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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจทิลัประจ�ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี          

	 ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(depa:	Digital	Economy	Promotion	 
Agency)	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจข้อมูล 
และประเมินสถำนภำพอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์	 ฮำร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ	 
และบรกิำรด้ำนดจิทิลั	 ประจ�ำปี	 2563	คำดกำรณ์แนวโน้ม	 3	 ปี	 โดยเป็นกำรส�ำรวจ 
ประจ�ำปีเพื่อติดตำมข้อมูลควำมก้ำวหน้ำ	 ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส�ำคัญของ
อุตสำหกรรม	 ซึ่งจะสำมำรถน�ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในเชิงกำรวิเครำะห์วำงแผน
นโยบำย	 และกำรก�ำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 อันจะเป็นประโยชน์ทั้ง
ภำครัฐและเอกชน	

ทีมวิจัยได้ท�ำกำรศึกษำทบทวนนิยำม	กรอบประชำกร	ตลอดจนวิธีกำรส�ำรวจ	
โดยในปีนี้ได้ใช้ข้อมูลจำกแหล่งที่อ้ำงอิงได้	 เช่น	 ข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	
ข้อมูลจำกส�ำนักงำนประกันสังคม	 กระทรวงแรงงำน	 และข้อมูลจำกกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ	วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	เป็นต้น

กำรส�ำรวจข้อมูลอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัล	 ปี	 2563	 เป็นกำรส�ำรวจมูลค่ำ
ตลำดกำรบริกำรดิจิทัลในส่วนของผู้ให้บริกำรดิจิทัลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	
โดยในปีนี้ 	 ได ้แบ ่งผู ้ ให ้บริกำรดิจิทัลออกเป ็น	 8	 ประเภท	 ประกอบด้วย	 
1.	 บริกำรค้ำขำยผ่ำนระบบออนไลน์	 (e-Retail)	 2.	 บริกำรระบบโลจิสติกส	์ 
และสั่งอำหำรผ่ำนออนไลน์	 (e-Logistics)	 3.	 บริกำรท่องเที่ยวออนไลน	์ 
(e-Tourism)	 4.	 บริกำรออนไลน์มีเดีย	 (Online	 Media)	 5.	 บริกำรโฆษณำ

บทสรุปผูบ้รหิาร

ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจทิลัประจ�ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี
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ออนไลน์	 (e-Advertise)	 6.	 บริกำรเทคโนโลยีทำงกำรเงิน	 (Fintech)	 และในปีนี	้ 
ได้จ�ำแนกกำรส�ำรวจบริกำรดิจิทัลเพิ่มเติมอีก	2	ประเภท	ได้แก่	7.	บริกำรเทคโนโลยี 
ทำงกำรแพทย์และสุขภำพ	 และ	 8.	 บริกำรเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำ	 โดยประเภทที่	
7	 คือ	 ผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพ	
(HealthTech)	 และประเภทที่	 8	 คือ	 ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน	
(EdTech)		

ส�ำหรับมูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัล	 ปี	 2563	 ยังคงขอบเขตกำรส�ำรวจยังคง 
เฉพำะกลุ ่มผู ้ประกอบกำรบริกำรดิจิทัลโดยตรงที่จดทะเบียนในประเทศไทย	 
โดยผลส�ำรวจอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลในปี	 2563	 มีมูลค่ำ	 244,836	 ล้ำนบำท	 
เติบโตขึ้นจำกปี	 2562	 ร้อยละ	 44.42	 (ซึ่งมีมูลค่ำ	 169,536	 ล้ำนบำท)	 ทั้งนี้ 
บริกำรดิจิทัลทุกประเภทมีกำรเติบโตสูงขึ้น	 โดยกลุ่มท่ีมีมูลค่ำสูงสุด	 3	 กลุ่มแรก	 
คือ	กลุ่ม	Online	Media	ตำมมำด้วยกลุ่ม	e-Logistics	และกลุ่ม	e-Retail	ตำมล�ำดับ

ปัจจัยที่ท�ำให้มูลค่ำบริกำรดิจิทัลเติบโต	 	 ผลจำกกำรล็อกดำวน์	 และมำตรกำร 
เว้นระยะห่ำงเพื่อลดกำรแพร่ระบำดของ	 COVID-19	 เป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีเร่งให้ทุก 

ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจิทลัประจ�ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี
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ภำคส่วนใช้งำนออนไลน์	โดยเฉพำะ	e-Retail	ทีม่มูีลค่ำเพิม่ข้ึนสงู	และตำมมำด้วยกลุม่	
e-Logistics	ซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ	e-Retail	โดยตรง	และกลุ่ม	Online	
Media	ที่ผู้ใช้งำนทั่วไปมีกำรบริโภคข้อมูล	ข่ำวสำร	ภำพยนตร์	และสื่อบันเทิงผ่ำน
ออนไลน์มำกขึ้น																	

ภำพรวมบุคลำกรด้ำนอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัล	 ปี	 2563	 มีจ�ำนวนบุคลำกร	
86,979	คน	เพิ่มขึ้นจำกฐำนเดิม	73,772	คน	หรือเป็นกำรเติบโตร้อยละ	17.90	ซึ่ง
บุคลำกรส่วนใหญ่ยังคงมำจำกกลุ่ม	 e-Logistics	 ที่มีกำรขยำยตัว	 และเติบโตอย่ำง
รวดเร็วโดยเฉพำะในช่วงล็อกดำวน์		

การคาดการณ์อุตสาหกรรมบริการดิจิทัลจะมีแนวโน้มตลอด 3 ปี ดังนี้
ปี	 2564	 คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลจะเติบโตร้อยละ	 25.13	 

รูปที่ 1 มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล ปี 2563
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(ด้วยมูลค่ำรวม	 306,360	 ล้ำนบำท)	 เป็นปีที่อุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลยังคงเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง	 และอีกปัจจัยที่ส�ำคัญ	 คือ	 ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ	 ขึ้นทะเบียนภำษ	ี
e-service	โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรรำยใหญ่	

ปี	 2565	 คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลจะเติบโตขึ้นร้อยละ	 18.58	
(ด้วยมูลค่ำรวม	363,270	ล้ำนบำท)	จำกแนวโน้มกำรเจริญเติบโตด้ำนบริกำรดิจิทัล	
ยังจะอยู่ในอัตรำที่ดี	

ปี	 2566	 คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลจะเติบโตข้ึนร้อยละ	 7.86	 
(ด้วยมลูค่ำรวม	391,834	ล้ำนบำท)	บรกิำรดิจทิลัยงัคงมแีนวโน้มเตบิโต	จำกแนวโน้ม
ของโลกที่มุ่งสู่บริกำรดิจิทัลในทุกกลุ่มบริกำร	

 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

306,360
+25.13%

มูลค่ารวม

244,836
+44.42%

มูลค่ารวม
363,270
+18.58%

มูลค่ารวม

391,834
+7.86%

มูลค่ารวม

(หน่วย : ล้านบาท)
คาดการณ์อตัราการเตบิโต 3 ปี ของอตุสาหกรรมมบรกิารดจิทิลั

รูปที่ 2 คาดการณ์อัตราการเติบโต 3 ปี ของอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล
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The	Digital	Economy	Promotion	Agency	(depa)	under	the	Ministry	
of	Digital	Economy	and	Society	has	conducted	a	survey	on	the	software	
and	software	services,	hardware	and	smart	devices,	and	digital	services	
for	the	year	2020	and	3-year	market	value	forecast.	The	consecutive	
surveys	 have	 been	 completed	 to	 track	 the	 progress	 and	 important	
changes	 of	 Thailand’s	 digital	 industry.	 Therefore,	 this	 report	 can	be	
a	 tool	 for	analysis,	policy	planning	and	strategic	planning	of	 related	
organizations	from	both	private	and	public	sectors.

In	this	survey,	definitions	and	survey	population	were	reviewed	
including	a	research	methodology.	Reliable	data	sources	such	as	data	
from	 the	 Department	 of	 Business	 Development	 (DBD),	 the	 Social	 
Security	 Office	 and	 reports	 from	 the	Ministry	 of	 Higher	 Education,	 
Science,	Research	and	Innovation	database,	were	used	as	primary	sources	
for	data	collection.	This	year,	market	value	models	were	fine-tuned	
adapting	to	changes	in	current	business	cycles.	

