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 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: 

depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดดำเนินการสำรวจขอมูลและ 

ประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562 

คาดการณแนวโนม 3 ป โดยเปนการศึกษาและเสนอนิยามอุตสาหกรรมฮารดแวรและ 

อุปกรณอัจฉริยะ (Hardware and Smart Devices) ท่ีเปนปจจุบันและเปนสากล 

ดวยการนำเขาขอมูลจากแหลงที่อางอิงได เชน มูลคาการนำเขาจากกรมศุลกากร 

ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน 

 ตลาดฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561 มีมูลคารวมเทากับ 325,261 

ลานบาท เติบโตจากป 2560  รอยละ 7.29  (ป 2560 มีมูลคารวม 303,169 ลานบาท) 

ซึ่งในมูลคารวม ป 2561 แบงเปนมูลคาฮารดแวร 236,395 ลานบาท เติบโตขึ้น 

รอยละ 6.29 และมูลคาอุปกรณอัจฉริยะ 88,866 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 10.04 

ทั้งนี้เปนผลมาจากการลงทุนตอเนื่องของภาครัฐและเอกชนเพื่อการกาวสู Digital 

Transformation และการลงทุนสรางศูนยขอมูลอินเทอรเน็ต (IDC: Internet Data 

Center) ที่กระตุนการเติบโตของสตอเรจอยางเห็นไดชัด แตป 2562 มีมูลคารวม 

ลดเหลือเทากับ 299,343 ลานบาท สงผลใหมูลคาลดลงรอยละ 7.97 แยกเปน   

มูลคาฮารดแวร 217,294 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.08 และมูลคาอุปกรณอัจฉริยะ 

82,049 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.67 แมการลงทุนจัดซื้อจัดหาฮารดแวรยังมี 

แตการเผชิญสภาวะเงินบาทแข็งคาขึ้น และการจัดซื้ออุปกรณสำรองขอมูลที่ลดลง 

บทสรุปผูบริหาร
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ขอมูลที่ลดลงจำนวนมาก อันเนื่องมาจากปจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ที่ผูบริโภคหันไปใชการจัดเก็บขอมูลผานระบบคลาวด การฝากไฟล จึงอาจเปน 

สาเหตุที่ตองพิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบเพิ่มขึ้น

 ผลการศึกษาบุคลากรในอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561 

สรุปไดวา มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 176,115 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.46 จากป 

2560 ที่มีจำนวนบุคลากร 173,588 คน และผลการสำรวจป 2562 พบวา มีจำนวน 

บุคลากรทั้งสิ้น 196,852 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.77

 ป 2563 คาดการณอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณ 

อัจฉริยะจะหดตัวลงรอยละ 10.1 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 

ของไวรัส COVID-19 ทำใหการนำเขาอุปกรณตางๆ ดานฮารดแวรลดลงเปนอยางมาก 

และสวนหนึ่งเปนไปตามแนวโนมเศรษฐกิจโลก

 ขณะที่ ป 2564 อัตราการเติบโตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 13.3 เปนแนวโนม 

เติบโตสูงขึ้นสอดคลองกับตัวเลข GDP ของประเทศ จึงสงผลใหตลาดฮารดแวร 

เติบโต โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ ป 2563 อีกทั้งเทคโนโลยี 5G ที่ประมูล          

คลื่นความถี่ไปแลวจะสงผลใหเกิดการพัฒนาและประยุกตใชงานตางๆ การลงทุน 

ทั้งฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะจะเพิ่มขึ้นมาก และป 2565 การเขาสูเศรษฐกิจ 

ดิจิทัลและ GDP ท่ีมีแนวโนมจะเติบโตข้ึน จะสงผลทำใหการลงทุนดานเทคโนโลยี 

เติบโตอยางตอเนื่องเปนรอยละ 5.5 แตไมเติบโตกาวกระโดดเชน ป 2564
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 Digital Economy Promotion Agency (depa) supervised by            

the Ministry of Digital Economy and Society has conducted a survey on 

the hardware and smart devices for the year 2018- 2019 and 3 years 

market value estimation. International standards and definitions of    

hardware and smart devices were defined and presented.  In this survey, 

reliable data sources such as tariffs from the Customs Department,    

data from Department of Business Development (DBD) and Ministry of 

Higher Education, Science, Research and Innovation database, were 

used in data collection.

