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บทสรุปผูบริหาร 
 

โครงการสงเสริมบทบาทอุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงคหลักคือ เพ่ือศึกษา สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของกับอุปทาน (Supply) และอุปสงค (Demand) ของอุตสาหกรรม ICT โดยในดาน
อุปทาน เปนการศึกษาหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ และใน
ดานอุปสงค เปนการศึกษาสถานการณการใช ICT ของกลุมธุรกิจภายในประเทศในแตละภาค
เศรษฐกิจ และสถานการณการใช ICT ของหนวยงานภาครัฐ   

 
นอกจากนั้น โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทเรียนจากภาคอุตสาหกรรม ICT ของ

ประเทศที่มีศักยภาพในการเปนผูนําดาน ICT ในระดับสากล และศึกษาและกําหนดตัวชี้วัดที่
สําคัญเพ่ือใชในการติดตามและวัดผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ ตลอดจน จัดทํา
แผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย พ.ศ. 2552–2556  
 
1. Supply Chain ของอุตสาหกรรม ICT ไทย 
 

การเติบโตอยางกาวกระโดดและตอเน่ืองของอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่เกิดใหม (emerging software and digital content 
industries) สวนหนึ่งเปนผลจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีของฮารดแวรและเทคโนโลยี
การสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารไรสายและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง รวมทั้งความ
แพรหลายของอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และการหลอมรวมของเครือขาย  

 
ผูประกอบการไทยมีโอกาสมากมายในทางธุรกิจ หากสามารถพัฒนาขีดความสามารถใน

การแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหมีมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้นได 
(ดังแสดงในภาพที่ 1) ยกตัวอยางเชน ในสวนของการผลิตสินคาฮารดแวร ผูประกอบการไทยสวน
ใหญซ่ึงแมวาจะยังคงเปนผูรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) อาจปรับตัว
โดยการผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น โดยเนนการผลิตสินคาที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น หรือเนนการ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพดีขึ้น เพ่ือยกระดับของ Smiling curve ใหสูงขึ้น ในขณะที่ ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัว (Embedded software) สามารถสรางมูลคาเพิ่ม โดยมุงสูการ
ออกแบบดวยตนเองมากขึ้น และผูประกอบการในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นอาจมุงสูการพัฒนาตัว
ละคร (character) ของตัวเองเพ่ือจะไดสามารถผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นได 
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Smiling Curve (มุมมองใหม) 

มูลคาเพ่ิมรวม

การออกแบบ
(Design)

การจัดซื้อจัดหา
(Procurement)

การผลิต
(Production)

โลจิสติกสและ
การกระจายสินคา

(Logistics & 
Distribution)

การพัฒนาตราสินคา
(Brand Development)

OEM

HDD

Animation 
CharactersEmbedded SW

2

 
 
ดานโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตน้ัน ในอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรในฐานะเปนบริการ (Software as a Service หรือ SaaS) ผูประกอบการไทยอาจขยาย
ตลาดไดทั่วโลก โดยการมุงขายทรัพยสินทางปญญา (IP) แทนการขายแรงงาน และใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัว (Embedded software) ผูประกอบการไทยควรสรางมูลคาเพิ่มดวย
การออกแบบ และเนนการขายทรัพยสินทางปญญา (IP) แทนการขายแรงงาน สวนใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตที่เกิดใหมน้ัน ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการใหบริการ
เน้ือหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile content) และอุตสาหกรรมเกม ควรมุงสูการขยายตลาดได
ทั่วโลก เพ่ือเพ่ิมสวนแบงรายไดจากการขายในประเทศ สวนผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมแอ
นิเมชั่น ควรมุงขยายตลาดไดทั่วโลก โดยเพิ่มมูลคาสินคาและบริการดวยการสรางตัวละครของ
ตนเอง 

 
นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยควรปรับตัวเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ดังตอไปน้ี 
1. ควรมุงออกสูตลาดตางประเทศ เพราะตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก   
2. ควรสรางสมดุลระหวางการรับจางผลิตและการสรางทรัพยสินทางปญญา (IP) โดยใช

การรับจางผลิตในการสรางโอกาสในการเรียนรู รักษากระแสเงินสดและการจางงาน ในขณะที่ใช
การสรางทรัพยสินทางปญญาในการสรางมูลคาเพิ่ม  

3. ควรรวมตัวกันสราง app store สําหรับตลาดในประเทศ เพ่ือลดตนทุนในการตองจาย
คาจัดจําหนายใน app store ของตางประเทศ ซ่ึงมักอยูในระดับที่สูงถึงรอยละ 30   
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4. สมาคมผูประกอบการควรเปนแกนกลางทําหนาที่ฝกอบรมบุคลากร ตามความตองการ
ของอุตสาหกรรม โดยขอรับการอุดหนุนจากรัฐ  

 
ในสวนของภาครัฐน้ัน นโยบายภาครัฐที่ชวยเอ้ือตอการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่เหมาะสม รวดเร็ว และครบวงจร จะชวยทําใหอุตสาหกรรมของ
ไทยมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได  โดยคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอภาครัฐในการ
กําหนดกฎกติกา และการสงเสริมอุตสาหกรรม ดังตอไปน้ี 

 

• ขอเสนอแนะตอภาครัฐในการกําหนดกฎกติกา 
1. เปดเสรีโทรคมนาคม และสงเสริมเทคโนโลยีทางเลือก 
ความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงเปนปจจัยสําคัญที่เอ้ือตอการเติบโต

ของธุรกิจซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต ดังนั้น รัฐจึงควรสงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาด
โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยการเปดเสรีบริการดาวเทียม สายไฟเบอรใยแกว และเทคโนโลยีไรสาย 
เชน WiMax และ 3G ตลอดจนกํากับดูแลใหเกิดการแขงขัน และลดการผูกขาด ซ่ึงจะทําให
คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีราคาถูกลง การใหบริการมีความแพรหลายทั่วประเทศ ทําให
ตลาดเติบโตมากยิ่งขึ้น    นอกจากนี้ ผูพัฒนาซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตก็จะมีอํานาจตอรอง
กับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น และไดรับสวนแบงรายไดสูงขึ้น     

 
นอกจากนี้ รัฐอาจพิจารณาสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการทําธุรกรรมผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต เชน การจัดใหมีเครื่องแมขาย (server) ที่ใหบริการ cloud computing ใน
กรณีที่เห็นวา บริการ cloud computing ในตางประเทศมีราคาสูงเกินไป เพราะการมี cloud 
computing จะชวยใหผูพัฒนาซอฟตแวรมีตนทุนในการจัดหาเครื่องแมขายถูกลง และสามารถ
ขยายแมขายไดตามตองการ 

 
2. ดึงดูดการลงทุน และการรับงานจากตางประเทศ โดยทํากิจกรรมดานการตลาดตางๆ 

และปรับกฎเกณฑสงเสริมการลงทุนใหเอ้ือธุรกิจขนาดเล็ก เชน ปรับลดมูลคาขั้นต่ําของโครงการ
ที่จะไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหต่ํากวา 1 ลานบาท 
เชน ลดลงเหลือ 5 แสนบาท เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะในการประกอบการของผูประกอบการ
ในประเทศขนาดเล็กที่ใชเงินทุนไมมาก  

 
3. อํานวยความสะดวกในการจางแรงงานมีทักษะจากตางประเทศ 
ในปจจุบัน อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลของไทยยังคงประสบปญหาการขาดแคลน

บุคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญสูง ดังนั้น ภาครัฐควรอํานวยความสะดวกในการจาง
แรงงานที่มีทักษะจากตางประเทศ เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะสูง นอกจากนี้ 



 iv

การนําเขาแรงงานที่มีทักษะสูงจากตางประเทศอาจชวยใหเกิดการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
จากตางประเทศสูบุคลากรไทย ซ่ึงทําใหบุคลากรไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ที่ทัดเทียมในระดับโลกได 

 

• ขอเสนอแนะตอภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม 
1. อุดหนุนการผลิตดิจิทัลคอนเทนตเทียบเทาการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
การพัฒนาซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตตองใชเวลาและมีความเสี่ยงสูง และมัก

กอใหเกิดผลกระทบดานบวกคลายกับการวิจัยและพัฒนา  ดังน้ัน ภาครัฐควรใหการสนับสนุน
เทียบเทาการวิจัยและพัฒนา ยกตัวอยางเชน การใหเงินอุดหนุนการวิจัย (R&D grant) หรือสิทธิ
ประโยชนดานภาษีในลักษณะเดียวกัน  

 
2. สนับสนุนใหเกิดศูนยออกแบบและพัฒนาเสมือน (virtual design and development 

center)  
ผูประกอบการไทยสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซ่ึงไมมี

เงินทุนมากนักในการลงทุนดานการออกแบบและพัฒนา ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนโครงสราง
พ้ืนฐานที่จําเปนตอการออกแบบและพัฒนาของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต เชน 
ศูนยออกแบบและพัฒนาเสมือน ซ่ึงมีซอฟตแวรและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตอการออกแบบและ
พัฒนาซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต ที่สามารถใชไดในราคาที่เหมาะสม โดยผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

 
3. สนับสนุนการจัดเก็บขอมูลดานเทคโนโลยีและตลาด 
ภาครัฐควรสนับสนุนผูประกอบการในการขยายตลาด โดยใหการสนับสนุนดานขอมูลทาง

การตลาดและเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ โดยเผยแพรในรูปของ
รายงานเปนประจําอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ ในการทําตลาดตางประเทศ ภาครัฐควรสนับสนุนให
ผูประกอบการรวมตัวกันในการทําตลาดตางประเทศ โดยชวยสนับสนุนดานคาใชจายในการ
รวมงาน แตทั้งน้ี ภาครัฐควรใหอิสระแกภาคเอกชนในการวางแผนการตลาดในการรวมงาน
นิทรรศการตางประเทศ เน่ืองจากภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญมากกวา 

 
4. ใชตลาดจัดซื้อจัดจางของภาครัฐพัฒนาอุตสาหกรรมอยางมียุทธศาสตร  
ตลาดซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตในประเทศไทยยังมีขนาดเล็ก และสวนแบงทาง

การตลาดสวนมากเปนของบริษัทจากตางประเทศ ดังน้ัน หากภาครัฐใชตลาดจัดซื้อจัดจางในการ
สงเสริมใหมีการใชซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น จะเปนการชวย
ขยายตลาดใหแกผูประกอบการไทยไดมาก  
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ยกตัวอยางเชน ภาครัฐอาจริเริ่มใหมีการใชงาน SaaS โดยเริ่มจากซอฟตแวรที่ไมตองใช
เวลาในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงมาก เชน ซอฟตแวรสํานักงาน (Office software) ก็จะ
สามารถลดตนทุนของรัฐในการจัดหาซอฟตแวรไดมากและจะชวยสรางตลาดใหแกผูประกอบการ
ซอฟตแวรไทยดวย  

 
5. ตั้งหนวยงานสงเสริมดิจิทัลคอนเทนต โดยกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่เชื่อมโยงกับการ

สงออกและขยายตัวของอุตสาหกรรม เพ่ือใหทําหนาที่สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต 
อยางมีประสิทธิผล ตรงกับความตองการของอุตสาหกรรม  

 
2. สถานการณการใช ICT ในประเทศ 
2.1 การใช ICT ของภาคธุรกิจ 

 
ผลการศึกษาที่ผานมาจํานวนมากพบวา สถานประกอบการที่มีการใช ICT มีผลการ

ดําเนินงานที่ดีกวาสถานประกอบการที่ไมใช ICT ยกตัวอยางเชน สถานประกอบการที่มีการใช 
ICT สามารถเติบโตรวดเร็วกวา มีการลงทุนมากกวา และมีประสิทธิผลและมีผลกําไรมากกวา
สถานประกอบการที่ไมใช ICT1  

 
ผลกระทบของ ICT ที่มีตอความสามารถในการแขงขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจเปน

ผลใหภาครัฐทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนามุงสงเสริมการใช ICT ในสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ี ในประเทศไทยเอง ภาครัฐไดมีการพัฒนาแผนแมบท ICT เพ่ือมุงสงเสริมการ
พัฒนาและการใช ICT ในประเทศนับตั้งแตป 2545 

 
อยางไรก็ตาม การใช ICT ในสถานประกอบการของไทยยังคงมีอยูอยางจํากัด โดยจะเห็น

ไดจากผลการสํารวจการมีการใช ICT ในสถานประกอบการ ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ในป 2551 จํานวนสถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 70 และรอยละ 56 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด ตามลําดับ ขณะที่ จํานวนสถาน
ประกอบการที่มีการใชเว็บไซตคิดเปนสัดสวนรอยละ 27 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด 
อยางไรก็ตาม จํานวนสถานประกอบการที่ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสยังคงมีสัดสวนที่คอนขางนอย 
กลาวคือ การซื้อผานอินเทอรเน็ต (รอยละ 10) การขายผานอินเทอรเน็ต (รอยละ 8) การชําระเงิน
ผานอินเทอรเน็ต (รอยละ 5) และการใช EDI (รอยละ 5) 

 

                                                 
1

 World Bank (2006), “Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies, 
accessed on www.worldbank.org. 
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ภาคธุรกิจของไทยยังมีโอกาสในการขยายการใช ICT อีกมาก โดยภาครัฐควรมุงสงเสริม
ในกลุมเปาหมายหลักคือ SMEs และกิจการในภูมิภาค เน่ืองจากขนาดของกิจการจําแนกตาม
จํานวนคนทํางาน และที่ตั้งของสถานประกอบการในภูมิภาคมีความสัมพันธตอการใช ICT รวมทั้ง
ภาครัฐควรมุงสงเสริมการสรางทักษะดาน IT เน่ืองจากการมีแรงงานดาน IT ในสัดสวนสูงสัมพันธ
กับการใชอินเทอรเน็ตในการทําธุรกรรม และควรสงเสริมบรอดแบนดและเปดเสรีโทรคมนาคม 
เน่ืองจาก การเชื่อมตอแบบ always-on เปนปจจัยสําคัญในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

 
นอกจากนี้ ภาครัฐควรสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงกับตางประเทศเนื่องจากการรวม

ทุนกับตางชาติชวยสงเสริมการใช ICT โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอินเทอรเน็ตและธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี การมีหุนสวนตางชาติอาจสงผลเอ้ือตอการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือติดตอสื่อสาร
ระหวางหุนสวนตางชาติและธุรกิจในประเทศ จากนั้นจึงขยายสูการใชเพ่ือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ  

 
ปญหาสําคัญที่ทําใหผูประกอบการไทยมีการใช ICT คอนขางนอย สวนหนึ่งเปนผลจาก

การที่ผูประกอบการเห็นวา ไมจําเปนหรือธุรกิจไมเหมาะสมที่จะใช ICT รวมทั้งการไมเห็น
ประโยชนที่จะไดรับจากการใช ICT ซ่ึงภาครัฐควรเรงเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช 
ICT แกผูประกอบการ เพ่ือใหผูประกอบการไดตระหนักถึงประโยชนในการใช ICT ในการดําเนิน
ธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ ผูประกอบการยังกังวลเกี่ยวกับปญหาการขาดระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการใช อินเทอร เ น็ต ดัง น้ัน ภาครัฐควรเรงออกกฎระเบียบรองรับธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูประกอบการมีความมั่นใจดานความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น 
 
2.2 การใช ICT ของหนวยงานภาครัฐ 

 
หนวยงานภาครัฐมีสัดสวนการใชเว็บไซตประมาณรอยละ 97 ของจํานวนหนวยงาน

ภาครัฐทั้งหมด   ทั้งน้ี วัตถุประสงคหลักของการใชเว็บไซตคือ เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธองคกรและการบริการเปนสวนใหญ รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมชองทางการบริการ 
อํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ และสรางภาพลักษณองคกร    ในสวนของการพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หนวยงานภาครัฐรอยละ 21 ไดใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการ
ดําเนินงานแลว  

 
หนวยงานภาครัฐของไทยควรไดรับการสงเสริมใหมีการใช ICT เพ่ือใหบริการ ตลอดจน 

การทําธุรกรรมตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมหนวยงานราชการและ
หนวยงานราชการอิสระ เน่ืองจากมีสัดสวนของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่คอนขางนอย 
และควรสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการบริการและทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกับภาคธุรกิจ
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และภาคประชาชนใหมากขึ้น รวมทั้ง ควรใหความสําคัญดานการพัฒนาบุคลากรทางดาน ICT 
และเพิ่มสัดสวนคาใชจายดาน ICT ใหเพ่ิมมากขึ้น  

  
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานภาครัฐ 

จําเปนตองอาศัยปจจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน วิสัยทัศนของ
ผูบริหาร และการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสัยทัศนของผูบริหาร
ระดับสูงเกี่ยวกับความสําคัญของ ICT ในภาครัฐมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาการใช ICT ใน
หนวยงาน ดังนั้น ภาครัฐควรสรางเสริมความรูความเขาใจแกผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับ
ความสําคัญและประโยชนของการนํา ICT เขามาใชในหนวยงาน   

 
นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการขยายขอบเขตของการ

ประยุกตใช ICT ใหกวางขวางมากขึ้น (เชน การปฏิสัมพันธกับผูใช (interactive) เพ่ือใหเกิดการ
ติดตอสื่อสารสองทางแบบทันที) ตลอดจนการตอบสนองตอความตองการของประชาชนและลด
อุปสรรคในการใชบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับบริการ
ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแกประชาชน และมุงเพ่ิมความปลอดภัยและคุณภาพของการบริการให
มากขึ้น รวมทั้งการสรางความสะดวกใหแกประชาชนในการเขาถึง ICT และฝกอบรมการใช ICT 
ใหแกประชาชน 

 
3. ประสบการณตางประเทศดานอุตสาหกรรม ICT  
 

ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการผลักดันอุตสาหกรรม ICT ของประเทศที่เปนผูนําทางดาน ICT 
ในการศึกษาซึ่งประกอบดวย ฟนแลนด เยอรมนี และอิสราเอล ใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น
ไดคือ การรวมมือกันของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ กลาวคือ ในสวน
ของภาครัฐ ประเทศเหลานี้ไดเปดใหมีการแขงขันในอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไดอยางเสรี 
และการสงเสริมใหมีการเขามาของบริษัทขามชาติเพ่ือเปนการดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศ และ
ทําใหเกิดการถายทอดความรูและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมมือกันเพ่ือ
ขยายตลาดอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ โดยการผนวกตลาดอุตสาหกรรม ICT ของตนเขากับ
ตลาดที่ใหญกวาทั้งในตลาดระดับภูมิภาค หรือตลาดโลก ในสวนของภาควิชาการ มีบทบาทที่
สําคัญในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม ICT และการเชื่อมโยงองคความรู
ทางเทคโนโลยีในภาค ICT ไปสูภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน การแพทย และการเงินการธนาคาร เปน
ตน 
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บทเรียนที่ไดจากการศึกษาประสบการณของฟนแลนด เยอรมนี และอิสราเอล สามารถ
นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย โดยสรุป 5 ประการ 
ดังตอไปน้ี  

