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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa: Digital Economy Promotion 
Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจข้อมูลและ
ประเมนิสถำนภำพอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิำรซอฟต์แวร์ ปี 2563 คำดกำรณ์ 
แนวโน้ม 3 ปี โดยเป็นกำรส�ำรวจประจ�ำปีเพื่อติดตำมข้อมูลควำมก้ำวหน้ำ  
ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงที่ส�ำคัญของอุตสำหกรรม ซ่ึงจะสำมำรถน�ำข้อมูล 
มำใช้ประโยชน์ในเชิงกำรวิเครำะห์ วำงแผนนโยบำย และกำรก�ำหนดกลยุทธ์ของ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ทั้งภำครัฐและเอกชน 

ในปี 2563 อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ของประเทศไทยมี
มูลค่ำตลำดรวมทั้งสิ้น 131,297 ล้ำนบำท หดตัวจำกปี 2562 ร้อยละ 2.61 

มลูค่ำกำรส่งออกซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ในปี 2563 พบว่ำ มมีลูค่ำกำร
ส่งออกรวม 2,269 ล้ำนบำท หดตัวลงร้อยละ 9.75 ส่วนมูลค่ำน�ำเข้ำซอฟต์แวร์และ
บริกำรซอฟต์แวร์ ปี 2563 มมีลูค่ำ 33,341 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 18.06 

มลูค่ำซอฟต์แวร์และบรกิำรซอฟต์แวร์ทีพั่ฒนำเพือ่ใช้ในองค์กร หรอื In-house 
ไม่ได้นับรวมเป็นมูลค่ำตลำด (Non-market) โดยในปี 2563 มีมูลค่ำ 17,888 ล้ำน
บำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 2.45 

กำรส�ำรวจมูลค่ำบริกำรซอฟต์แวร์ในปี 2563 พบว่ำมีมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 78,219 
ล้ำนบำท เติบโตจำกปีก่อนร้อยละ 7.39

บทสรุปผูบ้รหิาร

ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี
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ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุตสำหกรรมซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ในปี 2563  
ทีห่ดตวัลง เป็นเพรำะผลจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท�ำให้องค์กรจ�ำนวนหนึง่ 
ชะลอกำรลงทุน หรือเปล่ียนวิธีกำรลงทุนส่งผลให้มูลค่ำงำนลดลง แม้จะชดเชย 
ด้วยกำรลงทุนพัฒนำระบบเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (Digital  
Transformation) ขององค์กร ท�ำให้เกิดกำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัล และด้ำน  
e-Commerce แต่ยังไม่สำมำรถฉุดตัวเลขมูลค่ำตลำดให้ทรงตัวหรือเติบโตขึ้น
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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

ผลกำรส�ำรวจจ�ำนวนบคุลำกรในอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิำรซอฟต์แวร์ 
ปี 2563 สรุปได้ว่ำมีจ�ำนวนบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 107,984 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44 
จำกปีก่อน

การคาดการณ์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะมีแนวโน้มตลอด 3 ปี ดังนี้
ปี 2564 คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์จะเติบโต 

ร้อยละ 2.44 (ด้วยมลูค่ำรวม 134,494 ล้ำนบำท) เป็นผลจำกกำรชะลอกำรลงทนุ 
ในกำรพฒันำระบบไอทรีวมทัง้ซอฟต์แวร์ภำยในองค์กรช่วงปีทีผ่่ำนมำจำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท�ำให้ในปี 2564 ภำคธุรกิจหันกลับมำลงทุน 
ต่อเนื่องอีกครั้ง เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งต่อกำรแข่งขันในธุรกิจหลังยุค COVID-19 

ปี 2565 คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์จะเติบโต 
ข้ึนร้อยละ 4.111 (ด้วยมูลค่ำรวม 140,021 ล้ำนบำท) คำดว่ำสถำนกำรณ ์

รูปที่ 1 มูลค่าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2563

มูลค่าเฉพาะบริการซอฟต์แวร์แบ่งตามประเภทต่างๆ ปี 2563

System 
Integrator

Consult/
Training

19,058
-9.38%

+61.58%

+7.39%

13,936

78,219

Software 
Customization

+42.75%
23,870

Software 
Maintenance

-19.28%
21,355

มูลค่ารวม

ปี 2563

        ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2563
 
ผลจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำ ให้องค์กร
จำ นวนหน่ึงชะลอการลงทุน หรือเปล่ียนวิธีการลงทุนส่งผล
ให้มูลค่างานลดลง แม้จะชดเชยด้วยการลงทุนพัฒนาระบบ 
จากการปฏิรูปไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 
การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล และด้าน e-Commerce แต่
ยังไม่สามารถฉุดตัวเลขมูลค่าตลาดให้ทรงตัวหรือเติบโตข้ึน

Software 
Customization

Software 
Maintenance

Consult/
Training

22,244

14,505

7,726

63,112
มูลค่ารวม

ปี 2561

System 
Integrator

18,637

Consult/
Training

+11.64%

+15.40%

+15.28%

8,625

72,834

Software 
Maintenance

+18.94%
26,457

มูลค่ารวม

ปี 2562

+12.84%

System 
Integrator
21,030

Software 
Customization

16,722

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

In-house

(หน่วย : ล้านบาท)

25622561 2563

-2.45%-4.40%
17,88818,33719,180

ผลสำ รวจการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในองค์กร 
(In-house) ปี 2563

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2563
Software and Software Services Market Value 2020

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

มูลค่าบริโภค

116,767 132,302 129,028
+13.30% -2.47%

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

82,752 94,125 97,956
+13.74% +4.07%

มูลค่าผลิต

2,150
ส่งออก

การนำ เข้า
36,165 80,602

ผลิตใช้ในประเทศ

ปี 2561
118,917

2,514
ส่งออก

การนำ เข้า
40,691

ปี 2562
134,816

+16.93%

+12.51%

+13.37%

91,611 
ผลิตใช้ในประเทศ

+13.66%

2,269
ส่งออก

การนำ เข้า
33,341

ปี 2563
131,297

-9.75%

-18.06%

-2.61%

95,687
ผลิตใช้ในประเทศ

+4.45%

ตำ แหน่งด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

บุคลากรด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ จำ แนกตามประเภท ปี 2563