 The hardware and smart devices market in 2018 showed a      

total value of 325,261 million Baht 7.29% growth from 2017 (303,169 

million Baht), with 236,395 million Baht from the value of hardware 

(6.29% growth) and 88,866 million Baht from the value of smart           

devices (10.04% growth).  This could be the results of ongoing digital 

transformation and investments on Internet Data Center (IDC) which 

stimulated the storage market expansion. Nonetheless, the total     
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market value in 2019 dropped to 299,343 million Baht resulting in 

7.97% decline which was 217,294 million Baht of hardware value 

(8.08% decreased) and 82,049 million Baht of smart devices value 

(7.67% dropped). There was hardware investment but the strong        

Thai Baht and the inclination of backup storage planning due to cloud 

technology affecting the investment decision.

 There were 176,115 people in the hardware and smart devices 

industry workforce which is 1.46% increased from year 2017, moreover 

there were 196,852 people in year 2019 (11.77% growth).

 For 2020, it is anticipated that the Thai hardware and smart 

devices industry will fall at 10.1% because of the COVID-19 outbreak. 

The pandemic affected hardware import and logistics to decline rapidly 

and sharply including the world economic trends.

 Nevertheless, for the year 2021, it is expected to see the growth 

of 13.3% regarding the national GDP which results in the hardware 

market to develop especially year over year to 2020. Moreover,           

the completion of 5G spectrum auction will lead to the application    

and development of hardware and smart devices investments as well 

higher. Finally in 2022, the digital economy and national GDP tends to 

increase and will be more profitable by 5.5% but will not be a leap         

as 2021.
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 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: 

depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดดำเนินการสำรวจขอมูลและ 

ประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะในแตละปอยาง  

ตอเนื่อง เพื่อเปนการศึกษาและเสนอนิยามอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณ 

อัจฉริยะ (Hardware and Smart Devices) ที่เปนปจจุบันและเปนสากล รวมทั้ง 

ศึกษาและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณ 

อัจฉริยะในยุคดิจิทัล ในเชิงเทคโนโลยี และธุรกิจ ทั้งแนวโนมของไทย และแนวโนม 

ในตางประเทศ ศึกษาและวิเคราะหระบบนิเวศ (Ecosystem) และหวงโซมูลคา 

(Value Chain) ของอุตสาหกรรม โดยจำแนกผูประกอบการอยางชัดเจน อยางนอย 

ที่สุดในเชิงจำนวน ขนาด และลักษณะการใหบริการ ทั้งนี้ เพื่อนำขอมูลที่ไดไปใช 

ประโยชนเชิงการวิเคราะห วางแผนนโยบาย และกำหนดกลยุทธของหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ อันจะเปนประโยชนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมอบหมายใหสถาบัน 

ไอเอ็มซี (IMC Institute) เปนคณะผูวิจัยตอเนื่องเปนปที่ 2 ซึ่งการสำรวจขอมูล 

และประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะปนี้ไดปรับปรุง 

ฐานขอมูลบริษัทฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะของป 2560 ใหสอดคลองกับวิธีการ 

สำรวจของป 2561-2562 และรวบรวมขอมูลผูประกอบการที่จดทะเบียนกระทรวง 

พาณิชยในหมวดที่เกี่ยวของกับฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ

 การสำรวจมูลคาตลาดฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562 ไดสำรวจ 

มูลคาการนำเขาฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ โดยการวัดมูลคาที่สอดคลองกับ 
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การสำรวจมูลคาตลาดฮารดแวร
และอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562



ยุทธศาสตรของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ในการสงเสริมและ 

พัฒนาอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ อันเปนอีกหนึ่งขอมูลที่แสดงถึง 

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

นิยามสำรวจขอมูลอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ

 นิยามสำรวจขอมูลอุตสาหกรรมฮารดและอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562 

กำหนดในแนวทางเดียวกันกับ ป 2560 โดยกำหนดหวงโซแหงคุณคา (Value Chain) 

ในระบบนิเวศ (Ecosystem) ของตลาดฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะเปนสองกรณี 