 
 
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและตลาดโทรคมนาคมในประเทศ  
ภาครัฐควรเปดใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมในตลาดโทรคมนาคมโดยเร็วที่สุด 

ดังเชนประสบการณของฟนแลนดและเยอรมนี ซ่ึงชวยใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
ของประเทศทั้งในดานคุณภาพที่ดีขึ้น การแพรหลายมากขึ้น และอัตราคาบริการที่เหมาะสม 
นอกจากนั้น ภาครัฐตองมีมาตรการในการกํากับดูแลและการปองกันการผูกขาดที่มีประสิทธิผล
เพ่ือใหการแขงขันมีความเปนธรรม เชน ประสบการณของฟนแลนดที่มีการกํากับดูแล
ผูประกอบการที่มีอํานาจตลาดที่มีนัยสําคัญ (significant market power) อยางมีประสิทธิผล 

 
2. การพัฒนาเทคโนโลยี  
การพัฒนาเทคโนโลยีจําเปนตองอาศัยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

เปนหลัก และตองมีการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาระหวางภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และ
สถาบันวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ภาครัฐยังสามารถมีบทบาทสําคัญในการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานวิจัยและพัฒนาของรัฐใน
การใหบริการแกเอกชน และการจัดตั้งศูนยบมเพาะทางเทคโนโลยีใหกับบริษัทที่เกิดใหม ดังเชน
ประสบการณของอิสราเอลที่มีการจัดตั้งศูนยบมเพาะทางเทคโนโลยี 24 แหงทั่วประเทศ เพ่ือชวย
ใหบริษัทเกิดใหมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองและสามารถรวมทุนกับตางประเทศได 

 
3. การพัฒนาตลาดในประเทศ  
ภาครัฐสามารถมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาตลาดในประเทศได โดยการใชนโยบายการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Government procurement policy) เพ่ือสงเสริมการเติบโตและการพัฒนา
ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ ดังเชนประสบการณของเยอรมนีในการสงเสริมซอฟตแวรแบบ
โอเพนซอรส ที่ภาครัฐสนับสนุนใหหนวยงานรัฐหันมาใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส แทน
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ การสนับสนุนการใชสินคาและบริการดาน ICT ในประเทศของ
ภาครัฐจะชวยกระตุนใหภาคเอกชนเกิดความมั่นใจและซื้อสินคาและบริการดาน ICT ในประเทศ
เพ่ิมขึ้นดวย  

 
4. การสงเสริมการขยายตลาดสูตางประเทศ  
การเขาถึงตลาดขนาดใหญ น้ัน ในขั้นแรก จําเปนตองพัฒนาผูประกอบการใน

อุตสาหกรรม ICT ใหมีการวิจัยและพัฒนาในระดับสูงเพ่ือสามารถผลิตสินคาและบริการที่สามารถ
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แขงขันไดในตลาดโลก จากนั้น จึงมีการผนวกตลาดของตนเขากับตลาดที่ใหญกวา เพ่ือกอใหเกิด
การประหยัดตอขนาด (economy of scale) ดังตัวอยางของประเทศฟนแลนดและเยอรมนี ที่มีการ
ผนวกตลาดของตนเขากับสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในสวนของประเทศไทย อาจพิจารณาการผนวก
ตลาดบริการดาน ICT เขากับตลาดเอเชียตะวันออก เพ่ิมเติมจากการผนวกตลาดสินคาดาน IT 
ซ่ึงเกิดขึ้นแลวในปจจุบัน 

 
5. การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ  
การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะการรวมลงทุน (venture capital) ระหวาง

บริษัทขามชาติกับบริษัทในประเทศ จะชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT 
ภายในประเทศ ทั้งในดานการมีเงินทุนที่เพ่ิมขึ้นและการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติ 
ดังนั้น ประเทศผูนําทางดาน ICT เหลานี้จึงมีมาตรการที่สําคัญในการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศอยางจริงจังและตอเน่ือง ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาตลาดทุนในประเทศโดยยกเลิก
ขอจํากัดในการประกอบกิจการโดยชาวตางชาติ และมาตรการสงเสริมการลงทุน ทั้งในดาน
แรงจูงใจทางการเงิน บุคลากร และการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการลงทุนแกชาวตางชาติ 
 
4. การกําหนดตัวชี้วัดของอุตสาหกรรม ICT 
 

ดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ในระดับสากลที่คณะวิจัยได
ทําการศึกษาประกอบดวย ตัวชี้วัดหลักดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 
ของสหภาพยุโรป (Key Indicators on the Competiveness of EU’s ICT Industry) ตัวชี้วัดหลัก
ดาน ICT ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Key ICT 
Indicators) ดัชนีความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม IT (IT Industry Competitiveness 
Index) และดัชนีการพัฒนาดาน ICT (ICT Development Index: IDI)  

 
ผลการจัดอันดับของดัชนีความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม IT และดัชนีการ

พัฒนาดาน ICT สะทอนวา ความพรอมและการใช ICT ของประเทศไทยยังคงอยูในระดับปาน
กลาง และควรไดรับการสนับสนุนใหมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางดาน ICT     

 
ในการจัดทําตัวชี้วัดดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ

ไทยนั้น คณะผูวิจัยมีความเห็นวา ควรเปนตัวชี้วัดที่สามารถเปรียบเทียบสถานภาพความพรอมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ไดในระดับสากล และควรเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือใชในการวาง
แนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ 
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นอกจากนั้น ตัวชี้วัดที่ควรจัดเก็บ ควรสามารถปรับเปลี่ยนไดเพ่ือความเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 

 
ดังนั้น ตัวชี้วัดที่คณะผูวิจัยเสนอแนะใหมีการจัดเก็บ ประกอบดวย 34 ตัวชี้วัดซึ่งเปน

ขอมูลสถิติทั้งหมด โดยจําแนกไดเปน 6 ประเภท คือ  
1. ศักยภาพของอุตสาหกรรม ICT (10 ตัวชี้วัด) 
2. การใช ICT (3 ตัวชี้วัด) 
3. โครงสรางพื้นฐานทาง ICT (9 ตัวชี้วัด) 
4. ทุนมนุษย (6 ตัวชี้วัด) 
5. สภาพแวดลอมทางการวิจัยและพัฒนา (5 ตัวชี้วัด) 
6. การสนับสนุนของภาครัฐดานการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT (1 ตัวชี้วัด) 
 
สําหรับสถานะของขอมูลของไทยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่เสนอแนะใหมีการจัดเก็บ 

พบวา ขอมูลสวนใหญมีการจัดเก็บแลว แตยังขาดขอมูลตัวชี้วัดบางตัว เชน มูลคาเพิ่มของ
อุตสาหกรรม ICT หรือคาใชจายดานการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสาร เปนตน 
นอกจากนั้นบางขอมูลที่มีการจัดเก็บแลว แตขอมูลที่รายงานคอนขางลาชา เชน คาใชจายทางการ
วิจัยและพัฒนาดาน ICT ของภาครัฐ มีขอมูลลาสุดคือ ป 2548 เปนตน 

 
ในการดําเนินการจัดเก็บรวบรวมตัวชี้วัดที่จําเปนและสามารถเปรียบเทียบระหวาง

ประเทศได คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  
1. สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง ICT สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยสินทางปญญา ควรรวมกันวางแนวทางในการ
จัดเก็บขอมูล 

2. กระทรวง ICT ควรเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลเพ่ือเผยแพรขอมูลดาน ICT สู
หนวยงานตางประเทศ เน่ืองจากปจจุบันการเผยแพรขอมูลดาน ICT กระจัดกระจายตาม
หนวยงานตางๆ 

 
5. แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ 
 

มาตรการในการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ควรไดรับการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน ในสวน
ของฮารดแวร การปรับมาตรฐานสินคาของประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานของผูนําเขาราย
ใหญจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศนั้นได      ในสวนของ
อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต  มาตรการดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่
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เนนการบังคับใชกฎหมายลิขสิทธิ์อยางเขมงวด ก็มีประสิทธิผลลดลงเรื่อยๆ  ทําใหผูประกอบการ
ตองหันไปใชวิธีอ่ืน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินการทางธุรกิจ จากการขาย
ซอฟตแวรในรูปของสินคาหรือทรัพยสินทางปญญาในรูปการอนุญาตใชสิทธิ (licensing) ไปสูการ
ขายซอฟตแวรในรูปแบบของบริการ (service) การพัฒนาเกมออนไลนที่มีเน้ือหาสวนใหญอยูใน
เครื่องแมขาย หรือการหารายไดจากการโฆษณาแทน  

 
การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดําเนินการทางธุรกิจดังกลาว ทําใหมาตรการสนับสนุน

ของภาครัฐที่เกี่ยวของตองเปลี่ยนแปลงไปดวย เชน ในสวนของการสนับสนุนดานโครงสราง
พ้ืนฐาน รัฐควรหันไปสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการทําธุรกรรมผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต สนับสนุนขอมูลดานการตลาดที่ทันสมัยและมีความลึกอยางเพียงพอ    สวนการ
สนับสนุนดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะดานการเงิน ก็ควรดําเนินการตอไป แตแทนที่จะคิดคนมาตรการ
ใหมๆ   สิ่งที่รัฐควรดําเนินการก็คือ การพยายามใชประโยชนจากมาตรการตางๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบันใหไดมากที่สุด    