This	report	presents	the	digital	service	industry	which	is	divided	 
into	 8	 categories:	 e-Retail;	 e-Logistics;	 e-Tourism;	 Online	 Media;	 
e-Advertise;	Fintech;	Healthtech;	and	EdTech.	The	last	two	were	newly	
added.

EXECUTIVE 
SUMMARYEXECUTIVE 

SUMMARY 
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The	 survey	 in	 2020	 still	 focused	 on	 direct	 digital	 service	 
entrepreneurs	registered	in	Thailand.	The	result	showed	a	total	market	
value	for	digital	services	of	244,836	million	Baht,	a	growth	of	44.42%	
from	2019.	The	growth	was	 spreading	 in	all	 categories	with	 the	 top	 
three	being	the	online	media,	e-Logistics,	and	e-Retail,	respectively.

The	main	enabler	for	the	growth	was	the	was	mainly	caused	by	 
lockdown	 measures	 that	 accelerated	 all	 sectors	 to	 be	 online	 
operated,	especially	e-Retail	and	e-Logistics	which	was	directly	related	 
to	e-Retail.	The	online	media	 service	became	the	main	channel	 for	
news	and	entertainment		

The	 survey	 showed	 that	 human	 resource	 in	 the	 digital	
services	 industry	 in	 2020	 has	 registered	 86,979	 personnel,	 an	 
addition	of	73,772	from	last	year	which	is	a	sharp	17.90%	rise	from	2019.	 
Most	workers	were	 from	 e-Logistics,	 the	most	 active	 service	 during	 
the	government	lockdown	period.

In	 2021,	 it	 is	 forcasted	 that	 the	 digital	 services	 market	 in	
Thailand	 will	 increase	 by	 25.13%	 (with	 the	 value	 at	 306,360	
million	 Baht)	 as	 a	 continuous	 growth	 from	 previous	 years.	 
The	main	 factor	 is	 tax	 registering	 foreign	entrepreneurs	 for	e-service	
especially	main	players.

In	2022,	the	market	will	in	2022	the	market	value	will	expand	by	
18.58%	with	a	total	of	363,270	million	Baht.	The	trends	of	digital	services	
industry	will	be	in	the	best	pace.

By	the	year	2023,	the	market	is	predicted	to	grow	by	7.86%	with	a	
total	of	391,834	million	Baht.	The	digital	services	market	will	continue	
to	rise	in	all	areas	of	services.

.

ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจิทลัประจ�ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี          
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การส�ารวจมูลค่าตลาดบริการดิจิทัลประจ�าปี 2563

บริกำรดิจิทัลมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีดิจิทัล	 
ในปี	 2563	 ได้มีกำรทบทวนนิยำมโดยเทียบกับรำยงำนของบริษัทเทคโนโลยี 
ชั้นน�ำ	 และบริษัทที่ปรึกษำ	 และจำกกำรประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนบริกำรดิจิทัล	 
จึงได้ปรับปรุงนิยำมและขอบเขตของตลำดบริกำรดิจิทัลให้ทันสมัยและครอบคลุม 
มำกขึ้น	 โดยอ้ำงอิงงำนวิจัยของ	 Google	 Temasek	 และ	 Bain	 &	 Company	 
ดังรูปที่	3

 รูปที่ 3 การแบ่งกลุ่มของบริการดิจิทัล [ที่มา: Google, Temasek, Bain & Company]

จำกงำนวิจัยของ	 Google,	 Temasek	 และ	 Bain	 &	 Company	 ได้ให ้
นิยำมบริกำรดิจิทัล	 โดยได้ให้นิยำมบริกำรดิจิทัลจำกจ�ำนวนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 
และท�ำกำรจดัหมวดหมูจ่ำกพฤตกิรรมกำรใช้งำนบนออนไลน์ทีม่ผีูใ้ช้งำนเป็นจ�ำนวน
มำกขึ้นมำ	5	หมวดหมู่	ประกอบด้วย	
1. e-Commerce : บริกำรอีคอมเมิร์ซ	 ครอบคลุมตลำดมำร์เก็ตเพลซ	 ร้ำนค้ำ	

และกลุ่มที่ขำยตรงไปยังผู้บริโภคผ่ำนระบบออนไลน์		
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2. Transport & Food (Transport, Food Delivery):	 บริกำรด้ำนขนส่ง	
ครอบคลุมบริกำรกำรขนส่ง	และกำรสั่งอำหำรทำงออนไลน์		

3. Online Travel (Flight, Hotels, Vacation Rentals): บริกำรด้ำน 
ท่องเที่ยว	 ครอบคลุมกำรจองต๋ัวออนไลน์	 จองโรงแรมออนไลน์	 และกำร 
จองห้องพักออนไลน์	

4. Online Media (Advertising, Gaming, Video On Demand, Music 
on Demand):	 บริกำรออนไลน์	 มีเดีย	 ครอบคลุมงำนโฆษณำ	 เกม	 วิดีโอ 
ออนด์ดีมำนด์	และเพลงออนดีมำนด์		

5. Financial Service (Payment, Remittance, Lending, Insurance, 
Investing): บริกำรด้ำนกำรเงิน	 ครอบคลุมกำรช�ำระเงินออนไลน์	 กำร 
โอนเงนิระหว่ำงประเทศผ่ำนออนไลน์	กำรกูย้มืเงนิผ่ำนออนไลน์	กำรท�ำประกนั
ผ่ำนออนไลน์	และกำรลงทุนผ่ำนระบบออนไลน์	

	 อย่ำงไรก็ดี	จำกสถำนกำรณ์	COVID-19	ในปีที่ผ่ำนมำ	ท�ำให้ผู้คนต้องกักตัว	
องค์กรต่ำงๆ	 ต้องปรับตัวใช้นโยบำยให้พนักงำนท�ำงำนอยู่ที่บ้ำน	 นักเรียนนักศึกษำ
ต้องเรียนออนไลน์	 	 รวมถึงกิจกรรมต่ำงๆ	 จัดขึ้นผ่ำนทำงออนไลน์	 โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพ	ซึ่งท�ำให้มี	2	อุตสำหกรรมใหม่เกิดขึ้นและ 
เป็นกลุม่ท่ีน่ำจบัตำ	นัน่คอื	กลุม่อตุสำหกรรมกำรแพทย์และสขุภำพผ่ำนทำงออนไลน์	
และกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน์	 ท�ำให้ผู้วิจัยเพิ่มอุตสำหกรรมใหม่	 อีก	 2	
อุตสำหกรรมในปีนี้	นั่นคือ			
6. HealthTech: บริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพผ่ำนทำงออนไลน์	 เช่น	 

Telemedicine	กำรบริกำรข้อมูลทำงกำรแพทย์ผ่ำนออนไลน์	ระบบตรวจเช็ก
สุขภำพเบื้องต้นโดยใช้เอไอ		

7. EdTech:	 แพลตฟอร์มกำรเรียนกำรสอนผ่ำนออนไลน์	 (online	 learning	
platform)	
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จำกลักษณะของบริกำรดิจิทัลทั้ง	 7	 กลุ่มข้ำงต้น	 เป็นกำรให้บริกำรผ่ำน
แพลตฟอร์ม	เช่น	แพลตฟอร์มกำรช�ำระเงิน	แพลตฟอร์มกำรจอง	เป็นต้น	จึงก�ำหนด
ให้กลุ่มธุรกิจเหล่ำนี้	 เป็นธุรกิจที่น�ำเทคโนโลยีและบริกำรมำใช้งำน	 (Enabling	 
Technology	and	Services)	ตำมห่วงโซ่คุณค่ำอุตสำหกรรมดิจิทัลในรูปที่	4	