คือ

 1. กรณีของฮารดแวร ผูใช (End Users) จะซ้ือตรงจากผูผลิต (Vendor) ไมได 

ตองซื้อผานบริษัทหรือตัวแทนตางๆ เชน ตัวแทนจำหนาย (Distributor) หรือ 

ผูรวบรวมระบบ (System Integrator)  ยกเวน ผูใชซื้อระบบแบบเชาใชผาน Cloud 

Provider ดังแสดงตัวอยางของผูประกอบการตางๆ ในประเทศ ดังรูปที่ 1

 2. กรณีของอุปกรณอัจฉริยะหวงโซแหงคุณคาจะเริ่มตนตั้งแตผูผลิต Chip/ 

Semiconductor ที่เรียกวาโมดูล (Smart Module) จากนั้นจะมีผูผลิตที่นำโมดูล 

เหลานี้ไปประกอบเปนอุปกรณอัจฉริยะ (Smart Devices) ซึ่งจะทำงานไดผาน 

เครือขายที่เชื่อมตอ (Network) และเชนเดียวกับตลาดฮารดแวร ผูใช (End Users) 

จะซ้ือจากตัวแทนจำหนาย (Distributor) และผูรวบรวมระบบ (System Integrator) 

ดังแสดงตัวอยางของผูประกอบการตางๆ ในประเทศ ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 1  ตัวอยางบริษัทในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมฮารดแวรในประเทศไทย
          [ที่มา: IMC Institute,2560]

รูปที่ 2  ตัวอยางหวงโซแหงคุณคาสำหรับอุปกรณอัจฉริยะในประเทศไทย
           [ที่มา: IMC Institute,2560]
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ตารางที่ 3  จำนวนและมูลคานำเขาอุตสาหกรรมฮารดแวร
 และอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562

รูปที่ 7  รายไดรวมของผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมฮารดแวร
 และอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562
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การคาดการณการเติบโตของตลาดฮารดแวร
และอุปกรณอัจฉริยะ ป 2563-2565

 คาดการณแนวโนม 3 ป ของอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ 

ตั้งแต ป 2563-2565 มีดังนี้ 

 

  ป 2563 อัตราการเติบโตลดลงรอยละ 10.1 เนื่องจากผลกระทบจาก 

การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหการนำเขาอุปกรณตางๆ ดานฮารดแวร 

ลดลงไปอยางมาก และเปนไปตามแนวโนมเศรษฐกิจทั่วโลก อยางไรก็ตาม ไวรัส 

COVID-19 เปนตัวกระตุนความตื่นตัวของการ Work from Home สงผลใหมี     

อัตราการลงทุนเพิ่มดานการซื้อโนตบุกคอมพิวเตอร เพื่อพกพาไปใชงานนอกสถานที ่

และตลาดอุปกรณตรวจจับ รวมถึงอุปกรณที่เอื้อตอการใชงาน หรือทำงานระยะไกล 

แมไมอาจทดแทนมูลคาตลาดที่สูญเสียไปทั้งหมดก็ตาม

  ป 2564 อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 13.4 จากตัวเลข GDP ของ 

ประเทศมีแนวโนมดีขึ้น สงผลใหตลาดฮารดแวรกลับมาเติบโต โดยเฉพาะเทียบ 

YoY กับป 2563 เทคโนโลยี 5G ทำใหเกิดการพัฒนาและประยุกตใชงานตางๆ 

สงผลใหเกิดการลงทุนฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะมากขึ้น

  ป 2565 อัตราการเติบโตยังคงเพิ่มขึ้น แตไมกาวกระโดดเชนป 2564 

  หรืออยูที่รอยละ 5.5 เนื่องจากการเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลและ GDP ยังมีแนวโนม 

เติบโตข้ึน สงผลทำใหการลงทุนดานเทคโนโลยีเติบโตอยางตอเน่ือง (ดังตารางท่ี 4)
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 ผลการศึกษาบุคลากรในอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ              

ป 2561 จากพนักงานของ 7,363 บริษัท พบวา มีจำนวน 176,115 คน จากป 2560 

ที่มีพนักงานทั้งสิ้น 173,588 คน คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.46 และป 2562 

เพิ่มขึ้นรอยละ 11.77 เปน 196,852 คน (ดังตารางที่ 5) ซึ่งเมื่อจำแนกตาม 

ตำแหนงงานแลวปรากฏวา พนักงานอื่นๆ มีจำนวนสูงสุด โดย ป 2560 - 2562 

มีจำนวน 82,281 คน 83,479 คน และเพิ่มเปน 93,308 คน ตามลำดับ สอดคลอง 

กับชวงจังหวะการยายฐานการผลิตฮารดดิสกไดรฟผูผลิตรายใหญของโลกจาก 

มาเลเซียสูไทยชวงป 2561-2562 รองลงมา คือ พนักงานดานการตลาดและการขาย 

ที่มีจำนวน 51,556 คน 52,306 คน และ 58,465 คน ตามลำดับ

 ทั้งนี้จำนวนบุคลากรในป 2561 ที่รวมทั้งสิ้น 176,115 คน แยกตาม 

ตำแหนงงาน ดังนี้ IT Project Manager 3,170 คน  System Engineer 4,403 คน 

Hardware Engineering/IoT Engineering 11,095 คน  Developer 16,555 คน 

พนักงานดานการตลาดและขาย 52,306 คน ผูบริหาร 5,107 คน พนักงานอื่นๆ 

การสำรวจบุคลากรอุตสาหกรรมฮารดแวร
และอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562