 
นอกจากนี้ มาตรการของรัฐในการใหการสนับสนุนดานการตลาด ก็จําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น   ในสวนของตลาดในประเทศ รัฐควรเนน
การใชตลาดการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ซ่ึงเปนสวนที่ยังไมมีพันธกรณีในการเปดเสรีใหแก
ตางประเทศ ในการสรางโอกาสทางการตลาดใหแกผูประกอบการไทย โดยกําหนดเง่ือนไขตางๆ 
เชน ขอกําหนดดานคุณสมบัติ (qualification) ของผูประกอบการ หรือคุณลักษณะ (specification) 
ตางๆ ของสินคาและบริการ ใหโปรงใส และเปนธรรม       สวนในการเขาสูตลาดในตางประเทศ 
รัฐควรสนับสนุนใหผูประกอบการรวมตัวกันในการทําการตลาดตางประเทศ โดยใหเงินสนับสนุน
ไปเขารวมงานนิทรรศการระดับนานาชาติ ภายใตเง่ือนไขที่ยืดหยุนพอ เชน อนุญาตใหใชหรือไม
ใชเครื่องหมายสัญลักษณของประเทศไทยก็ได แลวแตความเหมาะสม    

 
ทายที่สุด  ในตลาดที่สินคาและบริการตางๆ มีการหลอมรวมเขาดวยกัน และเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว    ควรกําหนดใหมีกลไกประสานนโยบายระดับสูง
ระหวางภาครัฐ และเอกชนอยางใกลชิด โดยอาจจัดตั้งกลไกที่เรียกวา “สภาไอซีที” ขึ้น   ทั้งน้ี 
หัวใจของการที่สภาไอซีทีจะสามารถประสานนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลคือ การ
มีองคประกอบของผูแทนจากภาคเอกชนในจํานวนที่มากพอ เชน มีเสียงขางมาก เพ่ือให
ภาคเอกชนเปนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายอยางแทจริง โดยรัฐใหการสนับสนุน โดยเฉพาะการ
สนับสนุนใหผูแทนของสภาไอซีทีเปนกรรมการในคณะกรรมการที่สําคัญของรัฐ 
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Executive Summary 
 

 The main objective of this project is to develop the National Information and 

Communication Technology (ICT) Development Plan for the period between 2009 and 

2013. To provide inputs for the plan, we study the nature of the ICT industries’ supply 

chains, analyze the patterns of ICT usage in the private and the public sectors, draw 

valuable lessons from the experiences in developing the ICT industries in some leading 

countries, and develop key indicators on ICT competitiveness that can be used for 

monitoring and assessing Thailand’s ICT industry development and benchmarking the 

country internationally.   

 

1. Thailand’s ICT industry supply chain  

 

The growth of the global ICT sector, especially emerging software and digital 

content industries, is partly a result of the advance in hardware and communication 

technologies, especially wireless communication and broadband internet technologies, 

the widespread diffusion of broadband internet services, and convergence of 

Information Technology (IT), communications and broadcasting services.    

 

 This growing global ICT sector brings about tremendous opportunities for Thai 

entrepreneurs, provided that they are able to increase their competitiveness.  In 

particular, it is necessary that they are able to revamp their supply chain to produce 

higher value added products or services.  For example, in the ICT hardware industry, 

most Thai entrepreneurs are original equipment manufacturers (OEMs) for 

multinational companies and are forced to drive down their production costs and 

improve their products’ quality to survive the fierce competition in the market. In other 

words, they are at the bottom of the so called “smiling curve”, shown in Figure 1. To 

shift their smiling curve upward, they need to be able to produce more advanced 

technological goods or produce higher quality products. Alternatively, they can 

increase their value added by moving leftward along the curve to be in the upstream 

part of the supply chain. For example, hardware producers can develop their own 

designs and become developers of embedded systems. Another option is to move 

rightward along the curve by creating a capability to develop their own brands or other 
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forms of intellectual properties. For example, animation producers should aim at 

developing their own animation characters instead of doing subcontracting works.                   

 

Figure 1. Positioning on the Smiling Curve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finally, Thai companies can become more profitable by changing their business 

model. For example, Thai software houses can transform themselves to be providers of 

software as a service (SaaS). By selling intellectual property in the form of services 

instead of selling their labors, they can increase their sales tremendously without 

incurring much additional cost. This is equivalent to shifting the whole smiling curve 

much further upward.   

 

 Our recommendations to Thai companies to increase their business 

opportunities are as follows.  First, they should focus on the global market, rather than 

limiting themselves to the tiny domestic market.  Second, they should strike a right 

balance between being subcontractors that can enjoy steady revenue flow but low 

margins and being producers of intellectual properties that will face higher risks but can 

enjoy higher return.    

        

Third, Thai mobile application and digital content developers should cooperate 

to form Thai app stores for domestic demand. Currently, developers would receive only 

70 percent of the sales revenue because large app stores such as that of Apple’s charge 

them a 30 percent fee. With Thai app stores, such product placement fees can be 

reduced or at least do not leak outside the economy.    
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Finally, human resource development is a precondition for obtaining full 

benefits of the growing market demand. Associations of private companies in the sector 

should join force to develop the necessary skills for ICT personnel, while the 

government provides financial support for such trainings. 

 

In addition to financial support, the government, as rule setter and buyer of ICT 

products and services, can play many important roles in developing the domestic 

software and digital content industries to achieve greater competitiveness in the global 

market.  

 

First, the government should work closely with the telecom regulator to 

liberalize the telecommunication markets by promoting new entries.  As the speed of 

the broadband internet connection is a key factor to support the growth of the software 

and digital content industries, it is necessary to promote free and fair competition 

among basic telecommunication operators based on different technologies, such as 

satellite, fiber optic network, and wireless communication (such as WiMax and 3G).  In 

addition, a competitive telecommunication market can also strengthen the power of 

digital content developers in bargaining with telecom operators in dividing the revenue 

share.  

 

It is also important for the government to support the development of 

infrastructures necessary to conduct e-transactions.  For example, it can provide ‘cloud 

computing infrastructures’ to local companies if the market for such services is found 

to be not competitive.  Free or low-cost cloud computing access would help software 

and content developers to lower their operation costs and achieve flexibility in server 

capacity. 

 

 Second, the government should attract foreign investors and facilitate 

outsourcing service providers to locate in Thailand through marketing activities. 

Investment promotion rules should also be adjusted to assist digital content developers, 

most of which are small enterprises. In particular, the Board of Investment (BOI) 

should reduce the minimum value of projects qualified for the investment privileges 

from the current 1 million baht threshold to a lower one, say 500,000 baht.  
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 Finally, the government should facilitate the hiring of foreign skilled workers to 

fill the shortage gaps and promote transfer of new technologies to Thai workers.      

 

The policy recommendations on industry promotion are as follows.  First, the 

government should promote the production of emerging software and digital content in 

the same way as it promotes research and development (R&D) activities, such as 

providing R&D grants and tax privileges. This is because both activities are similarly 

risky and bring about similar positive effects to the economy.  

 

Second, the government should support basic infrastructures for design and 

development of software and digital content. A “virtual design and development 

center” can be useful to start-up companies with limited financial resources to invest in 

their own infrastructures.  

 

Third, the government should provide the updated and in-depth technological 

and market information by constantly publishing as annual reports.  Regarding 

marketing in foreign markets, the government should encourage domestic firms to form 

the cluster for entering foreign markets by providing the government financial support 

to join the international exhibitions.  Although the government provides the financial 

support for their marketing activities, it should not intervene their strategic marketing 

planning.  It is acknowledged that the private sector is more specialized in marketing 

than the government.    

 

Fourth, the government procurement policy should be used to strategically 

develop the domestic ICT industries.   In the software and digital content industries, the 

domestic market is still small, and the market share mainly belongs to foreign 

companies.  Accordingly, the government procurement policy may help to expand the 

domestic market by promoting the Thai software and digital content.  For example, the 

government agencies may set up the policy to use Thai software SaaS in their 

operation, by initially using software requiring little time for user adaptation (such as 

office software).  This would help the government to reduce its software budget, and 

Thai firms to expand their market share.      
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Finally, the digital content industry promotion agency should be established to 

promote the growth of Thai digital content industry.  Most importantly, its key 

performance indicators (KPIs) must be related to the industry growth and export to 

ensure that it can promote the digital content industry efficiently and respond well to 

the industry needs.      

 

2.  ICT usage in Thailand 

 

2.1 ICT usage in the private sector 

 

Many recent studies have shown that firms that use ICT tend to perform better 

than those that do not. For example, ICT-using firms grow faster, invest more, and are 

more productive and profitable than non ICT-using firms1.  The contribution of ICT to 

economic growth and competitiveness leads governments of both developed and 

developing countries to actively promote the uptake of ICT among firms.  Similar to 

other countries, Thailand has developed a number of national ICT master plans to 

promote ICT development and utilization since 2002.    

 

The adoption of ICT among firms in Thailand is still limited.  According to the 

2008 ICT survey of 188,843 enterprises in Thailand by the National Statistics Office 

(NSO), about 70 percent of firms used computer, 56 percent used the internet and 27 

percent had web presence.  Regarding e-commerce, the share of firms buying via 

internet was 10 percent, slightly higher than the share of those selling via internet of 8 

percent.  The share of firms that make online payment was 5 percent, while the share of 

those receiving online payment was only 2 percent.      