เปล่ียนแปลง

- Software / IT Project Manager

-  Business Analyst / Software Analyst and 
 Designer / Software Architect

-  Programmer / Software Developer / Tester

- System Engineer (SE) / Network Engineer (NE)

ตำ แหน่งด้านอ่ืนๆ

Freelance

รวมบุคลากรซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

รวมท้ังหมด

ปี 2561

5,760

7,069

21,635

7,260

41,724

81,252

ปี 2562

7,666

8,011

29,344

7,565

52,586

98,669

ปี 2563

8,856

8,983

31,880

8,464

58,183

107,984

+15.52%

+12.13%

+8.64%

+11.88%

+10.64%

+9.44%

(หน่วย:คน)

33,432

6,096

37,598

8,485

41,210

8,591

+9.61%

+1.25%



5

ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 จะดีขึ้นจำกกำรที่คนไทยได้รับวัคซีนครบโดส 
ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และคำดว่ำรัฐบำลน่ำจะประกำศนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง  
COVID-19 ที่เป็นรูปธรรม จึงท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีกำรฟื ้นตัวท่ีดีข้ึน  
ส่งผลให้ตลำดซอฟต์แวร์กลับมำเติบโต รวมทั้งวิถีกำรด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ยงัคงอยู ่ จงึยังมกีำรใช้เครือ่งมอืต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรทำงธุรกิจไปสู่ดิจิทัลมำกขึ้น ส่งผลให้มีกำรใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 
ตำมไปด้วย

ปี 2566 คำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์จะเติบโตขึ้น 6.84 (ด้วย 
มูลค่ำรวม 149,596 ล้ำนบำท) กำรด�ำเนินวิถีใหม่ (New Normal) ยังคงอยู่ 
และจะคงอยู่ตลอดไป ท�ำให้ผู้ประกอบกำรต่ำงต้องสรรหำเครื่องมือที่จะท�ำให้เข้ำถึง
ลูกค้ำ และตอบโจทย์ควำมต้องกำรลูกค้ำให้มำกที่สุด ซึ่งไอทีและซอฟต์แวร์จะเป็น
เครื่องมือที่ส�ำคัญ

ตารางที ่1 การคาดการณ์อัตราการเติบโต 3 ปี ของอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์
 (หน่วย : ล้านบาท)

คาดการณ์อตัราการเตบิโต 3 ปี ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ปี

2563

2564

2565

2566

มูลค่า

131,297

134,494

140,021

149,596

เปลี่ยนแปลง

-2.61%

+2.44%

+4.11%

+6.84%
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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

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 yearly 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 2020, the overall value of the Thai software and software 
services market saw a total of 131,297 million Baht, slightly declined 
by 2.61% from last year.  The export of software and software services 
in 2020 reached a total of 2,269 million Baht, dropped by 9.75%. The 
import of software and software services total value for 2020 was 33,341 
million Baht, decreased by 18.06%. The value of software and software 
services development for In-house use was classified as non-market 
value which reportedly to be 17,888 million Baht for the year 2020,  
also declined by 2.45%. As for the software services market value  
in 2020, the market rose to 78,219 million Baht, 7.39% growth from 
last year.

The main factor for the market shrinkage was the COVID-19  
pandemic. This caused some organizations to slow down their  

EXECUTIVE 
SUMMARY

ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี
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ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

investments or shift their business methodologies which resulted in 
decreasing the market value. The digital transformation by creating 
digital platforms and e-Commerce was used to compensate for the 
investment but not enough to pull the market value up.

There were 107,984 people in the software and software services 
workforce which was a 9.44% increase from last year.

It is forecasted that in 2021, the software and software services 
market in Thailand will increase by 2.44% as a result of bouncing back 
from refrained IT and software investment during the COVID-19 pandemic 
once the predicament unravels.

It is anticipated that in 2022 the market value will rebound by  
4.11% with a total of 140,021 million Baht. With the expectation of 
COVID-19 will be in control due to the ratio of fully vaccinated people 
is higher and government’s incentive projects are more likely to be  
announced. And the world economy will recover causing the  
momentum of consumption to swing back as software and software  
services are tools for digital transformation. By the year 2023,  
the market is predicted to grow by 6.84% with a total of 149,596  
million Baht. The new normal will last longer than expected, therefore, 
entrepreneurs will explore for new tools to meet the customer needs 
which IT and software are crucial means.
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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

การส�ารวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ประจ�าปี 2563
ในกำรส�ำรวจอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิำรซอฟต์แวร์ ได้ก�ำหนดขอบเขต

ของซอฟต์แวร์ไว้เป็น 2 ประเภท คือ 
1.  ซอฟต์แวร์ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือใช้งำนทั่วไป และซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปที่มีรำยได้จำก 

ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิ ซึ่งท�ำกำรติดตั้งเพื่อใช้งำนในองค์กร  
2.  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ผ่ำนทำงเว็บ (Software as a service : SaaS) หรือ 

ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ำยของบริษัทผู้พัฒนำซอฟต์แวร์ ขณะท่ีบริกำรซอฟต์แวร์ 
ได้ก�ำหนดขอบเขตไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย 

 1.  Software System Integration Services หมำยถึง กำรให้บริกำร 
 บูรณำกำรรวมระบบในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เท่ำนั้น 

 2. Software Maintenance Services หมำยถึง กำรบริกำรดูแล 
 บ�ำรุงรักษำซอฟต์แวร์ ตั้งแต่กำรจัดหำ ติดตั้ง บ�ำรุงรักษำ ปรับปรุง  
 และอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้ลูกค้ำ โดยมูลค่ำกำรบริกำรดังกล่ำวไม่รวมค่ำ 
 กำรใช้สิทธิซอฟต์แวร์ 