ส�ำหรับระบบนิเวศอุตสำหกรรมบริกำรด้ำนดิจิทัลของประเทศไทย	 พบว่ำ 
มีสองลักษณะ	ลักษณะที่หนึ่ง	 คือ	 กำรจัดจ�ำหน่ำยขำยตรงจำกผู้ประกอบกำรไปยัง 
ผู้บริโภค	 ซึ่งเกิดขึ้นในบำงบริกำร	 ตัวอย่ำงเช่น	 e-Entertainment	 และลักษณะท่ี
สอง	คือ	 กำรจัดจ�ำหน่ำยหรือให้บริกำรที่มีผู้ประกอบกำรหลำยส่วนเข้ำมำเกี่ยวข้อง	
โดยจะประกอบด้วยบริษัทหรือกลุ่มต่ำงๆ	ดังรูปที่	4	เช่น
n Producer	 ผู้ผลิตหรือผู้ขำยสินค้ำหรือบริกำร	 เช่นโรงงำน	 ร้ำนค้ำในรูปแบบ

เดิม	ผู้ผลิตเนื้อหำ
n Consumer ผู้ซื้อสินค้ำ	 ซึ่งอำจเป็นผู้ซื้อรำยย่อย	 บุคคล	 องค์กร	 หรือเป็น

ลักษณะธุรกิจกับธุรกิจ	(B2B)
n Digital Service Platform	 คือ	 ผู้ให้บริกำรดิจิทัล	 ที่จะเป็นแพลตฟอร์ม 

เชื่อมโยงระหว่ำง	Producer	กับ	Consumer
n Payment System ระบบบริกำรช�ำระเงินในรูปแบบต่ำงๆ	 ท่ีบำงครั้งเอง 

ก็อำจเป็นผู้ให้บริกำรดิจิทัลประเภทหนึ่ง
n	 กลุ่มอื่นๆ	เช่น	ด้ำนคลังสินค้ำ	หรือด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ	เป็นต้น

	 	 ทีมผู้วิจัยได้ท�ำกำรศึกษำนิยำมขอบเขตประเภทของข้อมูลที่ท�ำกำรวิจัย	 
โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น	 2	 ส่วน	 ส่วนแรก	 คือ	 ผู้ให้บริกำรดิจิทัลโดยตรง	 และ 
ส่วนที่สอง	 คือ	 บริษัททั่วไปที่น�ำเอำเทคโนโลยีดิจิทัลมำให้บริกำร	 โดยปรำกฏผล
ส�ำรวจ	ดังนี้	
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ผู้ให้บริการดิจิทัลโดยตรง

บริกำรดิจิทัล	 หมำยถึง	 กลุ ่มผู ้ประกอบกำรธุรกิจท่ัวไปท่ีน�ำเทคโนโลยี
และบริกำรมำใช้งำน	 (Enabling	 Technology	 and	 Services)	 ซึ่งเป็นบริกำร
ซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะของแพลตฟอร์ม	 โดยท�ำหน้ำท่ีเป็นแพลตฟอร์มกลำง
ระหว่ำง	ผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริกำร	และ	ผู้ขำย/เจ้ำของกิจกำร	โดยมีผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์ม
กลำงในกำรจัดกำรกระบวนกำรบนดิจิทัลทั้งหมด	 ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง	
ซึ่งผู ้ให้บริกำรแพลตฟอร์มอำจเป็นผู ้ให้บริกำรกลำงท่ีเป็นผู ้พัฒนำเทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม	 หรือเป็นผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีที่เป็นเจ้ำของกิจกำรเองด้วย	 เช่น	
แพลตฟอร์มกำรซื้อขำยสินค้ำ	 แพลตฟอร์มหนังสือพิมพ์ออนไลน์	 แพลตฟอร์ม 
ช�ำระเงินออนไลน์	แพลตฟอร์มจองห้องพกั	แพลตฟอร์มจองตัว๋โดยสำร	แพลตฟอร์ม
สั่งอำหำร	 รวมถึงแพลตฟอร์มบริกำรด้ำนกำรแพทย์	 และแพลตฟอร์มกำรศึกษำ 

รูปที่ 4 ห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล 
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ออนไลน์	ซึง่เป็นพฤตกิรรมใหม่ภำยใต้แรงกดดนัจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ	
COVID-19	เป็นต้น	โดยในปีนี้	

กำรนิยำมบริกำรดิจิทัลได้อ้ำงอิงนิยำมของงำนวิจัย	 Google,	 Temasek	 
และ	Bain	&	Company	แบ่งตำมลักษณะกำรให้บริกำร	ประกอบด้วยบริกำรดิจิทัล	
8	ประเภท	ดังนี้	
1.  บริการด้านการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ (e-Retail):	 เป็นแพลตฟอร์ม

ตัวกลำงที่มีบทบำทในกำรขำยของผ่ำนออนไลน์	 ไม่ว่ำจะเป็นมำร์เก็ตเพลซ
เว็บไซต์	แอปพลิเคชัน	โซเชียลมีเดีย	เช่น	ลำซำด้ำ	ช้อปปี้	เจดี	คอมเมิร์ซ	

2.   บริการด้านระบบโลจิสติกส์ และสั่งอาหารผ่านออนไลน์ (e-Logistics): 
แพลตฟอร์มตัวกลำงในกำรขนส่งสินค้ำไปยังผู ้บริโภคปลำยทำง	 และ
แพลตฟอร์มตัวกลำงในกำรสั่งซื้อและส่งอำหำรให้กับผู้บริโภค	 	 เช่น	 Kerry,	
Flash,	J&T,	Ninja,	Line	Man,	Grab,	Robinhood

3.  บริการด้านการท่องเท่ียวผ่านออนไลน์ (e-Tourism): เป็นแพลตฟอร์ม
ตวักลำงระหว่ำงเจ้ำของทรัพย์สนิ	และผูใ้ช้บรกิำรหรอืนกัท่องเท่ียว	เช่น	Agoda,	
Booking,	Traveloka	

4.  บริการออนไลน์มีเดีย Online Media: Content, Video on Demand, 
Music on Demand): บริกำร	ประกอบด้วย	2	ส่วนหลัก	คือ
a.		 กลุ่มให้บริกำรเนื้อหำผ่ำนออนไลน์	 และซื้อขำยเนื้อหำผ่ำนออนไลน	์	 

(Content)	 เช่น	 ข่ำวออนไลน์	 กำรซื้อขำย	 ebook	 ผ่ำนออนไลน์	 เช่น	 
Ookbee	 กำรรีวิวร้ำนอำหำร	 เช่น	Wongnai	 หรือสังคมออนไลน์ใน
ลักษณะเว็บบอร์ด	 เช่น	 Pantip.com	 เป็นต้น	 รวมถึงกลุ่มส่ือหลักท่ี
ปัจจุบันเปลี่ยนรูปแบบบริกำรจำกหนังสือพิมพ์มำสู่ออนไลน์เต็มตัว	 เช่น	 
โพสต์ทูเดย์,	 คมชัดลึก	 และสื่อท่ีให้บริกำรทั้ง	 2	 รูปแบบ	 คือ	 ทั้ง 
รูปแบบเดิมและแบบออนไลน์	 ทั้งหนังสือพิมพ์และบนออนไลน์	 เช่น	
กรุงเทพธุรกิจ,	Bangkok	Post,	ASTV	Manager,	MCOT	Radio



13

ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจิทลัประจ�ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี          

b.		 กลุ ่มที่ให้บริกำรด้ำนควำมบันเทิงผ่ำนออนไลน์	 เป็นกลุ ่มภำพยนตร	์ 
และเพลงผ่ำนออนไลน์	 เช่น	 ทีวี	 หนัง	 เพลง	 เช่น	 หนังออนไลน์ผ่ำน	 
iFlix	เป็นต้น	

5.  บริการด้านการโฆษณาผ่านออนไลน์ (e-Advertise): เป็นผู้ให้บริกำร 
ท�ำโฆษณำผ่ำนช่องทำงออนไลน์	 ครอบคลุมกำรท�ำโฆษณำผ่ำนเว็บไซต	์ 
กำรท�ำ	 Google	 Adverse,	 Google	 Adsense	 รวมถึงกำรท�ำโฆษณำ 
ผ่ำนโซเชียลมีเดีย	 เช่น	 Facebook,	 Instagram,	 TikTok	 โดยผู้ให้บริกำร	 
เช่น	IPG	Media,	iTOPPlus	เป็นต้น	