 

Our analysis shows that the probability of a firm to use ICT increases with its 

size, measured by the number of its employees. We also find that firms in municipal 

areas are more likely to use ICT than those outside the municipal areas and those in 

Bangkok are more likely to use ICT than those in the provincial areas. Based on the 

analysis, we recommend the government to encourage local firms, especially small and 

                                                 
1

 World Bank (2006), “Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies, 
accessed on www.worldbank.org. 
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medium enterprises (SMEs) and those located in provincial and rural areas, to make 

more use of ICT to increase their productivities.     

 

Our results also show that firms with higher share of IT employees are more 

likely to use ICT.  Accordingly, the government should promote the Thai labor forces 

to acquire IT skills through formal and informal education and training. Possible 

promotional measures include increasing the availability of IT student loans and 

inducing firms to train their employees by granting tax incentives.    

 

Our analysis also suggests that firms with ‘always-on’ broadband internet 

connection are 3-14 percent more likely to conduct online business than those without. 

Thus, the government should promote broadband internet usage by ensuring free and 

fair competition in the broadband internet market. It is advisable that the 

telecommunications markets should be liberalized and properly regulated.     

 

In addition, the government should support the linkage between domestic firms 

and their foreign partners.  Our analysis shows that firms with foreign capital 

participation tend to have higher probabilities of using ICT, especially the internet.  

 

There are other obstacles to ICT usage that need to be addressed. More than 70 

percent of firms that do not use ICT believe that it is unnecessary for their business.  

This may suggest that ICT usage is really unsuitable to their business models or that 

they underestimate the potentials of ICT. If the latter is true, campaigns to raise 

awareness of the potentials of ICT are likely to be a good policy measure.  

 

Finally, some firms are worried about the problem of security in conducting 

internet transaction.  As a result, a policy to set up necessary legal framework for 

secured electronic transaction is needed to boost confidence of firms and consumers. 

 

2.2 ICT usage in the public sector 

 

According to the 2008 ICT survey of 268 public organizations in Thailand by 

the NSO, about 97 percent of Thai public organizations had web presence. The main 

objectives of having websites are to distribute information about their own 
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organizations and their services, increase the service channels, assist citizens to use 

their services, and build their organizational images. In terms of e-commerce adoption, 

about 21 percent of public organizations used e-commerce in their operation.    

 

Public organizations, especially departmental agencies and independent public 

organizations should be encouraged to provide more e-services and conduct e-

transactions with the business sector and the general public.  In addition, they should 

increasingly focus on developing ICT skills of their employees and invest more in the 

area of ICT.   

 

The development of e-government and e-commerce in the public sector depends 

on a number of supporting factors, such as the readiness of infrastructure and the 

government budget support.  Our analysis finds a positive relationship between ICT 

usage in a public agency and its executives’ vision on ICT.  Accordingly, public sector 

executives should be trained to gain a better understanding of the importance of ICT.   

 

To encourage more people to use e-government services, public agencies should 

extend the scope of their e-services, respond quickly to users’ demand, reduce the 

difficulties in using their services, and develop secured and higher quality services.  

They should also invest in enhancing users’ knowledge and understanding of their 

services. 

 

3. ICT development experiences in some leading countries  

 

The key factor to boost up the ICT industries in some leading countries, 

including Finland, Germany and Israel, is the immense collaboration among main 

sectors; government sector, private sector and academic sector.  In particular, the 

government sector promotes free and fair competition in the ICT domestic market, and 

encourages the investment inflow of multinational corporations (MNCs) to acquire 

inflow capital and technology transfer. In addition, the government and private sectors 

closely cooperate to expand their ICT market by integrating their small domestic 

market into larger foreign markets, such as regional and global markets.  Regarding the 

academic sector, its main role is to support R&D in the ICT industries and to link the 
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ICT technology to other economic sectors, such as medical sector, and financial and 

banking sector. 

 

The lessons learned about developing the ICT industries from these leading 

countries’ experience can be summarized as follows.  First, the government should 

rapidly enhance free and fair competition in the telecommunication market.  From the 

experience of Finland and Germany, it can be seen that their infrastructure development 

can lead to quality improvement, broaden penetration and reasonable tariff rates.  

Moreover, the government should set up efficient regulatory measures and protect 

consumers from the abuse of monopoly power to ensure the fair competition.  For 

example, Finland implements efficient regulatory measures to regulate enterprises with 

significant market power.  

 

Second, the technological development significantly requires the private R&D 

investment as a main source, as well as the R&D linkages among private sector, 

industry sector, and public research institutes and universities.  In addition, the 

government can play a key role to increasingly invest in the national R&D, improve the 

efficiency of public research institutes in providing R&D services to the private sector, 

and establish the technological incubators.   For example, there are 24 technological 

incubators nationwide in Israel to assist new firms to develop their own technologies 

and to joint venture with foreign firms. 

 

Third, the government can play a key role in implementing its government 

procurement policies to promote the domestic ICT industries.  For example, the 

German government promotes its open source software industry by encouraging the 

government agencies to use open source software instead of proprietary software.   In 

addition to expand the domestic market, the government use of domestic ICT goods 

and services would increase confidence to general consumers to turn to their domestic 

products.  

 

Fourth, to expand from the small domestic market to larger foreign markets, 

firms in the ICT industry should initially be encouraged to upgrade their R&D process 

to reach the higher level.  Once domestic firms are well equipped and able to compete 

in larger foreign markets, these leading countries integrate their domestic markets to 
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larger foreign markets to achieve economies of scale.  For example, Finland and 

Germany integrate their domestic markets with the European Union (EU).  In the case 

of Thailand, it may consider to integrate its domestic ICT service market with East 

Asian market, additional to the existing market integration of ICT goods.            

                

Finally, the foreign investment, especially venture capital between multinational 

companies and domestic companies, would promote the development of national ICT 

industries through increased capital inflow and technology transfer from foreign 

partners.   Accordingly, these leading countries set up essential measures to attract the 

foreign investment seriously and continuously.   For example, their governments 

liberalize their domestic capital market by the removal of limitations on foreign 

business establishment.  Their governments also provide investment privileges through 

financial incentives, large supply of skilled labor, and other facilitations to foreign 

investors.     

 

4. Key ICT competitiveness indicators  

 

Key ICT competitiveness indicators reviewed in this study consist of Key 

Indicators on the Competitiveness of EU’s ICT Industry, OECD Key ICT Indicators, IT 

Industry Competitiveness Index, and ICT Development Index.  

 

According to the results of ICT competitiveness rankings by IT Industry 

Competitiveness Index and ICT Development Index, the Thai ICT readiness and usage 

are at the medium level.  Accordingly, the government should play greater role in 

developing ICT in Thailand, especially the ICT infrastructure. 

 

Regarding the collection of the ICT competitiveness indicators in Thailand, we 

suggest that the indicators should be comparable internationally and adjustable in 

response to changing situations, as well as providing significant insights for planning 

the ICT development policies.  Consequently, our suggested indicators which are all 

statistical data consist of 34 indicators, and can be classified into 6 categories as 

follows:  

1. Potentials of ICT industry (10 indicators) 

2. ICT usage (3 indicators) 
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3. ICT infrastructure (9 indicators) 

4. Human capital (6 indicators) 

5. R&D environment (5 indicators) 

6. Government support for ICT industry development (1 indicator) 

 

Comparing our suggested indicators with the collected ICT-related statistical 

data in Thailand, we find that most statistical data have been collected.  Some data 

however are still not available, such as the value added in ICT industry and the 

investment in ICT infrastructure.  In addition, some existing statistical data are out of 

date, such as the latest available data on government expenditure in R&D collected in 

2005. 

 

In order to conduct the collection of basic ICT indicators in Thailand for 

assessing national ICT competitiveness and benchmarking internationally, our 

suggestions are as follows.  First, the NSO, the Ministry of ICT, the National 

Telecommunication Commission (NTC) and other related agencies, such as 

Department of Intellectual Property, should jointly develop a plan for data collection.  

Second, the Ministry of ICT should be the national focal point to disseminate ICT data 

to the international organizations because ICT data currently are scattered among 

various government agencies. 

 

5. ICT industry development plan 

 

Policy measures to promote ICT industries should be revised to meet changes in 

technologies and market conditions. In the case of hardware industries, aligning 

national standards to those of major trading partners is a priority to increase 

competitiveness of the industries. In the case of software and digital content, strict 

enforcement of the copyright law to protect created works has proved to be increasingly 

less effective. As a result, new business models such as selling SaaS, developing 

network-typed games instead of packaged games, or relying on advertisement revenues 

have emerged.   

 

The changes in the way which companies conduct their business mandate the 

way that the government should support the ICT industries. In the case of infrastructure 
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development, for example, the government should promote the development of 

physical and legal infrastructures that enable business transactions on the internet and 

support the collection of in-depth technological and market data. Existing financial 

assistance measures should be fully utilized before creating new measures that risk 

reinventing the wheel.  

 

With regards to market creation, government procurement of software and 

digital contents, which has yet subject to trade liberalization, can be used to create 

demands for goods or services of SMEs. It is important to ensure that domestic 

companies are not impeded by discriminatory prequalification criteria or product 

specifications and that the procurements are conducted in fair and transparent manners. 

With regards to access to foreign markets, it is recommended that software and digital 

content exporters join forces in their overseas marketing activities with the government 

providing financial assistances. The requirement to use the national brand should be 

relaxed, when appropriate, as Thailand has yet to build strong branding in the global 

ICT markets. 