 3.  Software Customize Services หมำยถึง ซอฟต์แวร์ที่ลูกค้ำว่ำจ้ำง 
 ให้ออกแบบและพัฒนำเพื่อใช้เฉพำะกับงำนท่ีเฉพำะเจำะจง ซึ่งลูกค้ำ 
 จะเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ 

 4.  Consult/Training Services หมำยถึง บริกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรวำง 
 ระบบซอฟต์แวร์ และกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์

ในกำรส�ำรวจได้ท�ำกำรศึกษำและวิเครำะห์ระบบนิเวศ (Ecosystem) และ 
ห่วงโซ่มูลค่ำ (Value chain) ของอุตสำหกรรม โดยจ�ำแนกผู้ประกอบกำรเพื่อ 
ด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำหรือ End-user ในตลำด  
ดังประกอบไปด้วย (รูปที่ 2)
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ผู้ประกอบการ 5 ประเภท และ End-user
n Developer/Freelance คือ นักพัฒนำซอฟต์แวร์ภำยในองค์กร และนกัพฒันำ

ซอฟต์แวร์อิสระ 
n Independent Software Vendor (ISV) คือ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อขำย  

โดยจ�ำหน่ำยทั้งรูปแบบ  License และ Subscription 
n Reseller/Distributor คือ บริษัททีท่�ำหน้ำทีจ่�ำหน่ำยหรอืเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย

ซอฟต์แวร์จำก ISV
n System Integrator (SI) คือ บริษัทที่ท�ำหน้ำที่เป็นผู้รับติดตั้งโซลูชันให้กับ 

ผู้ใช้ โดยมีรำยได้มำจำกกำรรับติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ 
n IT Consultant คือ บริษัทที่ให้ค�ำปรึกษำกับผู้ใช้ในกำรพัฒนำโซลูชันต่ำงๆ 

ซึ่งท�ำหน้ำที่ในกำรแนะน�ำ ออกแบบระบบ
n End-user คอื กลุม่ผูท้ีซ้ื่อโซลชูนัซอฟต์แวร์ ซึง่อำจเป็นบคุคลทัว่ไป หน่วยงำน

ต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน 

รูปที่ 2 ระบบนิเวศ (Ecosystem) และห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรม

Developer/
Freelance      

Independent 
Software Vendor: 
ISV 

Reseller/
Distributor 

System 
Integrator: SI 

End-user

IT Consultant
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กำรส�ำรวจมูลค่ำตลำดประจ�ำปี 2563 ได้ท�ำกำรส�ำรวจมูลค่ำกำรบริโภค  
โดยมูลค่ำกำรบริโภคเป็นข้อมูลที่แสดงถึงศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย     

มูลค่ำกำรบริโภคซอฟต์แวร์ค�ำนวณโดยใช้มูลค่ำกำรน�ำเข้ำซอฟต์แวร์จำก 
ต่ำงประเทศรวมกับมูลค่ำกำรผลิตเพื่อใช้ในประเทศในส่วนมูลค่ำกำรผลิตค�ำนวณ 
โดยน�ำตัวเลขมูลค่ำกำรผลิตเพื่อใช้ในประเทศรวมกับตัวเลขกำรส่งออกซอฟต์แวร์ 
เพื่อให้ได้มูลค่ำกำรผลิตซอฟต์แวร์ภำยในประเทศ รวมทั้งได้ส�ำรวจธุรกิจขนำด
ใหญ่ที่คำดว่ำจะมีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์เพื่อใช้ภำยในองค์กร  
(In-house) ด้วยเช่นกัน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 : การแบ่งประเภทมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์
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ขอบเขตในกำรส�ำรวจจะครอบคลุมเฉพำะรำยได้ของซอฟต์แวร์และบริกำร
ซอฟต์แวร์เท่ำน้ันโดยได้จ�ำแนกรำยได้ของบริกำรท่ีเกิดจำกกำรใช้ซอฟต์แวร์  
(Software-enable Service) ไปไว้ในอตุสำหกรรมบรกิำรดจิทัิล หรอื Digital Service  
ยกตัวอย่ำง Builk ด�ำเนินธุรกิจ e-Commerce ด้ำนวัสดุก่อสร้ำง โดยกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ให้กับ SME เข้ำมำใช้งำนฟรี มีรำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง ซ่ึงไม่ใช่ 
รำยได้จำกกำรขำยหรือให้บริกำรซอฟต์แวร์โดยตรง 

การส�ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ในปี 2563 แบ่งการส�ารวจ
ออกเป็น 2 ประเภท 

1. มูลค่ำตลำด ประกอบด้วย
    1.1 ซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูป
    1.2 บริกำรซอฟต์แวร์
    1.3 กำรพัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในองค์กร (In-house)
2. จ�ำนวนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
    2.1 ผู้ท�ำงำนอยู่ในอุตสำหกรรม
    2.2 บัณฑิตในสำขำที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม
กำรส�ำรวจในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยอำศัยข้อมูลสถิติทำงกำรจำก

หน่วยงำนภำครัฐ ข้อมูลส�ำหรับกำรค�ำนวณมูลค่ำตลำด น�ำมำจำกข้อมูลธุรกิจและ
รำยงำนงบกำรเงินของนิติบุคคลจ�ำแนกตำมหมวดธุรกิจที่จดแจ้งไว้กับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ และ 
มกีำรสร้ำงโมเดลเพือ่ก�ำหนดสดัส่วนรำยได้ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกิจซอฟต์แวร์และบรกิำร
ซอฟต์แวร์ ส่วนกำรจ้ำงงำนได้น�ำข้อมลูมำจำกกระทรวงแรงงำน และกำรผลติบณัฑติ
และรบันักศกึษำน�ำข้อมลูมำจำกกระทรวงอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อว.)