6.  ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อธุรกรรมทางการเงิน (Fintech):	 หรือผู้ให้บริกำร
นวัตกรรมทำงกำรเงิน	ใช้เทคโนโลยีเพื่อด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรเงิน	เช่น	กลุ่ม 
สตำร์ตอัปอินชวัร์เทค	กลุม่บรกิำร	e-Wallet,	ผูใ้ห้บริกำร	Payment	Gateway,	
บิตคอยน์	เป็นต้น	

7.  ผูใ้ช้เทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืในการให้บรกิารทางด้านการแพทย์และสุขภาพ 
HealthTech :	 เป็นแพลตฟอร์มกลำงในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และ
สุขภำพ	เช่น	Arincare,	Diamate	

8.  ผู ้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (EdTech)	 เป็นกลุ ่มที่ใช้
เทคโนโลยีในกำรให้บริกำรกำรเรียนกำรสอน	 สื่อด้ำนกำรศึกษำ	 เพื่อสร้ำง
กำรเรียนรู้แบบใหม่ในทุกระดับชั้นเรียน	 รวมถึงแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้
กำรพัฒนำทักษะให้กับคนท�ำงำน	 เช่น	 OpenDurian,	 Conicle,	 Globish	 
Academia
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บริษัททั่วไปที่ให้บริการด้านดิจิทัล

ผู้ให้บริกำรทั่วไปที่ให้บริกำรด้ำนดิจิทัล	 หมำยถึง	 ผู ้ประกอบกำรท่ัวไปท่ี 
ประยุุกต์ใช้เทคโนโลยีมำให้บริกำรกับลูกค้ำ	 เป็นช่องทำงเพิ่มเติมจำกบริกำรที่มี 
อยู่แล้ว	 เช่น	 ภำคธนำคำรเปิดให้บริกำรช�ำระเงินผ่ำนอิเล็กทรอนิกส	์ ห้ำงค้ำปลีก 
ที่น�ำระบบออนไลน์มำเป็นช่องทำงจ�ำหน่ำยเพิ่มเติม	ภำคโลจิสติกส์เริ่มน�ำระบบไอที
มำติดตำมพัสดุ	เป็นต้น	

มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล ประจ�าปี 2563

ผลกำรศึกษำสรุปได้มูลค่ำตลำดหรือรำยได้ของบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนดิจิทัล 
โดยตรง	 ปี	 2563	 มีมูลค่ำรวม	 244,836	 ล้ำนบำท	 (เติบโตจำกปี	 2562	 
ร้อยละ	44.42)	โดยมูลค่ำของแต่ละประเภทประกอบด้วย

  
1.   กลุ่ม e-Retail	 ปี	 2563	 มีมูลค่ำ	 45,340	 ล้ำนบำท	 (เติบโตจำกปี	 2562	 

ร้อยละ	 79.46)	 กลุ่ม	 e-Retail	 เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด	 จำกปี	 2562	 ที่มี 
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ	19.07	เป็นผลจำกจ�ำนวนบริษัท	e-Retail	เพิ่มสูงขึ้น 
เพรำะคนหันมำขำยสินค้ำผ่ำนออนไลน์เพิ่มมำกข้ึน	 และผลจำกมำตรกำร 
ล็อกดำวน์เพื่อเว้นระยะห่ำงจำกกำรแพร่ระบำดของ	 COVID-19	 ท�ำให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อของผ่ำนออนไลน์และโซเชียลมีเดียพุ่งสูงขึ้น	

2. กลุ่ม e-Logistic	 ปี	 2563	 มีมูลค่ำ	 68,174	 ล้ำนบำท	 (เติบโตจำกปี	 2562	 
ร้อยละ	 53.20)	 เป็นกลุ่มบริกำรที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องซ่ึงเป็นผลพวง 
เกี่ยวเน่ืองจำกกำรเติบโตของอีคอมเมิร์ซ	 และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป 
มีกำรสั่งซื้ออำหำรจำกแพลตฟอร์มสั่งซ้ืออำหำรพุ่งสูงข้ึน	 จำกควำมจ�ำเป็น 
ที่ต้องท�ำงำนอยู่บ้ำน	และเรียนหนังสือออนไลน์		

3. กลุ่ม e-Tourism	 ปี	 2563	 มีมูลค่ำ	 7,691	 ล้ำนบำท	 (เติบโตจำกปี	 2562	 
ร้อยละ	 53.20)	 สืบเน่ืองจำกกลุ่ม	 e-Tourism	 เป็นกลุ่มที่เดิมมำจำกกลุ่ม	 
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e-Transaction	ในกำรส�ำรวจครั้งก่อน	และคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ	10.14	
ของกลุ่มน้ี	 โดยกลุ่ม	 e-Transaction	 ร้อยละ	 89.86	 เป็นผู้ประกอบกำร	 
e-Logistics	 ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตสูง	 ท�ำให้กลุ่ม	 e-Tourism	 มีกำรเติบโตสูง
ตำมไปด้วย

4.   กลุ่ม Online Media ปี	 2563	 มีมูลค่ำ	 100,529	 ล้ำนบำท	 (เติบโตจำก 
ปีก่อนร้อยละ	59.53)	ซึ่งกลุ่ม	Online	Media	เป็นกลุ่มที่รวมบริกำรประเภท	
e-Content	 และ	 e-Entertainment	 ในกำรส�ำรวจครั้งก่อน	 และเพิ่มเติม 
บริษัทใหม่ๆ	 ซึ่งกำรเติบโตมำจำกกำรบริโภคส่ือออนไลน์พุ่งสูงข้ึน	 เช่น	 กำร 
อ่ำนข่ำวผ่ำนออนไลน์	e-book	ในหมวดต่ำงๆ	เช่น	นวนิยำยออนไลน์	รำยกำร
ข่ำวผ่ำนออนไลน์	 ประกอบกับกลุ่ม	 Online	Media	 รำยใหญ่มีรำยได้จำก 
ค่ำโฆษณำ	ต่ำงจำกผู้ให้บรกิำรแพลตฟอร์มท่ีมรีำยได้จำกค่ำธรรมเนยีมเป็นหลัก			

5.  กลุ่ม e-Advertise	ปี	2563	มีมูลค่ำ	3,407	ล้ำนบำท	เติบโตร้อยละ	87.71	 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงสุด	 เนื่องจำกฐำนมูลค่ำในครั้งก่อนต�่ำกว่ำ 
ทุกประเภทบริกำร	 ประกอบกับมีผู ้ประกอบกำรในกลุ ่ม	 e-Advertise	 
เพิ่มมำกขึ้น	 และกำรท�ำโฆษณำผ่ำนออนไลน์เป็นแนวโน้มของตลำดจำกฐำน 
ผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียที่มีจ�ำนวนพุ่งสูงข้ึน	 โดยตัวเลขจำก
สมำคมโฆษณำดิจิทลัประเทศไทย	ได้เผยงบสือ่โฆษณำดจิทิลัในปี	2563	คดิเป็น 
สัดส่วนดิจิทัลร้อยละ	 55	 (11,560	 ล้ำนบำท)	 โดยแพลตฟอร์มหลัก	 คือ	 
Facebook	Ad	และ	Youtube	Ad					

6.  กลุ่ม Fintech	 ปี	 2563	 มีมูลค่ำ	 18,423	 ล้ำนบำท	 เติบโตร้อยละ	 28.93	 
ยังคงเป็นกลุ่มที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงอย่ำงต่อเนื่อง	 มีบริษัทเพิ่มเข้ำมำในกำร
ส�ำรวจ	 3	 บริษัท	 แต่มีกำรเติบโตสูง	 เป็นผลจำกพฤติกรรมผู้บริโภคในกำร 
ใช้แอปพลิเคชันทำงกำรเงินผ่ำนออนไลน์	 และโดยเฉพำะกำรเปลี่ยนสู่สังคม
เงินสดอิเล็กทรอนิกส	์ (e-Wallet)	 รวมถึงในช่วง	 COVID-19	 นักลงทุนลงทุน 
ผ่ำนออนไลน์มำกขึน้จำกภำพรวมตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในปี	2563	
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ดัชนีตลำดหลักทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่	 1,400	 จุด	 และยังคงเป็นกลุ่มท่ีแนวโน้ม 
เติบโตขึ้น	