 

Finally, in a converging and fast moving market, the “ICT Council”, a new 

policy coordinating body, should be set up as a bridge between the private and the 

public sectors. We suggest that private sector representatives constitute the majority of 

the Council members and that Council representatives hold positions in important 

governmental committees. 
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บทที่ 1 บทนํา 
 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 

 ปจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชั้นนําของโลกมีอัตราการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วในหลายๆ ประเทศ  เปนผลจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เขามาสงเสริมใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในดานตางๆ  ซ่ึงปจจัยสําคัญที่สงเสริมบทบาทของ
อุตสาหกรรม ICT ใหสามารถแขงขันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบดวยหลายสวน เชน  
โครงสรางพื้นฐาน  การศึกษา   การสงเสริมนวัตกรรม   กฎหมาย/กฎระเบียบ เปนตน 
 
 อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาประเทศควรสรางสภาวะแวดลอมดังกลาวขางตนใหเอ้ือตอ
การแขงขันและตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไทย  สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) รวมกับหนวยงานพันธมิตร ไดทําการสํารวจตลาด ICT  ของประเทศ
ไทย ประจําป 2550  ซ่ึงผลการสํารวจพบวา มูลคาตลาดของอุตสาหกรรม ICT  ของประเทศไทย  
ในป 2550  มีมูลคารวม 537,818 ลานบาท  และป 2551 มีมูลคารวม  608,460  ลานบาท  อัตรา
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 13.1  ภาครัฐจึงควรเตรียมความพรอมและสรางสภาวะแวดลอมใน
ดานตางๆ ใหเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางตอเน่ือง  ในทางปฏิบัติการ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรมีขอมูลเพียงพอตอการติดตามประเมินผล
และนํามากําหนดนโยบายและวางกรอบแผนการดําเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

 
จากปจจัยตางๆ ขางตน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักสงเสริม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเล็งเห็นถึงความสําคัญในจุดนี้โดยในป  2551  
ไดดําเนินการโครงการสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจประเทศ    ระยะที่ 1   ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับกรอบการจัดเก็บขอมูล
อุตสาหกรรม ICT   และการจัดอันดับความพรอมของอุตสาหกรรม ICT    โดยหนวยงานใน
ตางประเทศ เชน  E-Readiness  Rankings (E-RI)  Digital Access Index (DAI)   Networked 
Readiness Index (NRI)   World Competitiveness Yearbook (WCY)   จากผลการศึกษา
ดังกลาวทําใหทราบถึงสถานะของประเทศไทยจุดออน-จุดแข็ง ความพรอมดานตางๆ ของ
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับตางประเทศตามแนวคิดการจัดอันดับของแตละหนวยงานที่ทําการ
ประเมินวัด    และพบถึงปญหาเกี่ยวกับขอมูลของประเทศยังกระจัดกระจายและมีหลาย
แหลงขอมูล  หากตองการผลักดันเรื่องนี้ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในอนาคตเห็นควรตองศึกษาเพิ่มเติมใน
อีกหลายมิติ และควรมีขอมูลสนับสนุนเชิงนโยบายและเชิงบริหารที่ทันสมัย  เชน  ขอมูล
อุตสาหกรรม ICT ในภาพรวมของประเทศ   ขอมูลทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจในเชิงรุกกับ
ตางประเทศ    รวมทั้งควรมีหนวยงานหลักที่เปนแหลงขอมูลที่ถูกตองของประเทศ  ซ่ึงกระทรวงฯ 
อยูระหวางดําเนินการรวบรวมจัดเก็บ และบูรณาการใหเปนขอมูลโครงสรางอุตสาหกรรม ICT ที่มี
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คุณภาพและมีความนาเชื่อถือ ซ่ึงการสงขอมูลที่ถูกตองและนาเชื่อถือจะสรางภาพลักษณที่ดีและ
ชักจูงใหเกิดการลงทุนจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น และติดตามประเมินในเชิงนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพและสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเน่ือง 
 
 แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ เพ่ือใหเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล   มิใชเพียงแคปรับปรุงตัวเลขขอมูลเพ่ือสรางภาพลักษณ
ของประเทศใหดีเทานั้น  หากแตควรเพิ่มศักยภาพของประเทศที่แทจริงใหมากขึ้น และปรับปรุง
ขอดอยของประเทศใหลดลงจึงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระดับ
สากลไดอยางแทจริง 
 
 ทั้งน้ีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2552-2556 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยุทธศาสตร
ที่ 5 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ  ซ่ึงมุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการ ICT ไทย  โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการสรางงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน  สงเสริมการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสูผูประกอบการ และสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
ประกอบธุรกิจ (โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต)    
และยุทธศาสตรที่ 6 การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน  โดยมุงสงเสริมภาคการผลิตของประเทศใหเขาถึงและสามารถใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือกาวไปสูการผลิตและการคาสินคาและบริการ ที่ใช
ฐานความรูและนวัตกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการ โดยการสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Value Creation) และมูลคาเพิ่มใน
ประเทศ   เพ่ือพรอมรองรับการแขงขันในโลกการคาเสรีในอนาคต 
 
    สองยุทธศาสตรดังกลาวขางตน เปนการสงเสริมและผลักดันใหเกิดความตองการในสวน
ของ Demand side และ Supply side  ในประเทศใหเพ่ิมขึ้นและเสริมสรางความเขมแข็งของ
อุตสาหกรรม ICT ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนใหสามารถแขงขันในเวทีระดับสากลในอนาคต    
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมุงเนนและใหความสําคัญในการปรับบทบาทของภาคอุตสาหกรรม ICT 
ในทุกภาคสวน ซ่ึงการดําเนินการมีปจจัยสนับสนุนดานขอมูล เชน สภาวการณโครงสราง
อุตสาหกรรม ICT ของประเทศในลักษณะ Supply Chain  เพ่ือใหทราบถึงโครงสรางอุตสาหกรรม 
ICT ของประเทศในลักษณะภาพรวมของประเทศ และมิติการเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรม ICT 
และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ตลอดจนขอมูลของประเทศช้ันนําในระดับสากลที่มีโครงสราง
อุตสาหกรรม ICT ที่ประสบความสําเร็จ  และขอมูลทางการตลาดเพื่อสรางโอกาสใหแก
ผูประกอบการ ICT ไทย ในการสนับสนุนการแขงขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ ICT  ไทยไปสู
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ระดับสากล   ทั้งน้ี จึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งยวดในการกําหนดทิศทางแนวทางใหชัดเจนรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพ่ือจัดทําแผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย  (e-Industry Roadmap) ของประเทศในลักษณะการเชื่อมโยง 
Demand side และ Supply side และสามารถพัฒนาไปสูการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ICT  
ของประเทศไทยใหสามารถแขงขันในระดับสากล  รวมทั้งสงผลถึงการจัดอันดับประเทศไทยเทียบ
กับตางประเทศในเวทีสากลตางๆ   เชน  NRI ในสวนของความสามารถในการใชประโยชนจาก 
ICT ของภาคประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐ และสงผลกระทบไปสูการลงทุนและสัดสวน
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ตอ GDP ใหดีขึ้น เปนตน 
 
1.2  วัตถุประสงค  

 
1.2.1  เพ่ือศึกษา สํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล Supply  Chain ของแตละกลุม

อุตสาหกรรม ICT ภายในประเทศ (Supply Side)  เชน  การผลิตสินคา  ICT    โทรคมนาคม    
บริการดาน ICT   และอุตสาหกรรม  Content  (การผลิตสิ่งพิมพ   การผลิตภาพยนตร-รายการ    การ
แพรภาพ-กระจายเสียง   การบริการขอมูล)   

 
 1.2.2  เพ่ือศึกษา สํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของสถานการณการใช ICT ของ
กลุมธุรกิจภายในประเทศในแตละภาคเศรษฐกิจ  เชน การมีการใช ICT   ขอจํากัด  ปญหาและ
อุปสรรค   เพ่ือสงเสริมใหกลุมธุรกิจภายในประเทศนํา ICT มาใชบริหารจัดการกระบวนการและกลไก
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอยางเปนระบบ  และเสริมสรางให
เกิดหวงโซอุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศใหเขมแข็ง  ซ่ึงรวมถึง
สถานการณการใช ICT  ของหนวยงานภาครัฐ 

 
1.2.3  เพ่ือศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม ICT  ของประเทศที่มีศักยภาพ

ในการเปนผูนําดานอุตสาหกรรม  ICT ในระดับสากล  และขอเสนอแนะการสงเสริมการตลาดไปสูการ
ดําเนินธุรกิจตางประเทศ 

 
 1.2.4  เพ่ือศึกษาและพัฒนากําหนดตัวชี้วัดที่เปนปจจัยสําคัญ (Key Indicator) ของ
อุตสาหกรรม ICT ซ่ึงใชในการติดตามและประเมินวัดผล  เพ่ือผลักดันใหอุตสาหกรรม ICT เกิดการ
พัฒนา สามารถเปรียบเทียบกับนานาประเทศได และเปนตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐานสากล 
 
 1.2.5  จัดทําแผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ ไทย  ระยะเวลา 4 ป (2552-2556)  และขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อ
แปลงไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง  พรอมแนวคิดในการติดตามประเมินผลในเชิงบริหารจัดการและ
เชิงนโยบาย 
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1.3  ขอบเขตงานของที่ปรึกษา 
 

