิูงคโปีร์ มาเลเซีีย ไทย 
ฟิ้ลิปีป้ีนสู์ และเวี่ยดนาม

นอิกิจากินี�  กิารเพิ่ิ�มขึ�นขอิงกิารใช้้ 
E-wallets กิารช้ำาระเงินผู้า่นสูมาร์ทโฟิน
และคิว่อิาร์โค้ด และคว่ามต้อิงกิาร
ในกิารซี่� อิแบุบุเร่งด่ว่นอิย่าง Buy  
now-pay-later ที�สูงูขึ�น ทำาให้ Fintech 
และ E-wallets สูามารถึเจาะสูว่่นแบุง่ 
ตลาดได้มากิถึึง 56% ในปีี 2564  
จากิเดิมที� 16% ในปีี 2560

กิารเรียนอิอินไลน์ที�เพิิ่�มขึ�นในช้่ว่งกิาร
แพิ่ร่ระบุาดได้สูร้างคว่ามเติบุโตให้แก่ิ
อุิตสูาหกิรรม Edtech ขอิงเวี่ยดนาม 
โดยสูตาร์ทอัิพิ่หลายแห่งได้รับุคว่าม
สูนใจจากิกิอิงทุนร่ว่มลงทุนทั�งจากิใน
ปีระเทศและต่างปีระเทศ 

ทั� ง นี� อุิตสูาหกิรรม Edtech ขอิง
เวี่ยดนามเป็ีนตลาดแห่งคว่ามหวั่งที�มี
มูลค่าตลาดสููงกิว่่า 100 ล้านดอิลลาร์
สูหรัฐ แต่ก็ิยังคงไม่มีผูู้้เล่นรายใหญ่่
ในสูนาม ดังนั�นบุริ ษัทสูตาร์ทอัิพิ่
ด้าน Edtech ขอิงเวี่ยดนามจึงต้อิงใช้้  
Disruptive technology และให้คว่าม
สูำาคัญ่กัิบุกิารเติบุโตอิย่างยั�งย่นเพิ่่�อิ
ขยายธุุรกิิจขอิงตนไปีพิ่ร้อิมๆ กัิน

เวี่ยดนามยังคงเป็ีนศูนยก์ิลางนวั่ตกิรรมที�นา่สูนใจ จากิกิารมีปัีจจัยพิ่่�นฐานในกิารเติบุโตที�แขง็แกิรง่ และมีระบุบุนิเว่ศดิจิทัลที�
กิำาลังเติบุโต ทำาให้สูามารถึดึงดูดกิารลงทนุจากิต่างปีระเทศในตลาดดิจิทัลได้ โดยมีปัีจจัยที�เป็ีนตัว่ขบัุเคล่�อินสูำาคัญ่ 3 ปัีจจัย 
ได้แก่ิ
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