7.  กลุ่ม HealthTech	 กำรส�ำรวจปี	 2563	 ถือเป็นกำรส�ำรวจครั้งแรก	 โดย 
มีมูลค่ำ	 314	 ล้ำนบำท	 ผู ้ประกอบส่วนใหญ่เป็นวิสำหกิจเริ่มต้นหรือ 
สตำร์ทอัพที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ผ่ำนออนไลน์	 ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้ม 
กำรใช้งำนมำกขึ้นเรื่อยๆ	 จำกควำมต้องกำรของทำงโรงพยำบำลและผู้ป่วย	
รวมถึงญำติผู้ป่วย					

8.  กลุ่ม EdTech	 กำรส�ำรวจปี	 2563	ถือเป็นกำรส�ำรวจครั้งแรก	มีมูลค่ำ	 958	 
ล้ำนบำท	 เป็นกลุ ่มที่มีแนวโน้มเติบโตพุ่งทะยำนจำกสภำวะล็อกดำวน	์ 
สถำนศึกษำทุกระดับชั้นต้องเรียนผ่ำนออนไลน์	 ท�ำให้เกิดควำมต้องกำรใน
ตลำด	รวมถงึแนวโน้มกำรพฒันำทกัษะบคุลำกรในองค์กร	ท่ีต้องมกีำร	upskill/	
reskill	เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีดิิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	

 (หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2561ประเภท ประเภทปี 2562 ปี 2563เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

21,217

35,680

61,478

16,887

1,790

16,445

153,497

e-Retail

e-Transaction

e-Content

e-Entertainment

e-Advertise

FinTech

รวม

e-Retail

e-Logistic

e-Tourism

e-Advertise

Fintech

HealthTech

EdTech

25,264

49,521

63,015

15,632

1,815

14,289

169,536

45,340

68,174

7,691

3,407

18,423

314

958

244,836

+19.07%

+38.79

+2.50%

-7.43%

+1.40%

-13.11%

+10.45%

มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล ปี 2563

+79.46%

+87.71%

+28.93%

+44.42%

Online-media

+53.20%

100,529 +59.53%

ตารางที่ 1  มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล
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อย่ำงไรก็ดี	 ส�ำหรับตลำดบริกำรดิจิทัลจ�ำแนกตำมบริกำร	 	 8	 ประเภทใหม่	 
ได้ผลตำมตำรำงที่	2	

 (หน่วย:ล้านบาท)มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล

ประเภทบริการ ปี 2563 เปล่ียนแปลง

e-Retail

e-Logistic

e-Tourism

Online-media

e-Advertise

Fintech

HealthTech

EdTech

รวม

45,340

68,174

7,691

100,529

3,407

18,423

314

958

244,836

77.16%

76.92%

-16.31%

27.77%

16.04%

28.93%

705.13%

247.10%

44.42%

ปี 2561 ปี 2562

21,453

27,763

6,653

78,346

2,598

16,414

28

242

153,497

25,593

38,533

9,190

78,680

2,936

14,289

39

276

169,536

ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำ	 มูลค่ำอุตสำหกรรมของบริษัทผู้ให้บริกำรด้ำนดิจิทัล
โดยตรง	ปี	2563	มมีลูค่ำรวม	244,836	ล้ำนบำท	(เตบิโตจำกปี	2562	ร้อยละ	44.42)	
โดยมูลค่ำของแต่ละประเภทประกอบด้วย			
1.   กลุ่ม e-Retail ปี	 2563	 มีมูลค่ำ	 45,340	 ล้ำนบำท	 (เติบโตจำกปี	 2562	 

ร้อยละ	 77.16)	 กลุ่ม	 e-Retail	 เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด	 เป็นผลจำกจ�ำนวน
บริษัท	e-Retail	เพิ่มสูงขึ้นเพรำะคนหันมำขำยสินค้ำผ่ำนออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น	

2. กลุ่ม e-Logistic	 ปี	 2563	 มีมูลค่ำ	 68,174	 ล้ำนบำท	 (เติบโตจำกปี	 2562	 
ร้อยละ	 76.92)	 เป็นกลุ่มบริกำรที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องซ่ึงเป็นผลพวง 
เกี่ยวเนื่องจำกกำรเติบโตของอีคอมเมิร์ซ	

ตารางที่ 2 มูลค่าตลาดบริการดิจิทัล จำ แนกตามบริการ 8 ประเภทใหม่
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3. กลุ่ม e-Tourism	 ปี	 2563	มีมูลค่ำ	 7,691	ล้ำนบำท	 (ถดถอยจำกปี	 2562	 
ร้อยละ	 -16.31)	 สืบเนื่องจำกกลุ่ม	 e-Tourism	 ได้รับผลกระทบโดยตรงจำก 
กำรล็อกดำวน์	 ท�ำให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติไม่สำมำรถเดินทำงมำเท่ียว
ประเทศไทยได้		

4.   กลุ่ม Online Media	ปี	2563	มีมูลค่ำ	100,529	ล้ำนบำท	(เติบโตจำกปีก่อน
ร้อยละ	 27.77)	 กำรเติบโตมำจำกกำรบริโภคสื่อออนไลน์พุ่งสูงขึ้น	 เช่น	 กำร 
อ่ำนข่ำวผ่ำนออนไลน์	e-book	ในหมวดต่ำงๆ	เช่น	นวนิยำยออนไลน์	รำยกำร
ข่ำวผ่ำนออนไลน์			

5.  กลุ่ม e-Advertise	ปี	2563	มีมูลค่ำ	3,407	ล้ำนบำท	เติบโตร้อยละ	16.04	 
จำกกำรท�ำโฆษณำผ่ำนออนไลน์เป็นแนวโน้มของตลำดจำกฐำนผู้ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียที่มีจ�ำนวนพุ่งสูงขึ้น	

6.  กลุ่ม Fintech ปี 2563	 มีมูลค่ำ	 18,423	 ล้ำนบำท	 เติบโตร้อยละ	 28.93	
ยังคงเป็นกลุ่มที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงอย่ำงต่อเนื่อง	 เป็นผลจำกพฤติกรรม 
ผู้บริโภคในกำรใช้แอปพลิเคชันทำงกำรเงินผ่ำนออนไลน์	 และโดยเฉพำะกำร
เปลี่ยนสู่สังคมเงินสดอิเล็กทรอนิกส์	

7.  กลุ่ม HealthTech	 กำรส�ำรวจปี	 2563	 ถือเป็นกำรส�ำรวจครั้งแรก	 โดยมี 
มลูค่ำ	314	ล้ำนบำท	มอีตัรำกำรเตบิโตร้อยละ	705.13	ซึง่เป็นอตัรำกำรเตบิโต 
ที่สูงมำก	จำกควำมต้องกำรของทำงโรงพยำบำลและผู้ป่วย	รวมถึงญำติผู้ป่วย					

8.  กลุ่ม EdTech	 กำรส�ำรวจปี	 2563	ถือเป็นกำรส�ำรวจครั้งแรก	มีมูลค่ำ	 958	 
ล้ำนบำท	มอีตัรำกำรเติบโตร้อยละ	247	เป็นกลุม่ทีม่แีนวโน้มเตบิโตพุง่ทะยำน
จำกสภำวะล็อกดำวน์	สถำนศึกษำทุกระดับชั้นต้องเรียนผ่ำนออนไลน์	รวมถึง 
แนวโน้มกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรในองค์กร	 ที่ต้องมีกำร	 upskill/reskill	 
เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีดิิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	
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ผู้ให้บริการดิจิทัลทั่วไป

ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่เป็นบริษัททั่วไปที่น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำให้บริกำร	 
ในกำรส�ำรวจได้รวบรวมริษัทตำมหมวด	TSIC	ทีเ่กีย่วข้อง	19	หมวด	ได้ทัง้หมด	145,006 
บริษัท	โดยสำมำรถรวบรวมรำยได้ของบริษัทเหล่ำนี้ในปี	2563	ได้ทั้งสิ้น	7,699,420	
ล้ำนบำท	 ดังตำรำงที่	 3	 ซึ่งหำกบริษัทมีสัดส่วนรำยได้จำกกำรบริกำรดิจิทัลโดย
เฉลี่ยร้อยละ	10	จำกรำยได้ทั้งหมด	จะท�ำให้มูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัลเพิ่มขึ้นมำอีก	
769,942	ล้ำนบำท	แต่เนื่องจำกข้อมูลรำยได้จำกกำรบริกำรดิจิทัลของบริษัทเหล่ำนี้
ไม่มีกำรบันทึกที่ชัดเจน	ดังนั้นในกำรส�ำรวจครั้งนี้จึงไม่ได้น�ำมำรวมเป็นมูลค่ำตลำด	

(หน่วย:ล้านบาท)

ประมาณการมูลค่าตลาดบริการดิจิทัลทั่วไป ปี 2563

ประเภทบริการ มูลค่า

e-Retail

e-Logistics

e-Tourism

Online Media

e-Advertise

FinTech

HealthTech

EdTech

รวม

5,328,818,071,118

37,118,909,572

237,325,660,667

30,606,380,964

110,196,902,379

1,646,603,218,224

274,782,496,582

33,968,419,657

7,699,420,059,163

ตารางที่ 3 มูลค่าตลาดบริการดิจิทัลทั่วไป 
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การส�ารวจบุคลากรอตุสาหกรรมบรกิารด้านดจิทิลั ประจ�าปี 2563

ข้อมูลกำรจ้ำงงำนของกลุ่มผู้ประกอบกำรบริกำรดิจิทัล	 อ้ำงอิงจำกข้อมูล
กระทรวงแรงงำน	 สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงที่	 4	 จำกข้อมูลพบว่ำมีจ�ำนวนบุคลำกร 
ทั้งสิ้น	 86,979	 คน	 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	 17.90	 โดยกลุ่มท่ีมีจ�ำนวนบุคลำกร
สูงสุด	 3	 อันดับแรก	 คือ	 e-Logistics,	 Online	Media	 และ	 e-Retail	 ซึ่งเป็น 
ผลสะท้อนโดยตรงสอดรับกับมูลค่ำรำยได้ของบริกำรดิจิทัลทั้ง	 3	 ประเภท	 ที่เป็น 
กลุ่มใหญ่และมีกำรเติบโตสูง	อย่ำงไรก็ดี	กลุ่มที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงสุด	3	อันดับแรก	
คือ	 e-Advertise,	 e-Retail	 และ	 FinTech	 เป็นกลุ่มท่ีมีกำรขยำยตัวอยำ่งรวดเร็ว
เช่นกัน		

(หน่วย:คน)

ปี 2561ประเภท ประเภทปี 2562 ปี 2563 เปล่ียนแปลงเปล่ียนแปลง

4,213

3,975

2,789

1,796

1,214

1,601

15,588

e-Retail

e-Transaction

e-Content

e-Entertainment

e-Advertise

FinTech

รวม

4,864

59,267

2,718

2,533

797

3,593

73,772

จำ นวนบุคลากรด้านบริการดิจิทัล ปี 2563

e-Retail

e-Logistic

e-Tourism

e-Advertise

Fintech

HealthTech

EdTech

Online-media

7,941

64,058

2,436

1,496

4,157

549

967

86,979

5,375

+63.26%

+87.70%

+15.70%

+17.90%

+2.36%

+12.19%

15%

-3%

41%

-34%

124%

1,391%

ตารางที่ 4 จำ นวนบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลปี 2563 
แยกตามประเภทบริการ
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ด้ำนต�ำแหน่งงำนของบุคลำกร	ค�ำนวณจำกสัดส่วนต�ำแหน่งงำนที่ได้สัมภำษณ์
เชิงลึกจำกผู้ประกอบกำรดิจิทัลโดยตรงในประเทศ	ทั้งนี้พบว่ำบุคลำกรร้อยละ		67.7	
เป็นพนักงำนด้ำนไอที	 ส�ำหรับพนักงำนด้ำนกำรตลำดและกำรขำย	 ผู้บริหำร	 และ 
พนักงำนอื่นๆ	มีสัดส่วนร้อยละ	8.3,	6.9	และ	17.1	ตำมล�ำดับ	

ตารางที่ 5 จำ นวนบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลปี 2563 
แยกตามตำ แหน่งงาน

จำ นวนบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลปี 2563 จำ แนกตามตำ แหน่งงาน

ต� แหน่งงาน จ� นวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

พนักงานไอทีและดิจิทัล

พนักงานด้านการขายและการตลาด

ผู้บริหาร

พนักงานอื่นๆ

รวม / ร้อยละ

58,885

7,219

6,002

14,873

86,979

67.7%

8.3%

6.9%

17.1%

100%

ตารางที่ 6  คาดการณ์
ความต้องการของ
บุคลากรด้านบริการ
ดิจิทัล 3 ปี 

คาดการณ์ความต้องการบุคลากรด้านบริการดิจิทัล 3 ปี

ปี จ� นวน (คน) เปล่ียนแปลง

2563

2564

2565

2566

89,676

143,000

195,000

227,000

17.9%

59.46%

36.36%

16.41%
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ผลการส�ารวจการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บริการดิจิทัล (Educational Sector)

กำรประเมินสถำนภำพนักศึกษำและบัณฑิต	 อ้ำงอิงข้อมูลจ�ำนวนนักศึกษำ 
รบัเข้ำและผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำในสถำบนัอดุมศกึษำทัง้หมด	โดยคณะวจิยัจ�ำแนกสำขำ
วิชำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลภำยใต้ข้อสมมติว่ำนักศึกษำแรกเข้ำจน
จบกำรศึกษำใช้เวลำเรียนเฉลี่ยประมำณ	4	ปี	

ในภำพรวม	นักศึกษำด้ำนบริกำรดิจิทัล	ปีกำรศึกษำ	2559	รับเข้ำ	35,094	คน	
และจบกำรศึกษำปี	2563	จ�ำนวน	20,337	คน	คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำ
ร้อยละ	57.95

ปีการศึกษา 2559 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	รับเข้ำ	7,802	คน	จบกำรศึกษำ
ในปี	2563	จ�ำนวน	5,977	คน		คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำร้อยละ	76.61

ปีการศึกษา 2559 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับเข้ำ	 5,451	 คน	 
จบกำรศึกษำในปี	 2563	 จ�ำนวน	 3,194	 คน	 คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำ 
ร้อยละ	58.59

ปีการศกึษา 2559 สาขาข้อมลูและการวเิคราะห์	ยงัไม่เปิดกำรเรยีนกำรสอน	
ยังไม่มีผู้จบกำรศึกษำ	

ปีการศึกษา 2559 สาขาดิจิทัล	รับเข้ำ	8,760	คน	จบกำรศึกษำในปี	2563	
จ�ำนวน	969	คน		คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำร้อยละ	11.06

ปีการศึกษา 2559 สาขาโฆษณา	รับเข้ำ	924	คน	จบกำรศึกษำในปี	2563	
จ�ำนวน	1,106	คน		คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำร้อยละ	119.70

ปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร	์รับเข้ำ	586	คน	จบกำรศึกษำ
ในปี	2563	จ�ำนวน	533	คน		คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำร้อยละ	90.96	
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ปีการศึกษา 2559 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 รับเข้ำ	 8,760	 คน	 
จบกำรศึกษำในปี	 2563	 จ�ำนวน	 6,329	 คน	 	 คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำ 
ร้อยละ	72.25	

ปีการศึกษา 2559 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับเข้ำ	 2,811	 คน	 
จบกำรศึกษำในปี	 2563	 จ�ำนวน	 2,229	 คน	 คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำ 
ร้อยละ	79.30

 โฆษณา 

(หน่วย:คน)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
ค่าเฉล่ียในการจบการศึกษา