1.3.1 ศึกษา สํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล Supply  Chain ของอุตสาหกรรม ICT 
ภายในประเทศ (Supply Side)  เชน  การผลิตสินคา  ICT    โทรคมนาคม    บริการดาน ICT   และ
อุตสาหกรรม  Content  (การผลิตสิ่งพิมพ   การผลิตภาพยนตร-รายการ    การแพรภาพ-กระจาย
เสียง   การบริการขอมูล)  เพ่ือใหเห็นภาพโครงสรางอุตสาหกรรมอยางเดนชัด 

 
 1.3.2 ศึกษา สํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของสถานการณการใช ICT ของกลุม
ธุรกิจภายในประเทศในแตละภาคเศรษฐกิจ  เชน การมีการใช ICT   ขอจํากัด  ปญหาและอุปสรรค   
เพ่ือสงเสริมใหกลุมธุรกิจภายในประเทศนํา ICT มาใชบริหารจัดการกระบวนการและกลไกใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอยางเปนระบบ  และเสริมสรางใหเกิดหวงโซ
อุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศใหเขมแข็ง  ซ่ึงรวมถึงการสถานการณการ
ใช ICT  ของหนวยงานภาครัฐ 
 

1.3.3 ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม ICT  ของประเทศที่มีศักยภาพใน
การเปนผูนําดานอุตสาหกรรม ICT ในระดับสากลอยางนอย 2 ประเทศ  เชน  ฟนแลนด   
สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  เยอรมนี  สวีเดน  หรือประเทศอ่ืนที่เหมาะสมและไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงฯ  และขอเสนอแนะการสงเสริมการตลาดไปสูการดําเนินธุรกิจตางประเทศ 

 
 1.3.4 ศึกษาและพัฒนารวมกับกระทรวงฯ ในการกําหนดตัวชี้วัดที่ใชสําหรับติดตาม
ประเมินผลสถานภาพ ความพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรม  ICT อยางเปนระบบ  เพ่ือผลักดันให
อุตสาหกรรม ICT  เกิดการพัฒนาและสามารถเปรียบเทียบกับนานาประเทศได 
 
 1.3.5 จัดทําแผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย  ภายในระยะเวลา 4 ป (2552-2556)  และแนวคิดในการติดตามประเมินผลในเชิงบริหาร
จัดการและเชิงนโยบาย  พรอมขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแปลงไปสูการ
ปฏิบัติ   
 
 1.3.6 จัดสัมมนา/จัดประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในกลุม
ตางๆ  เชน กลุมผูประกอบการ  กลุมหนวยงานภาครัฐ  (Focus Group)  ทั้งในกรุงเทพ และ
ตางจังหวัด  จํานวนไมนอยกวา 3  ครั้ง  โดยมีผูเขารวมการสัมมนาไมนอยกวา 40 คนตอครั้ง 
 
 
 



 1-5

 1.3.7 จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการฯ  จํานวนไมนอย
กวา 1  ครั้ง  โดยมีผูเขารวมการสัมมนาไมนอยกวา 150 คนตอครั้ง 
 
 1.3.8 จัดทําเอกสารเผยแพรโครงการ/ผลงาน เปนภาษาไทย  ดังตอไปน้ี 

1 แผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย  พรอมบทสรุปผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2 รายงานการศึกษา Supply Chain ของอุตสาหกรรม ICT ไทย พรอมบทสรุป
ผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3 รายงานการศึกษาสถานการณการใช ICT ของกลุมธุรกิจภายในประเทศในแตละ
ภาคเศรษฐกิจ  และขอมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม ICT ของประเทศชั้นนําในระดับสากล  พรอม
บทสรุปผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4 รายงานการศึกษาการพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัดของอุตสาหกรรม ICT อยางเปน
ระบบ พรอมบทสรุปผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 1.3.9 จัดพิมพเอกสารเผยแพรผลการศึกษาฯ เปนรูปเลมพรอมแผน CD  จํานวน 1,000 ชุด  
โดยเขาเลมปกพิมพ 4 สี    ตามขอ 1.3.8  หรือตามที่กระทรวงฯ เห็นชอบ 
 
 1.3.10 ใหคําปรึกษาตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ ตามที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 1.3.11 จัดสงบุคลากรที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีมาปฏิบัติงานประจํา  ณ  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเต็มเวลา จํานวน 1 คน ระยะเวลา 1 ป 
 
 1.3.12 รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือประชุม
รวมระหวางหนวยงานตางๆ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นสมควร จํานวน
ไมนอยกวา 4 ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 20 คนตอครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1-6

1.4 กรอบความคิดในการศึกษา 
 
 ในโครงการศึกษานี้ คณะผูวิจัยมีกรอบความคิดในการศึกษาดังน้ี (ดูภาพที่ 1.1 ประกอบ) 

1. ศึกษาดานอุปทานของอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หวงโซอุปทาน 
(Supply Chain) ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศเพื่อการพัฒนาโครงสราง
อุตสาหกรรม ICT  

2. ศึกษาดานอุปสงคของอุตสาหกรรม ICT:  สถานการณการใช ICT ของภาคธุรกิจและ
ภาครัฐของประเทศไทย เพ่ือสงเสริมใหมีการใช ICT อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ICT 

3. ศึกษาการสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรแบบโอเพน ซอรส (Open Source 
Software) ของประเทศไทย  

4. ศึกษาขอมูลภาคอุตสาหกรรม ICT ของตางประเทศ เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT และชองทางในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยสู
การดําเนินธุรกิจตางประเทศ 

5. ศึกษาการพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัดที่ใชวัดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม ICT ในระดับสากล และสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของที่มีอยูในไทยและ
ตางประเทศ เพ่ือใชในการประเมินความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 
ของประเทศไทยอยางเปนระบบ 

6. จัดทําแผนพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรม ICT (พ.ศ. 2552-2556) และขอเสนอแนะแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผล 
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ภาพที่ 1.1 กรอบความคดิในการศึกษาโครงการ 

1.5 แนวทางในการศึกษาและวิจัย  
 

1.5.1 ศึกษา สํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล Supply  Chain ของอุตสาหกรรม ICT 
ภายในประเทศ (Supply Side)  เชน  การผลิตสินคา  ICT    โทรคมนาคม    บริการดาน ICT   และ
อุตสาหกรรม  Content  (การผลิตสิ่งพิมพ   การผลิตภาพยนตร-รายการ    การแพรภาพ-กระจาย
เสียง   การบริการขอมูล)  เพ่ือใหเห็นภาพโครงสรางอุตสาหกรรมอยางเดนชัด 

 
 ซัพพลายเชน เปนระบบที่เกี่ยวของกับการทํางานของคน เทคโนโลยี กิจกรรม ขอมูลและ
ทรัพยากร ในการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากซัพพลายเออรถึงผูบริโภค  ในการศึกษานี้ 
คณะผูวิจัยจะศึกษาซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยอยของอุตสาหกรรม ICT (การผลิตสินคา  IT    
บริการดาน ICT และโทรคมนาคม) และ อุตสาหกรรม content  (การผลิตสิ่งพิมพ   การผลิต

การใช ICT ของภาคธุรกิจและ
ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสราง
อุตสาหกรรม ICT: หวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรม ICT 

Open Source 
Software 

การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT 
ตางประเทศ 

การพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัด
ของอุตสาหกรรม ICT 

แผนพัฒนาบทบาท
อุตสาหกรรม ICT (2552-
2556) 
o แผนปฏิบัติการ 
o การติดตามประเมินผล  
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ภาพยนตร-รายการ  การแพรภาพ-กระจายเสียง  การบริการขอมูล) โดยจะวิเคราะหในประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี  

- องคประกอบของซัพพลายเชนของแตละอุตสาหกรรมยอย โดยจะนําเสนอเปน
ภาพโครงสรางของซัพพลายเชน ดังตัวอยางของซัพพลายเชนในอุตสาหกรรม
การแพรภาพ-กระจายเสียงในภาพที่ 1.2 

- โครงสรางของอุตสาหกรรมยอยแตละสวนในซัพพลายเชน โดยจะวิเคราะหถึง 
ก) จํานวนผูประกอบการ ข) ลักษณะการกระจุกตัวในตลาด ค) พฤติกรรมของ
ผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหญ และ ง) ผลประกอบการตางๆ 
เชน ยอดขาย และอัตรากําไรของบริษัทตัวอยางในซัพพลายเชน จ) ปญหาและ
อุปสรรคในการประกอบการ 

 
ทั้งน้ี วิธีการในการศึกษาจะประกอบไปดวยการสัมภาษณผูประกอบการ การวิเคราะหขอมูล

งบการเงินจากขอมูลที่แจงตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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 ภาพที่ 1.2 ตัวอยางของซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการแพรภาพ-กระจายเสียง  

 
 
1.5.2 ศึกษา สํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของสถานการณการใช ICT ของกลุม

ธุรกิจภายในประเทศในแตละภาคเศรษฐกิจ  เชน การมีการใช ICT   ขอจํากัด  ปญหาและอุปสรรค   
เพ่ือสงเสริมใหกลุมธุรกิจภายในประเทศนํา ICT มาใชบริหารจัดการกระบวนการและกลไกใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจอยางเปนระบบ  และเสริมสรางใหเกิดหวงโซ
อุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศใหเขมแข็ง  ซ่ึงรวมถึงสถานการณการใช 
ICT  ของหนวยงานภาครัฐ 
 