ฐำนข้อมูลประชำกรธุรกิจซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ อ้ำงอิงตำมกำร 
จัดหมวดหมู่กิจกรรมของอุตสำหกรรมในประเทศไทย (Thailand Standard  
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Industrial Classification: TSIC) ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ซ่ึงแบ่งหมวดธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ โดยครอบคลมุรำยละเอยีด
ทั้งด้ำนขำยปลีก และบริกำร ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 หมวด ดังตำรำงที่ 2 นอกจำกนี้ยังได ้
รวบรวมบริษัทขนำดใหญ่ที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ มีรำยได้มำกกว่ำ 500 
ล้ำนบำท ทีอ่ยูน่อก TSIC หลกัเข้ำมำด้วย เพือ่ให้กำรส�ำรวจมกีรอบประชำกรครอบคลมุ 
ให้มำกที่สุด โดยรวบรวมจ�ำนวนบริษัทได้ทั้งหมด 8,463 บริษัท

หมายเลขหมวด ค�อธบิาย

58202 การจดัท�ซอฟต์แวร์ส�เรจ็รปู (ยกเว้น ซอฟต์แวร์เกมส�เรจ็รปู)

58203 การดแูลสทิธิในการผลติซ�า้ซอฟต์แวร์ส�เรจ็รปูเพือ่จ�หน่ายหรอืเผยแพร่

62011 กจิกรรมการจดัท�โปรแกรมเวบ็เพจและเครอืข่ายตามวตัถปุระสงค์ของผูใ้ช้

62012 กิจกรรมการจัดท�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  
 (ยกเว้น โปรแกรมเวบ็เพจและเครอืข่าย)

62022 กิจกรรมการให้ค�ปรกึษาทางด้านซอฟต์แวร์

62023 กิจกรรมการจดัการสิง่อ�นวยความสะดวกด้านคอมพวิเตอร์

62090 กิจกรรมการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอร์อืน่ ๆ

63111 กิจกรรมการบริหารจดัการและประมวลผลข้อมลู

85492 กิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตารางท่ี 2 หมวดธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์
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ผลการส�ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ประจ�าปี 2563
1. มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์

ผลกำรส�ำรวจมูลค่ำตลำดซอฟต์แวร์ปี 2563 มีมูลค่ำกำรบริโภค 129,028  
ล้ำนบำท (หดตัวจำกปีก่อนร้อยละ 2.47) มีมูลค่ำกำรผลิต 97,956 ล้ำนบำท 
(เติบโตจำกปีก่อนร้อยละ 4.07) มีมูลค่ำกำรพัฒนำเพื่อใช้ในองค์กร (In-house)  
ปี 2563 เป็นจ�ำนวนรวม 17,888 ล้ำนบำท (ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 2.45) ดังรูปที่ 4

 ผลกำรส�ำรวจพบว่ำมูลค่ำรวมของอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ (ไม่รวม In-house) 
ในปี 2563 มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 131,297 ล้ำนบำท (หดตัวลงจำกปีก่อนร้อยละ 2.61) 

ปัจจัยต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2563 เป็นผล
จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท�ำให้องค์กรจ�ำนวนหนึ่งชะลอกำรลงทุน 
หรือเปลี่ยนวิธีกำรลงทุนส่งผลให้มูลค่ำงำนลดลง แม้จะชดเชยด้วยกำรลงทุน

รูปที่ 4 มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ปี 2563

น� เข้า

36,165

40,691 

33,341

ผลิตใช้ในประเทศ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ส่งออก

2,150

2,514

2,269

In-house
มูลค่ารวมอุตสาหกรรม

(ไม่รวม In-house)

19,180

18,337

17,888

118,917

134,816

131,297

91,611 

95,687

80,602

+12.51%

-18.06% -9.75%

+16.93%+13.66%

+4.45%

-4.40%

-2.45%

+13.37%

-2.61%

ปี 2561
116,767

ปี 2562
132,302

+13.30%

ปี 2563
129,028

-2.47%

มูลค่าการบริโภค

อัตราการเติบโต มูลค่าบริโภค (%)

ปี 2561

82,752
ปี 2562
94,125

+13.74%

ปี 2563
97,956

+4.07%

มูลค่าการผลิต

อัตราการเติบโต มูลค่าผลิต (%)

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์  ปี 2563 
(หน่วย : ล้านบาท)
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พัฒนำระบบเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (Digital Transformation)  
ขององค์กร กำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัล และด้ำน e-Commerce แต่ยังไม่สำมำรถ
ท�ำให้ตัวเลขมูลค่ำตลำดให้ทรงตัวหรือเติบโตขึ้น

2. มูลค่าตลาดบริการซอฟต์แวร์ ปี 2563
ผลกำรส�ำรวจมูลค่ำตลำดบริกำรซอฟต์แวร์ในปี 2563 มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้น 

78,219 ล้ำนบำท (เติบโตขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 7.39) โดยหำกพิจำรณำมูลค่ำ 
กำรบรกิำรซอฟต์แวร์ทัง้ 4 ประเภทในปี 2563 จะมมีลูค่ำดงันี ้1) Software System 
Integration Services มีมูลค่ำ 19,058 ล้ำนบำท 2) Software Maintenance  
Services มีมูลค่ำ 21,355 ล้ำนบำท 3) Software Customize Services  
มีมูลค่ำ 23,870 ล้ำนบำท และ 4. Consult/Training Services มีมูลค่ำ 13,936 
ล้ำนบำท ดังตำรำงที่ 3

 (หน่วย : ล้านบาท)

มลูค่าเฉพาะบรกิารซอฟต์แวร์จ�แนกตามประเภท ปี 2563

ประเภท

System Integrator 

Software Maintenance

Software Customization

Consult/Training

Total 

ปี 2562

21,030

26,457

16,722

8,625

72,834

ปี 2563

19,058

21,355

23,870

13,936

78,219

เปลี่ยนแปลง

-9.38%

-19.28%

42.75%

61.58%

7.39%

ตารางที ่3 มลูค่าบรกิารซอฟต์แวร์ปี 2563
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ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