ตารางที่ 4  คาดการณอัตราการเติบโตอุตสาหกรรมฮารดแวร
   และอุปกรณอัจฉริยะ ป 2563-2565
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83,479 คน และ ป 2562 รวมทั้งสิ้น 196,852 คน แยกเปน IT Project Manager 

3,543 คน System Engineer 4,921 คน Hardware Engineering/IoT Engineering 

12,402 คน Developer 18,504 คน พนักงานดานการตลาดและขาย 58,465 คน 

ผูบริหาร 5,709 คน พนักงานอื่นๆ 93,308 คน

 สวนจำนวนบริษัท ป 2562 เทากับป 2561 ที่ 7,363 บริษัท ลดลงจาก        

ป 2560 ที่มี 7,544 บริษัท รอยละ 0.24 

ตารางที่ 5  บุคลากรดานฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ
   จำแนกตามตำแหนงงาน ป 2560-2562



 จากการสำรวจการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมฮารดแวร 
และอุปกรณอัจฉริยะที่ใชฐานขอมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) พบวา จำนวนนักศึกษารับเขาเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 
นักศึกษาที่จบการศึกษามีจำนวนนอยลงอยางมาก ซึ่งปรากฏการณเชนนี้เปนตอเนื่อง 
ในชวงหลายปที่ผานมา โดยจำนวนนักศึกษารับเขามีกำหนดจบการศึกษาใน 4 ป 
ตอมา ปจจัยที่ทำใหเปนเชนนั้นคือ นักศึกษาบางสวนยายไปเรียนสาขาวิชาอื่นและ 
บางสวนไมจบตามเกณฑ ซึ่งอาจจบในปที่ 5 หรือ 6 เปนตน ดังนั้นในที่นี้จะ 
เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2559 และจบการศึกษาในป 2562 คือ รับเขา 
7,040 คน จบการศึกษา 4,426 คน (ดังตารางที่ 6)

 จากการสำรวจขอมูล ป 2559-2562 พบวา มีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ 
อุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ เปดการเรียนการสอนภายใตการกำกับ 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งหมด 5 
หลักสูตร คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมซอฟตแวร อัตโนมัติ 
และหุนยนต และวิศวกรรมเครือขาย

ขอมูลอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562 คาดการณแนวโนม 3 ป 22

ผลการสำรวจการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ (Educational Sector)

ตารางที่ 6 จำนวนนักศึกษาดานฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ ป 2559-2562
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 จากการสำรวจ การสัมภาษณ และศึกษาขอมูลมูลคาอุตสาหกรรมฮารดแวร 
และอุปกรณอัจฉริยะ ป 2561-2562 พบประเด็นสำคัญทั้งปจจัยบวก ปจจัยลบ 
และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ปจจัยบวก

 อุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะมีแนวโนมจะไดรับอานิสงสจาก 
เทคโนโลยีตางๆ ดังนี้

การเขามาของ AI งานดานปญญาประดิษฐ ทำใหเกิดระบบอัตโนมัติมากขึ้น 
เชน ระบบ Facial Recognition, Robotics, ChatBot
การลงทุน 4G ตอเนื่องกอนการประมูล 5G รองรับความตองการใชงาน 
ของผูบริโภค
ภาครัฐลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล
IoT จะมีแนวโนมการใชอุปกรณ Internet of Things ทั้งกลุมที่เปน 
Consumer IoT และ Industrial IoT ซึ่งจะนำมาสูโครงการดานตางๆ เชน 
Smart City, Smart Agriculture
Big Data  จะมีความตองการรวบรวมขอมูลขนาดใหญมาใชเพื่อการวิเคราะห 
และคาดการณในวงการธุรกิจ ราชการ และบริการตางๆ มากขึ้น จะทำให 
มีโครงการดาน Big Data มากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน

สรุปและขอเสนอแนะ
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ปจจัยลบ
 
ขาดผลิตภัณฑที่เราใจผูบริโภคมากระตุนความตองการซื้อ
การผันผวนของคาเงิน
ปญหาเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ
สงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา
หลังจากป 2561 ที่จัดซื้อจัดหาสตอเรจเปนจำนวนมากสอดคลองกับการ 
เกิดขึ้นของ IDC เมื่อถึงป 2562 ปริมาณการจัดซื้อลดลงมาก เปนไปตาม 
แนวโนมการจัดเก็บขอมูลบนคลาวด/รับ-สงไฟลออนไลน
บุคลากรขาดคุณภาพ ยังเปนปญหาหลักของอุตสาหกรรม
โมบายแอปพลิเคชันเกิดข้ึนมาก บางงานถูกยายไปอยูบนโมบาย ทำใหการใช 
คอมพิวเตอรมีนอยลง

ขอเสนอแนะ

ตองการใหรัฐกระตุนรายจาย หรือลงทุนซื้อสินคาไอที
ผลิตบัณฑิตใหตรงวิชาชีพ
รัฐควรขับเคลื่อนโครงการตางๆ อยางจริงจัง มีเจาภาพชัดเจน
รัฐตองจัดการนโยบายใหเหมาะสมเพื่อการทำงานลื่นไหล และรวดเร็ว
รัฐควรรวมงบประมาณสนับสนุนเอกชนไมใหซ้ำซอน และกระจายสูหลาย 
กลุม
ควรมีแผนการแกไขปญหาตางๆ อยางเปนระบบ



 แนวโนมดานไอทีในอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ ประกอบดวย 

5 ดาน คือ 5G, IoT, AI, Big Data และ AR & VR ดังนี้

แนวโนมดานไอที
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5G : การลงทุนเครือขาย 5G ของผูใหบริการโทรคมนาคมในประเทศไทย 

เปนปจจัยหนึ ่งในการขับเคลื ่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหมีโอกาส   

เติบโต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ เนื่องจาก 

เปนเทคโนโลยีที ่รองรับการใชงานอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพสูง 

รวดเร็ว ขยายวงกวาง นำไปสูการตอยอดทางธุรกิจใหทรงศักยภาพยิ่งขึ้น 

รวมทั้งจะทำใหเกิดธุรกิจใหมอีกมากมาย จากการที่เทคโนโลยี 5G ทำให 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตรวดเร็วขึ้น รองรับอุปกรณจำนวนมาก การใช 

เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีมากขึ้น 

IoT (Internet of Things) : มีแนวโนมการใชอุปกรณ IoT สูงขึ้นทั้ง 

กลุมที่เปน Consumer IoT และ Industrial IoT ซึ่งจะนำมาสูโครงการ 

ดานตางๆ เชน Smart City, Smart Agriculture โดยการจัดทำโครงการ 

เหลานี้ตองจัดซื้อจัดหาฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะมาใชงานรวม   

ตามความเหมาะสม ดวย IoT เปนอุปกรณปลายทางที่มีความสามารถ 

ในการเก็บขอมูลและสงตอเขาระบบกลางเพื่อประมวลผลตอไป

AI (Artificial Intelligence) : ปญญาประดิษฐใชงานแพรหลายขึ้น 

เขาไปอยูในผลิตภัณฑหลากหลายขึ้น เชน ดาน Facial Recognition, 

1.

2.

3.



 ทั้งหมดนี้เปนแนวโนมที่สำคัญ อันจะสงผลตออุตสาหกรรมฮารดแวรและ 

อุปกรณอัจฉริยะ 

Robotics, ChatBot เปนตน หนวยงานตางๆ ตองนำมาใชงานตาม 

ความตองการที่เปลี่ยนไปขององคกร

Big Data : ขอมูลขนาดใหญมีความสำคัญมากขึ้น และนำไปสูการ 

วิเคราะหและคาดการณดานตางๆ โดยเกิดโครงการดาน Big Data 

เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน เปนปจจัยสำคัญตอการเติบโตของตลาด 

สตอเรจ

AR & VR (Augmented Reality & Virtual Reality) : ระบบ 

เสมือนจริงไดมีบริษัทผูผลิตนำมาสรางผลิตภัณฑทยอยเปดตัวสูตลาด 

หากใชเทคโนโลยี 5G ไดเต็มประสิทธิภาพ การเชื่อมตอกับผูใชเปลี่ยนไป 

และจะนำมาใชในหลายๆ อุตสาหกรรม
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