ปีการศึกษา รับเข้า

รับเข้า สรุปรวมรับเข้า

รับเข้า รับเข้า รับเข้ารับเข้า

รับเข้า

 จบการศึกษา 

 จบการศึกษา สรุปรวมจบการศึกษา

 จบการศึกษา  จบการศึกษา  จบการศึกษา 

 จบการศึกษา 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

จ� นวนรวม

ข้อมูลและการ
วิเคราะห์

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดิจิทัล โฆษณา

5,451

4,878

4,674

4,311

4,805

2,811

2,856

2,916

3,728

3,280

35,094

30,944

29,693

29,114

24,376

3,318

3,946

3,543

2,661

3,194

1,496

2,111

1,992

1,847

2,229

20,882

27,536

25,240

21,137

20,337

0

0

114

668

561

0

0

0

0

0

4,780

6,633

6,112

5,558

5,977

4,954

6,511

6,174

4,798

6,329

7,802

6,956

6,567

6,098

5,089

8,760

7,576

7,113

6,439

6,706

924

652

495

521

294

8,760

7,576

7,113

6,439

2,881

4,954

6,511

6,174

4,798

969

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
ค่าเฉล่ียในการจบการศึกษา

ปีการศึกษา

76.61

72.25

58.59

79.30 57.95

11.06 119.70

ตารางท่ี 7  จ�นวนนกัศกึษาด้านบรกิารดจิทิลัรับเข้า และจบการศกึษาจ�แนกตามสาขา

วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

รับเข้า จบการศึกษา  จบการศึกษา 

586

450

701

910

760

468

491

483

430

533

912

1,333

762

1,045

1,106

90.96

จ�นวนนกัศกึษาด้านบรกิารดจิทิลัรบัเข้า และจบการศกึษาจ�แนกตามสาขาปี จ�นวนนกัศกึษาด้านซอฟต์แวร์รบัเข้าและ
จบการศกึษาจ�แนกตามสาขาปี 2559-2563 
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ตารางท่ี 8 คาดการณ์อัตราการเติบโต 3 ปีของอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล

คาดการณ์อัตราการเติบโต 3 ปี ของอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล

ปี มูลค่า เปล่ียนแปลง

2563

2564

2565

2566

244,836

306,360

363,270

391,834

44.42%

25.13 %

18.58 %

7.86 %

 (หน่วย : ล้านบาท)

คาดการณ์การเติบโตของตลาดบริการดิจิทัล 3 ปี 

ส�ำหรับกำรคำดกำรณ์มูลค่ำตลำดบริกำรดิจิทัลปี	 2564-2566	 จำกกำร 
ประมำณกำรโดยพิจำรณำกำรสร้ำงโมเดลจำกกำรคำดกำรณ์	 GDP	 ของธนำคำร 
แห่งประเทศไทย	 ข้อมูลกำรเติบโตของตลำดบริกำรดิจิทัลในปีท่ีผ่ำนมำ	 และแนวโน้ม 
ของตลำดบริกำรดิจิทัลทั่วโลก	 พบว่ำตลำดบริกำรดิจิทัลมีแนวโน้มเติบโตในปี	 2564	 
สูงถึงร้อยละ	 25.13	 และจะเติบโตขึ้นในปี	 2565-2566	 ในอัตรำร้อยละ	 18.58	 และ	
7.86	ตำมล�ำดับ	โดยคำดกำรณ์ว่ำจะมีมูลค่ำตลำดที่	306,360	ล้ำนบำทในปี	2564	และ
เพิ่มเป็น	363,270	ล้ำนบำท	และ	391,834	ล้ำนบำท	ในปี	2565	และ	2566	ตำมล�ำดับ

ปัจจัยกำรเติบโตในปี	 2564	 เป็นปีท่ีอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลยังคงเติบโต 
สูงอย่ำงต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรล็อกดำวน์	 ท�ำให้ผู ้บริโภคต้องหันมำ 
พึ่งพำช่องทำงออนไลน์ในกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 มำกยิ่งขึ้น	 และอีกปัจจัยที่ส�ำคัญ	 คือ	 
ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ	ขึ้นทะเบียนภำษี	e-service	โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรรำยใหญ่	
20	รำยจดทะเบียนและยื่นแบบภำษีมูลค่ำเพิ่ม	รวมถึงรำยย่อยประมำณ	50	รำย	ซึ่งมี 
ผลบังคับใช้ในวันที่	1	กันยำยน	2564
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ปี	 2565	 แนวโน้มกำรเจริญเติบโตด้ำนบริกำรดิจิทัลยังจะอยู ่ในอัตรำท่ีด	ี 
จำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไปหลัง	COVID-19		แต่กำรเติบโตไม่น่ำสูงเท่ำกับ 
ปีก่อนๆ	เพรำะปีที่ผ่ำนมำอัตรำกำรเจริญเติบโตค่อนข้ำงสูงมำกแล้ว

ปี	2566	บริกำรดิจิทัลยังคงมีแนวโน้มเติบโต	จำกแนวโน้มของโลกที่มุ่งสู่บริกำร
ดิจิทัลในทุกกลุ่มบริกำร	
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จำกกำรส�ำรวจและศึกษำข้อมูลสถำนภำพอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัลปี	 2563	 
พบประเด็นส�ำคัญทั้งปัจจัยบวก	ปัจจัยลบ	และข้อเสนอแนะ	ดังนี้

ปัจจัยบวก
n	 COVID-19	 เป็นปัจจัยเร่งให้ทุกภำคส่วน	 รวมทั้งผู้บริโภคปรับตัวน�ำระบบ

ออนไลน์มำใช้งำน
n	 แพลตฟอร์มคอนเทนต์ออนไลน์มีผู้ใช้งำนเติบโตสูง	ตลำดโฆษณำได้ย้ำยไปบน

แพลตฟอร์มออนไลน์	โดยเฉพำะโซเชียลมีเดีย			
 
ปัจจัยลบ
n	 กำรล็อกดำวน์ประเทศจำก	COVID-19	กระทบต่ออตุสำหกรรมท่องเทีย่ว	และ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
n	 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้ำนไอทีของภำครัฐควรเน้นกำรใช้บริกำรซอฟต์แวร์มำกข้ึน 

ตำมแนวโน้มเทคโนโลยด้ีำนซอฟต์แวร์ทีเ่ริม่เปลีย่นเป็นบริกำรซอฟต์แวร์มำกขึน้	
เพื่อลดภำระกำรดูแลครุภัณฑ์	 และควรจัดซื้อจัดจ้ำงผู้ประกอบกำรดิจิทัลไทย
เพื่อส่งเสริมกำรขยำยตลำดให้ผู้ประกอบกำรไทยเติบโตและสู้กับแพลตฟอร์ม
ต่ำงชำตไิด้

สรปุและข้อเสนอแนะ

ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจทิลัประจ�ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี          



27

ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจิทลัประจ�ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี          

n  รฐัควรสนบัสนุนกำรสร้ำงแพลตฟอร์มโดยคนไทย	 เพ่ือสร้ำงรำยได้ท่ีเกดิข้ึนจำก
กำรใช้แพลตฟอร์มให้ไหลเวยีนอยูใ่นประเทศ	เกดิกำรสร้ำง	Eco-system	ในกำร
สร้ำงแพลตฟอร์ม	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่บคุลำกรให้เกดิทกัษะขัน้สงูในกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มและบุคลำกรด้ำนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เป็นกำรสร้ำงงำน	สร้ำงรำยได้ 
ให้กับคนในประเทศ	 และที่ส�ำคัญรัฐควรมองถึงวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำง
แพลตฟอร์มเพือ่เจำะตลำดต่ำงประเทศ	เช่น	กลุ่ม	CLMV	หรอืกลุม่ประเทศอืน่ๆ

n	 ในระบบกำรเรยีนผ่ำนออนไลน์	ควรมแีพลตฟอร์มทีเ่ชือ่มโยงกำรใช้งำนส�ำหรบั
กำรเรียนกำรสอนเข้ำด้วยกัน	เพื่อให้กำรเรียนมีประสิทธิภำพ		

n	 รัฐควรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ	 เพื่อดึงดูด	 Talent	 ให้ท�ำงำน 
ในประเทศไทย	เช่น	ระบบขนส่งมวลชนที่รำคำเหมำะสมกับค่ำครองชีพ	อัตรำ
ภำษีรำยได้ส่วนบุคคล	และด้ำนอื่นๆ		

ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบรกิารดิจิทลัประจ�ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี          
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แนวโน้มเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมบริกำรดิจิทัล	 มีประเด็นท่ีน่ำสนใจและ
มีควำมสอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์แนวโน้มทั่วโลกของ	 Gartner	 Top	 Strategic	
Technology	Trends	for	2022	ดังรูปที่	5

รูปที่ 5 การคาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยี ปี 2022 โดยการ์ทเนอร์

แนวโน้มเทคโนโลยี
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ทั้งนี้ประเด็นที่น่ำสนใจ	 3	 ประกำร	 ประกอบด้วย	 AI	 Applications,	 
Virtualization	 and	 Virtual	 Economy	 และ	 	 Autonomous	 System	 โดยม ี
รำยละเอียด	ดังนี้

1. AI applications	ในปี	2565	เรำจะเห็นกำรน�ำ	Artificial	Intelligence		และ	
Machine	 Learning	 ที่ฉลำดขึ้น	 กำรโต้ตอบท่ีดีข้ึน	 และสำมำรถขยำยผลได้
มำกขึ้น	 (Smarter,	 Responsible,	 Scalable)	มำประยุกต์ใช้มำกขึ้น	 โดยใช ้
ชุดข้อมูลหรือปริมำณข้อมูลน้อยลงในกำรเรียนรู ้อัลกอริทึม	 และตีควำม 
จำกระบบที่ใช้เวลำสั้นลง	 ขณะที่ต้นทุนกำรใช้พลังงำน	 ขนำดชิปเซ็ทลดลง	 
ควำมพร้อมของ	5G	ท�ำให้	Machine	Learning	สำมำรถเกิดขึ้นนอก	Cloud		
หรือเกิดขึ้นที่	 Edge	 ได้	 (กรณีนี้จะเรียก	 AI	 Edge,	 AIoT	 หรือ	 AIxIoT)	 
นอกจำกน้ี	เรำจะเริม่เหน็แนวโน้มกำรเกิด	AI	Engineering	ทีจ่ะปรบัปรงุข้อมลู	
โมเดล	และแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ	 รวมถึง	Generative	AI	ที่สิ่งประดิษฐ ์
จะเรียนรู้จำกข้อมูล	สร้ำงนวัตกรรมใหม่โดยไม่ท�ำซ�้ำกับของเดิม		

	 	 	 ส�ำหรับในประเทศไทย	 AI	 จะเข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญมำกยิ่งข้ึนในทุก
อุตสำหกรรม	 เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้งำนในยุคดิจิทัล	 ซึ่งสำมำรถท�ำให้เกิด 
กำรท�ำงำนแบบอัตโนมัติได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล	
และสำมำรถท�ำงำนได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ตำมพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค 
ที่ออนไลน์ตลอดเวลำ	ตัวอย่ำงเช่น	กำรใช้	AI	ท�ำงำนเป็น	Chat	Bot	ช่วยงำน
ด้ำนกำรขำยสินค้ำ	 ที่สำมำรถโต้ตอบกับลูกค้ำ	 รับออร์เดอร์	 รับโอนเงิน	 และ 
ติดตำมพัสดุจนส่งถึงมือผู ้ซื้อ	 ส่วนในกลุ่ม	 EdTech	 ซึ่งในอนำคตอันใกล ้
จะมีกำรน�ำ	AI	มำเป็นผู้ช่วยสอน	และกลุ่ม	HealthTech	ที่ก�ำลังพัฒนำระบบ
เสร์ิชเอน็จนิด้ำนยำโดยใช้	AI	มำประยกุต์กบักำรท�ำระเบยีนยำเพือ่ช่วยเภสชักร
และบุคลำกรทำงกำรแพทย์	 ตลอดจนกำรท�ำระบบ	 HealthCoach	 ที่จะ 
เชื่อมโยงกำรใช้ยำ	กำรออกก�ำลังกำยของผู้ป่วย	รวมถึงบันทึกกำรรับประทำน
อำหำรเพื่อดูแลสุขภำพในองค์รวม
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2. Virtualization and Virtual Economy กำรระบำดของโควิด-19	ท�ำให้
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนย้ำยไปอยู่บนโลกออนไลน์มำกขึ้น	หลำยคนคุ้นชินกับกำร
ท�ำงำนทีบ้่ำน	สมัผสักบัส�ำนกังำนเสมอืน	ซึง่โลกดจิทิลักลำยเป็นโลกทีม่อียูจ่รงิ
ควบคู่ไปกับโลกทำงกำยภำพ	จุดนี้เองที่	Mark	Zuckerberg	 เห็นเป็นโอกำส	
และได้ประกำศเปลีย่นชือ่บรษิทัเป็น	Meta	เมือ่วนัที	่28	ต.ค.	ทีผ่่ำนมำ	เป็นข่ำว
ดังไปทั่วโลก	โดยปรับโมเดลธุรกิจเน้นสร้ำง	Metaverse	หรือ	Virtual	Reality	
(โลกเสมือนจริง)	

	 	 	 ประเด็นที่อยำกจะเน้นคือกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ	 มีแนวโน้ม 
กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นของ	Virtual	Economy	คือ	ระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและ 
ตั้งอยู่บนโลกออนไลน์	 ทั้งงำน	 Digital	 Asset	 ตลำดหรือสถำนที่ซื้อขำย
แลกเปล่ียน	 สถำนที่ท�ำงำน	 เป็นต้น	 เรำจะเห็นกำรซ้ือขำยพื้นท่ีเสมือน 
ผ่ำนแพลตฟอร์มประหนึ่งกำรซื้อขำยที่ดินในโลกจริง	 มีกำรน�ำไปเก็งก�ำไร	
หรือพัฒนำต่อ	 โดยสื่อกลำงแลกเปลี่ยน	 (หรือเงิน)	 ที่ใช้ก็เป็นรูปแบบ	NFTs		 
(Non-fungible	Tokens)	

	 	 	 ตัวอย่ำงกำรน�ำเทคโนโลยี	 Virtual	 Reality	 and	 Augment	 Reality	 
ทีจ่ะเข้ำมำตอบโจทย์ผูบ้รโิภคในกำรจ�ำลองกำรใช้งำนจรงิ	กำรได้มองเหน็สนิค้ำ
จริง	และได้มองเห็นสถำนที่จริงผ่ำนระบบออนไลน์	ท�ำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
ได้ง่ำยขึ้น	กระตุ้นควำมต้องกำรของผู้บริโภค	เช่น	น�ำระบบ	Virtual	Reality	 
มำใช้ในกำรถ่ำยสถำนที่ท่องเที่ยว	 และเผยแพร่บนออนไลน์	 เพื่อกระตุ้น 
นักท่องเที่ยว	 กำรจ�ำลองเฟอร์นิเจอร์ในบ้ำนในระบบเสมือนจริงเพื่อให้ลูกค้ำ
ตัดสินใจซื้อสินค้ำ						

3. Autonomous System	 ระบบอัตโนมัติจะเข้ำมำมีบทบำทมำกข้ึนในกำร
ด�ำเนินงำน	ตวัอย่ำงเช่น	กำรใช้งำนระบบอตัโนมตัใินกำรขำยของออนไลน์แบบ
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ครบวงจร	ซึ่งจะมีระบบนับตั้งแต่	Chatbot	พูดคุยกับลูกค้ำได้ตั้งแต่ต้นจนปิด
กำรขำย	กำรช�ำระเงนิ	กำรจัดส่งของ	และกำรสอบถำมควำมพงึพอใจของลกูค้ำ	
ระบบอตัโนมติัในกำรให้บรกิำรด้ำนสขุภำพ	เช่น	กำรให้ผูป่้วยสอบถำมข้อสงสยั
ด้ำนสุขภำพผ่ำนระบบ	และกำรดูแลผู้ป่วย	เป็นต้น	

เทคโนโลยีทั้งสำมประกำรน้ี	 จะเป็นเทคโนโลยีส�ำหรับทุกกลุ่มบริกำรดิจิทัล	 
เพื่อขับเคลื่อนบริกำรให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค
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