ปัจจยัทีท่�ำให้ภำพรวมของบรกิำรซอฟต์แวร์เตบิโตข้ึนจำกปีทีผ่่ำนมำเป็นผลมำ
จำกกำรเติบโตของบริกำรด้ำน Software Customization ทั้งนี้เนื่องจำกปัจจุบัน 
องค์กรเลือกว่ำจ้ำงให้ Digital Provider พัฒนำซอฟต์แวร์เฉพำะส�ำหรับองค์กร 
มำกกว่ำทีจ่ะเลอืกซือ้หรอืใช้บริกำรซอฟต์แวร์ส�ำเรจ็รปูจำกต่ำงประเทศ รวมท้ังบรกิำร
ด้ำน Consult/Training มีกำรเติบโตขึ้นด้วย

3. มูลค่าการส่งออกและน�าเข้าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2563
ในปี 2563 ประเทศไทยส่งออกซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์รวมมูลค่ำกว่ำ 

2,269 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 9.75 โดยภำพรวมเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 เป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตลำด เนือ่งจำกตดิต่อลกูค้ำยำกขึน้ 
กำรน�ำเสนองำนโดยไม่พบหน้ำโน้มน้ำวได้ยำก หรือสร้ำงควำมประทับใจให้ลูกค้ำได้
ยำกกว่ำ อีกทั้งยังไม่สำมำรถจัดโรดโชว์ได้ เนื่องจำกงำนแสดงสินค้ำ (ทั้งในและต่ำง
ประเทศ) ถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป ท�ำให้ผู้ประกอบกำรซอฟต์แวร์ขำดช่องทำงส�ำคัญ
ในกำรขยำยตลำดโดยเฉพำะตลำดต่ำงประเทศ 

ด้ำนกำรน�ำเข้ำซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ในปี 2563 พบว่ำมีมูลค่ำ 
รวม 33,341 ล้ำนบำท หดตัวลงร้อยละ 18.06 โดยพฤติกรรมกำรบริโภคของตลำด
ในภำพรวมเปลี่ยนแปลงไป มีกำรย้ำยกำรบริโภคจำก Software License ไปสู่กำร
พัฒนำระบบด้วย Opensource มำกขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ส่งผลโดยตรงท�ำให้กำร 
น�ำเข้ำหดตัวลง
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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

ผลส�ารวจการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
เพื่อใช้ในองค์กร (In-house)

มูลค่ำกำรผลิตและพัฒนำซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในองค์กร 
เป็นกำรค�ำนวณมูลค่ำงำนพัฒนำซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในองค์กร 
(In-house) ทัง้หน่วยงำนภำคเอกชน ส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกิจ โดยใช้สตูรค�ำนวณ 
ดังนี้

จ�านวนบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ x มูลค่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตได้ต่อหัวโดยเฉลี่ย

   
กำรส�ำรวจกำรผลติและพฒันำซอฟต์แวร์และบรกิำรซอฟต์แวร์เพือ่ใช้ในองค์กร 

(In-house) ประจ�ำปี 2563 มีมูลค่ำ 17,888 ล้ำนบำท โดยลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 
2.51 ดังตำรำงที่ 4

บุคลากรทีพ่ฒันาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในองค์กร หรือ In-house (Non-market) ปี 2563

ปี

2561

2562

2563

จ�นวนบุคลากร (คน)

21,881

20,919

20,407

มูลค่า (ล้านบาท)

19,180

18,337

17,888

กำรประมำณมูลค่ำกำรผลิตและพัฒนำซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์เพื่อ
ใช้ในองค์กรนั้น คิดมูลค่ำงำนที่เกิดจำกกำรผลิตและพัฒนำของบุคลำกรในสำยงำน 
ด้ำนพัฒนำซอฟต์แวร์ ที่ท�ำงำนในภำคเอกชน หน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ 
จ�ำนวนทั้งสิ้น 20,407 คน จำก 4 ต�ำแหน่งงำน ดังนี้

ตารางท่ี 4 บคุลากรและมลูค่าในการพฒันาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในองค์กร ปี 2563
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ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

- Software/IT Project Manager
- Business Analyst/Software Analyst and Designer/Software Architect
- Programmer/Software Developer/Tester
- System Engineer/Network Engineer

การส�ารวจบุคลากรอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
ประจ�าปี 2563

ผลกำรส�ำรวจพบว่ำ บคุลำกรภำยในบรษัิททีเ่กีย่วข้องกบัซอฟต์แวร์และบรกิำร
ซอฟต์แวร์ปี 2563 มีจ�ำนวนโดยรวมทั้งสิ้น 107,984 คน เติบโตจำกปีก่อนร้อยละ 
9.44 ในจ�ำนวนนั้นเป็นบุคลำกรด้ำนซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์จ�ำนวน 58,183 
คน ทัง้น้ีเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 10.64 โดยในจ�ำนวนนีย้งัไม่รวมบคุลำกรทีจ้่ำงงำน
ภำยนอก (Freelance) อีก 8,591 คน ดังตำรำงที่ 5

ตำ แหน่งด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ เปล่ียนแปลงปี 2562 ปี 2563 สัดส่วนพนักงาน

- Software/IT Project Manager
- Business Analyst/Software Analyst and Designer/ 
 Software Architect

-  Programmer/Software Developer/Tester

-  System Engineer (SE)/Network Engineer (NE)

รวมบุคลากรซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

ต� แหน่งด้านอ่ืนๆ

-  พนักงานด้านการตลาดและการขาย

-  ผู้บริหาร

-  พนักงานอ่ืนๆ

-  Freelance

รวมท้ังหมด

7,666
8,011

29,344

7,565

52,586

10,450

5,841

21,307

8,485

98,669

8,856
8,983

31,880

8,464

58,183

11,245

6,738

23,227

8,591

107,984

8.20%
8.32%

29.52%

7.84%

53.88%

10.41%

6.24%

21.51%

7.96%

100%

+15.52%
+12.13%

+8.64%

+11.88%

+10.64%

+7.61%

+15.36%

+9.01%

+9.44%

ตารางท่ี 5 จ�นวนบคุลากรในบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์
ปี 2563
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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

โดยจ�ำแนกตำมต�ำแหน่งงำนด้ำนซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์พบว่ำ ปี 
2563 ต�ำแหน่งนักพฒันำซอฟต์แวร์และทดสอบซอฟต์แวร์ (Programmer/Software 
Developer/Tester) มีบุคลำกรปริมำณสูงที่สุดคือร้อยละ 29.52 ส่วนต�ำแหน่งอื่นๆ 
นั้นมีปริมำณที่ใกล้เคียงกัน

คำดกำรณ์ปริมำณควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนซอฟต์แวร์ ปี 2564 มีจ�ำนวน 
84,000 คน ปี 2565 มีจ�ำนวน 74,000 คน ลดลงร้อยละ 22.21 และ 11.90 ตำม
ล�ำดับ ในขณะที่ปี 2566 มีจ�ำนวน 75,000 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 1.35 ดังตำรำงที่ 6

คาดการณ์ความต้องการบคุลากรด้านซอฟต์แวร์ 3 ปี

ปี

2563

2564

2565

2566

จ�นวน (คน)

107,984

84,000

74,000

75,000

เปลี่ยนแปลง

+9.44%

-22.21%

-11.90%

1.35%

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงการจ้างงานในอตุสาหกรรมทัง้ 3 ปี คอื 
    ปี 2564-2565 แนวโน้มควำมต้องกำรบุคลำกรลดลงจำก 2 ปัจจัย
n ผลพวงจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ

อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ ท�ำให้ผู้ประกอบกำรชะลอกำรเพิ่มพนักงำน และ
ไม่รับเข้ำเพ่ือทดแทนกำรลำออก เน่ืองจำกยังไม่มั่นใจต่อสถำนกำรณ ์
ดังกล่ำว และบำงองค์กรปรับสถำนภำพพนักงำนจำกจ้ำงประจ�ำเป็นกำรจ้ำง
แบบโครงกำร

ตารางที ่6 คาดการณ์ความต้องการบคุลากรด้านซอฟต์แวร์
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ข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

n องค์กรธรุกจิส่วนใหญ่มกีำรจ้ำง IT Outsource เพือ่ลดต้นทนุด้ำนบคุลำกรและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกร

ปี 2566 แนวโน้มควำมต้องกำรบุคลำกรเติบโตจำกคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจ 
ฟื้นตัวจำก COVID-19 ท�ำให้ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์มี
กำรขยำยตัวตำม

ผลการส�ารวจการผลติบณัฑติในสาขาทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และสารสนเทศ (Educational Sector)

กำรส�ำรวจบณัฑติสำขำทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำซอฟต์แวร์ปี 2563 ได้น�ำข้อมลู
มำจำกกระทรวงกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.) พบว่ำ มทีัง้หมด 
5 สำขำ คือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และข้อมูลและกำรวิเครำะห์ โดยจ�ำนวนนักศึกษำรับเข้ำปีกำร
ศึกษำ 2559 มีก�ำหนดจบกำรศึกษำตำมเกณฑ์ในปี 2563 ซึ่งภำพรวมของกำรรับเข้ำ
ในปีกำรศึกษำ 2559 นั้นมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 17,608 คน และจบกำรศึกษำในปี 2563 
จ�ำนวน 12,285 คน คิดเป็นค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำร้อยละ 69.77 ดังตำรำงที่ 7
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ข้อมลูและประเมนิสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบรกิารซอฟต์แวร์ ปี 2563 คาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี

ทั้งนี้ประกอบด้วย สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำ
ร้อยละ 72.25 สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มีค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำร้อยละ 
58.59 สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำร้อยละ 79.30 
สำขำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำร้อยละ 90.96 และสำขำ
ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ยังไม่พบค่ำเฉลี่ยในกำรจบกำรศึกษำเนื่องจำกเริ่มเปิดเมื่อปี
กำรศึกษำ 2561 ที่ผ่ำนมำ 

จ� นวนนักศึกษาด้านซอฟต์แวร์รับเข้าและจบการศึกษาจ� แนกตามสาขาปี 2559-2563

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ข้อมูลและการวิเคราะห์

สรุปรวมรับเข้า

สรุปรวมจบการศึกษา

รับเข้า

จบการศึกษา

รับเข้า

จบการศึกษา

รับเข้า

จบการศึกษา

รับเข้า

จบการศึกษา

รับเข้า

จบการศึกษา

8,760

4,954

5,451

3,318

2,811

1,496

586

468

-

-

17,608

10,236

7,576

6,511

4,878

3,946

2,856

2,111

450

491

-

-

15,760

13,059

7,113

6,174

4,674

3,543

2,827

1,992

701

483

114

-

15,429

12,192

6,439

4,798

4,311

2,661

3,728

1,847

910

430

668

-

16,056

9,736

6,706

6,329

4,805

3,194

3,280

2,229

760

533

561

-

16,112

12,285

 

72.25

58.59

79.30

90.96

-

69.77

ค่าเฉล่ีย
จบการศึกษาปีการศึกษาสาขาวิชา

2559 2560 2561 2562 2563

(หน่วย : คน)
ตารางท่ี 7 จ� นวนนักศึกษารับเข้าและจบการศึกษา ปี 2559-2563
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คาดการณ์การเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 3 ปี 
ดป้ีำ คำดกำรณ์ว่ำมลูค่ำตลำดซอฟต์แวร์จะเติบโตร้อยละ 2.44 มมีลูค่ำ 134,494 

ล้ำนบำท ในปี 2564 ตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศที่ค่อยๆ ฟื้นตัว
จำกวิกฤต COVID-19 โดยคำดว่ำ ในปี 2565 - 2566 จะได้รับอำนิสงส์จำกสภำวะ
เศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัวของภำคบริกำรกำรท่องเที่ยวและภำคกำรผลิต ผลักดันให้
ตลำดซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์มีมูลค่ำสูงขึ้นเป็น 140,021 ล้ำนบำท และ 
149,596 ล้ำนบำท ในปี 2565 และ 2566 ตำมล�ำดับ (ดังรูปที่ 5)

รูปที่ 5 สรุปผลการส�ารวจและคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 ปี 

 

สรุปผลการสำ รวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2563 
Digital Industry Status Survey Results 2020
(หน่วย : ล้านบาท)

ประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564-2566

บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2563
(หน่วย:คน)ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

182,690
81,252

15,588

107,984       +9.44%

312,460      +53.24%
86,979     +17.90%

98,669     +21.44%
203,903     +11.61%

73,772     +373.26%

ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการดิจิทัล

บุคลากรอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์อัจฉริยะ

บุคลากรอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และบริการซอฟต์แวร์

บุคลากรอุตสาหกรรม
บริการดิจิทัล

มูลค่ารวม  
ปี 2561 

597,677

มูลค่ารวม  
ปี 2563

650,514มูลค่ารวม  
ปี 2562

603,695

มูลค่าอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์และ

บริการซอฟต์แวร์

มูลค่าอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์และ

บริการซอฟต์แวร์
มูลค่าอุตสาหกรรม

บริการดิจิทัล
มูลค่าอุตสาหกรรม

บริการดิจิทัล

มูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์อัจฉริยะ มูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และ

อุปกรณ์อัจฉริยะ

118,918 131,297153,497 244,836

325,262
274,381

มูลค่าอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์และ

บริการซอฟต์แวร์

134,816
มูลค่าอุตสาหกรรม

ฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์อัจฉริยะ

299,343

มูลค่าอุตสาหกรรม
บริการดิจิทัล

169,536

+10.45%

+1.01%

+7.76% +44.42%

+13.37%

-7.97%

-8.34%

-2.61%

มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และบริการซอฟต์แวร์

มูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์
และอุปกรณ์อัจฉริยะ

มูลค่าอุตสาหกรรมบริการ
ดิจิทัล

ปี 2563

131,297

274,381

244,836 ปี 2564

134,494 +2.44%

286,448 +4.40%

306,360 +25.13%

ปี 2565

140,021 +4.11%

281,921 -1.58%

363,270 +18.58%
ปี 2566

149,596 +6.84%

285,030 +1.10%

391,834 +7.86%

 (หน่วย : ล้านบาท)
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ปัจจัยที่ท�ำให้อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ ปี 2564-2566  
มีกำรเติบโตเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
n ปี 2564 ผลจำกกำรชะลอกำรลงทุนและพัฒนำระบบไอทีรวมท้ังซอฟต์แวร์

ภำยในองค์กรช่วงปีที่ 2563 อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของ COVID-19 ท�ำให้ในปี 2564 ภำคธุรกิจหันกลับมำลงทุนต่อเนื่องอีกครั้ง 
เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งต่อกำรแข่งขันในธุรกิจหลังยุค COVID-19 

n ปี 2565 คำดว่ำจะสำมำรถควบคมุสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ได้ดีขึ้น จึงท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีทิศทำงฟื้นตัว เมื่อภำคกำรท่องเที่ยว 
ฟื้นตัวขึ้น ท�ำให้กระตุ้นกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรดิจิทัล ส่งผลให้ตลำด
ซอฟต์แวร์กลับมำเติบโต รวมทั้งวิถีกำรด�ำเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในช่วง
สถำนกำรณ์ COVID-19 ยังคงอยู่ จึงยังมีกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ  ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรทำงธรุกจิไปสูดิ่จิทลัมำกขึน้ ส่งผลให้มกีำรใช้ซอฟต์แวร์ทีเ่กีย่วข้อง
ตำมไปด้วย

n ปี 2566 กำรด�ำเนินวิถีใหม่ (New Normal) ยังคงอยู ่และจะคงอยู ่
ตลอดไป ท�ำให้ผู้ประกอบกำรต่ำงต้องสรรหำเครื่องมือที่จะท�ำให้เข้ำถึงลูกค้ำ 
และตอบโจทย์ควำมต้องกำรลูกค้ำให้มำกที่สุด ซึ่งไอทีและซอฟต์แวร์จะเป็น
เครื่องมือที่ส�ำคัญยิ่ง
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จำกกำรส�ำรวจและศึกษำข้อมูลมูลค่ำอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ปี 2563 พบ
ประเด็นส�ำคัญทั้งปัจจัยบวก ปัจจัยลบ และข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปัจจัยบวก 
n กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เป็นตัวเร่งให้ธรุกจิท�ำ Digital Transformation 

เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้
n อุตสำหกรรมบริกำรสำธำรณสุข อุตสำหกรรมประกันภัย อุตสำหกรรม 

ด้ำนกำรสื่อสำร และภำคกำรเงินและธนำคำร มีกำรปรับตัวอย่ำงมำกในช่วง  
COVID-19 รวมไปถึงด้ำนกำรค้ำปลีกค้ำส่งได้มีกำรย้ำยไปสู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์อย่ำงมำก กำรปรับตัวดังกล่ำวต่ำงต้องลงทุนด้ำนไอทีเพิ่มขึ้น

ปัจจัยลบ 
n กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท�ำให้กำรท�ำธุรกิจรูปแบบเดิมหยุดชะงัก 

ธุรกิจที่เป็นคู่ค้ำของธุรกิจซอฟต์แวร์หลำยกิจกำรโดยเฉพำะกิจกำรขนำดกลำง
และเล็กไม่สำมำรถเปิดด�ำเนินกิจกำรได้ตำมปกติเนื่องจำกมีต้นทุนของกิจกำร 
เพิ่มขึ้นจำกมำตรกำรป้องกัน COVID-19 และกำรตรวจเชิงรุกของรัฐบำล

n ไม่มีนโยบำยแห่งชำติในกำรผลักดันแพลตฟอร์มคนไทย จึงไม่สำมำรถทลำย
ก�ำแพงแพลตฟอร์มต่ำงชำติได้ ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์

n ประเทศไทยยังไม่มีกลไกในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์อย่ำงยั่งยืน

สรปุและข้อเสนอแนะ
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ข้อเสนอแนะ
n รฐัควรแก้ปัญหำบคุคลทัง้ระบบด้วยแผนระยะยำว ทัง้ด้ำนกำรขำดแคลนบคุลำกร 

พัฒนำคุณภำพบุคลำกร เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรในตลำดของประเทศ 
n รัฐควรให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนซอฟต์แวร์อย่ำงจริงจัง ทั้ง

ด้ำนกำรตลำด เงินทุน และเทคโนโลยี เพื่อให้สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ

n ควรผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มของคนไทยอย่ำงจริงจัง เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
ประเทศในระยะยำวโดยใช้เครื่องมือทำงดิจิทัล 

n ควรมีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนออกมำเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบกำรด้ำน
ซอฟต์แวร์

n รฐัควรจดัเวทใีห้ควำมรูส้ร้ำงควำมเข้ำใจในกฎหมำยต่ำงๆ เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ภำคเอกชน
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แนวโน้มเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ มีประเด็นท่ีน่ำสนใจและ 
มีควำมสอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์แนวโน้มทั่วโลกของ Gartner Top Strategic 
Technology Trends for 2022 ดังรูปที่ 6

แนวโน้มเทคโนโลยี

รูปที่ 6 การคาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยี ปี 2022 โดยการ์ทเนอร์
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ทั้งนี้ประเด็นที่น่ำสนใจ 3 ประกำร ประกอบด้วย Cloud Native Platforms, 
Cybersecurity และ AI Applications โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1.  Cloud Native Platforms ยุคที่องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ก้ำวสู่ระบบ Cloud 

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันจึงถูกพัฒนำให้มีคุณสมบัติที่สำมำรถยืดหยุ ่นได้
ตำมควำมต้องกำรเพ่ิมหรือลดกำรใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็ว และท�ำงำนได้ทุก
แพลตฟอร์มไม่ว่ำจะใช้งำนบน Cloud รำยใดก็ตำม โดยเน้นกำรท�ำงำนแบบ
อัตโนมัติ

  ผู้พัฒนำซอฟต์แวร์จ�ำเป็นต้องก้ำวสู่ Cloud Native ด้วยกำรศึกษำ 
เร่ืองกำรวำงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมเพื่อออกแบบให้ซอฟต์แวร์หรือ
แพลตฟอร์มมีควำมยืนหยุ่นที่เอื้อต่อกำรท�ำงำนท่ีรำบร่ืน และปรับเปลี่ยน 
ได้ง่ำยตำมควำมต้องกำร โดยแต่ละเซอร์วิสจะต้องถูกออกแบบมำให้เป็น 
อิสระต่อกัน ท�ำงำนได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้ำไปแก้ไขทุกจุด รวมทั้ง 
มีควำมสำมำรถในกำรกู้คืนระบบได้ด้วยตัวเองหำกเกิดข้อผิดพลำดข้ึน และ
ท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

2.  Cybersecurity องค์กรทุกระดับมีควำมต้องกำรระบบควำมปลอดภัยทั้ง 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เน็ตเวิร์ก ไปจนถึงกำรใช้งำนอุปกรณ์ปลำยทำง เป็น 
ผลพวงจำก Work from Home (WFH) กำรย้ำยระบบขึ้น Cloud และ 
ตำมมำด้วยควำมต้องกำรใช้ซอฟต์แวร์ด้ำน Data Management และระบบ 
End-point Protection 

  ผลพวงจำก WFH ท�ำให้องค์กรธุรกิจจ�ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนระบบควำมปลอดภัยให้เข้มแข็งเพื่อปกป้องระบบท่ีอำจจะถูกโจมต ี
เมื่อใดก็ได้ ผนวกกับข่ำว Ransomware โดยองค์กรถูกแฮกข้อมูลเพื่อ 
เรียกค่ำไถ่ ยิ่งท�ำให้หลำยองค์กรตระหนักถึงประเด็นควำมปลอดภัยยิ่งข้ึน  
รวมไปถึงกำรย้ำยระบบไปสู่ Cloud ท�ำให้เกิดกำรใช้ระบบควำมปลอดภัย
ในอีกรูปแบบหนึ่ง ด้ำนผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ต่ำงก็เตรียม
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แผนกำรให้บริกำรในระบบที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยสำรสนเทศเพื่อ 
ตอบสนองต่อแนวโน้มที่เกิดขึ้น

3.  AI Applications กำรประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence และ Machine 
Learning ท�ำได้ดีขึ้น บนข้อจ�ำกัดของชุดข้อมูลหรือปริมำณข้อมูลที่มีอยู่ 
ไม่มำกนักแต่ระบบสำมำรถเรียนรู้อัลกอริทึม และตีควำมได้ดีขึ้น ใช้เวลำสั้นลง 
และจะเริ่มเห็นแนวโน้มกำรเกิด AI Engineering ที่จะปรับปรุงข้อมูล โมเดล 
และแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ รวมถึง Generative AI ที่สิ่งประดิษฐ์จะเรียนรู้
จำกข้อมูล สร้ำงนวัตกรรมใหม่โดยไม่ท�ำซ�้ำกับของเดิม 

   กำรประยุกต์ใช้ที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย เช่น ใช้ในกำรหำควำม
เหมำะสมของเส้นทำงขุดเจำะน�ำ้มนั กำรดแูลและให้ข้อมลูลกูค้ำแบบเรยีลไทม์  
และเชื่อว่ำในอนำคตอันใกล้นี้จะเห็นกำรใช้งำนรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอีก

   ทั้งสำมประกำรนี้เป็นไปตำมกระแสเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้
ทุกฝ่ำยทั้งฝ่ำยผู้ให้บริกำร ผู้พัฒนำเทคโนโลยี ตลอดจนผู้บริโภคปรับตัวตำม
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งหลำยๆ อย่ำงเป็นควำมก้ำวหน้ำที่ส่งผลดีต่อกำร 
ขับเคลื่อนองค์กรทั้งสิ้น
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