การศึกษาในหวัขอน้ีแบงออกเปน 2 สวน ในสวนแรกจะเปนการศึกษาสถานการณการใช ICT 
ของกลุมธุรกิจภายในประเทศในแตละภาคเศรษฐกิจ โดยคณะผูวิจัยจะใชขอมูลจากการสํารวจการมี
การใช ICT ในสถานประกอบการ ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาตใินป พ.ศ. 2547-2551 โดยจะ
แบงการวิเคราะหแยกตามภาคเศรษฐกิจอยางนอยใน 3 สาขาใหญ คือ  

 

ฟรีทีวี 

ผูผลิตอิสระ 

สถานโีทรทัศนฟรีทีวี สถานีโทรทัศนฟรีทีวี บริการดาวเทียม

เคเบิลทีวี 

 

ผูผลิตอิสระ 
ชองรายการ (Discovery) ผูใหบริการเคเบิลทองถ่ิน 

ผูใหบริการเคเบิลทีวีระดับประเทศ (True Vision) 

ผูผลิตอิสระ 

โทรทัศนดาวเทียม  (ASTV, DMC) ผูใหบริการดาวเทียม 
 

โทรทัศนดาวเทียม 

ผูกระจาย 
สัญญาณ 

(distributor) 

ผูสงสัญญาณ 
(signal  

transmitter) 

ผูรวบรวม 
รายการ 

      (aggregator) 

ผูผลิตรายการ 
(content provider) 
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1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
2. ภาคการคาสง-ปลีก และ 
3. ภาคบริการอื่นๆ   

 
การศึกษาในสวนแรกนี้ คณะผูวิจัยจะวเิคราะหวา ภาคเศรษฐกิจตางๆ มีการใช ICT ในระดับ

และรูปแบบทีแ่ตกตางกันหรอืไม และสาเหตุใด  และวิเคราะหในเชิงลึกวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใช 
ICT ของภาคธุรกิจแตละสาขาคืออะไร ผลการศึกษาในสวนนี้จะเปนประโยชนในการกําหนดมาตรการ
สงเสริมการใช ICT ในภาคธุรกิจใหเพ่ิมขึน้ และมีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํา 
ICT มาใชในการจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain management) ของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ ใน
รายละเอียด คณะผูวิจัยจะวเิคราะหในประเด็นดังตอไปน้ี  

1. ลักษณะการมกีารใช ICT (เชน เครื่องคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เว็บไซต พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การบริการ EDI และการทําธุรกรรมทางการเงินผานอินเทอรเน็ต  
เปนตน) โดยจะวเิคราะหประเภทของ ICT ที่ใช ปริมาณการใช วตัถุประสงคของการ
ใช รูปแบบการใช ระดับการใช และการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของกับการใช ICT  

2. แนวโนมการใช ICT ในสถานประกอบการ โดยพิจารณาจากแผนและความตองการ
ของผูประกอบการในการใช ICT ในการดําเนินงาน รวมทั้งอัตราการขยายตวัของ
การใช ICT ของสถานประกอบการ 

3. ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใช ICT ในการดําเนินกิจการของสถานประกอบการ เชน 
คาใชจายในการใช ICT และทักษะของบุคลากรดาน ICT    

4. ขอจํากัด ปญหา และอุปสรรคในการใช ICT ในดานตางๆ เชน บุคลากร คาใชจาย 
และความเพียงพอของโครงสรางพื้นฐานหรือบริการดาน ICT เปนตน 

5. ปจจัยที่มีผลตอการใช ICT ในสถานประกอบการ เชน ประเภทของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ สัญชาตขิองธุรกิจ และการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เปนตน  โดยแนวทางการวิเคราะหจะใชวธิีการทาง
เศรษฐมิติ (econometric) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการใช ICT ในรูปแบบ
ตางๆ และตัวแปรตางๆ ที่อาจเกี่ยวของ  
 

ในสวนที่สอง คณะผูวิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะหสถานการณการใช ICT ของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยใชขอมูลจากการสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ซ่ึงจัดเก็บโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาตินับตั้งแตป พ.ศ. 2551  

 
คณะผูวิจัยจะวิเคราะหลักษณะของหนวยงานภาครัฐที่มีการใช ICT ในปริมาณและรูปแบบที่

แตกตางกัน และปจจัยที่มีผลตอการใช ICT ในภาครัฐ เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดมาตรการสงเสริม
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การใช  ICT ในภาครฐัใหเพ่ิมมากขึ้น และใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการกําหนดมาตรการ
สงเสริมการเชือ่มโยงระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ  ทั้งนี้ ในรายละเอียด 
คณะผูวิจัยจะวิเคราะหในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. ลักษณะการมกีารใช ICT ในหนวยงานภาครัฐ (เชน เครือขายสื่อสารและสารสนเทศ
ภายในหนวยงาน เว็บไซต และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนตน)   โดยคณะผูวิจัยจะ
วิเคราะหถึงประเภทของ ICT ที่ใช ปริมาณการใช วตัถปุระสงคของการใช รูปแบบ
การใช ระดับการใช และการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของกับการใช ICT 

2. แนวโนมการใช ICT ในหนวยงานภาครัฐ เชน ลักษณะเครือขายสื่อสาร และระบบ
ฐานขอมูลทีต่องการในอนาคต ตลอดจนความตองการบคุลากรดาน ICT  

3. การใช ICT ในการดําเนินงานของภาครัฐ เชน คาใชจายในการใช ICT และทักษะ
ของบุคลากรดาน ICT   

4. ขอจํากัด ปญหา และอุปสรรคในการใช ICT ในดานตางๆ เชน บคุลากร และ
คาใชจาย  

5. ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส เชน ความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐาน บุคลากรดาน ICT วิสัยทัศนของผูบริหาร และการ
สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ  

 
1.5.3 ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม ICT  ของประเทศที่มีศักยภาพใน

การเปนผูนําดานอุตสาหกรรม ICT ในระดับสากลอยางนอย 2 ประเทศ  เชน  ฟนแลนด   
สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  เยอรมนี  สวีเดน  หรือประเทศอ่ืนที่เหมาะสมและไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงฯ  และขอเสนอแนะการสงเสริมการตลาดไปสูการดําเนินธุรกิจตางประเทศ 
 
 การศึกษาขอมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม ICT ของประเทศที่มีศักยภาพในการเปนผูนําดาน
อุตสาหกรรม ICT ในระดับสากลในโครงการนี้จะตอยอดจากการศึกษาในโครงการสงเสริมบทบาทของ
อุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 1 โดยในครั้งน้ี จะ
ศึกษาในลักษณะเจาะลึกครอบคลุมถึง 3 ประเทศดังตอไปน้ี  

1. ฟนแลนด ซ่ึงเปนผูนําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไรสาย และการพัฒนาและการใช 
open source software 

2. อิสราเอล ซ่ึงเปนผูนําในเทคโนโลยีความปลอดภัย (security technology) และ
เทคโนโลยีการเขารหัส (encryption) 

3. เยอรมนี ซ่ึงเปนผูนําดานอุปกรณโทรคมนาคม ซอฟตแวรสําหรับสถานประกอบการ 
และการใช open source software 
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การศึกษาดังกลาวจะวิเคราะหเชิงลึกในประเด็นดังตอไปน้ี  
- พัฒนาการของอุตสาหกรรม ICT   
- จุดออน-จุดแข็งของอุตสาหกรรม ICT 
- แนวนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT  
- บทเรียนสําหรับประเทศไทย  โดยเฉพาะขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีและ

การสงเสริมการตลาดไปสูการดําเนินธุรกิจตางประเทศ   
 

ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลจะทําโดยการคนควาจากเอกสารดานวิชาการ  รายงานการวิจัย
ตลาดตางๆ และนักวิจัยจะจัดเก็บขอมูลในตางประเทศ โดยสัมภาษณผูประกอบการ และหนวยงาน
ภาครัฐในประเทศฟนแลนด และอิสราเอลหรือเยอรมนี 
 

1.5.4 ศึกษา และพัฒนารวมกับกระทรวงฯ ในการกําหนดตัวชี้วัดที่ใชสําหรับติดตาม
ประเมินผลสถานภาพ ความพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรม  ICT อยางเปนระบบ  เพ่ือผลักดันให
อุตสาหกรรม ICT  เกิดการพัฒนาและ สามารถเปรียบเทียบกับนานาประเทศได 
 
 การศึกษาในหัวขอน้ีจะเปนการตอยอดผลการศึกษาในโครงการสงเสริมบทบาทของ
อุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 1 โดยจะลง
รายละเอียดมากขึ้นในสวนของดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยคณะผูวิจัยจะ
ศึกษาตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ที่ใชในระดับสากล ซ่ึงยังไมไดศึกษา
ในระยะที่ 1 คือ  

- Key Indicators on the Competitiveness of EU’s ICT Industry ซ่ึงจัดทําโดย 
European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General 

- OECD Key ICT Indicators ซ่ึงจัดทําโดย OECD, Directorate for Science 
Technology and Industry 

- IT Industry Competitiveness Indexes ซ่ึงจัดทําโดย The Economist 
Intelligence Unit 

 
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยจะศกึษารวบรวม และวเิคราะหขอมูลที่มีอยูในประเทศไทย และขอมูล

ที่มีการเผยแพรในระดับสากล ที่สามารถใชในการประเมินความพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT 
ของประเทศไทย เชน  

- การสํารวจอุตสาหกรรม ICT ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานสถิตแิหงชาต ิ
- โครงการการสํารวจตลาด ICT ของประเทศไทย ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน

สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) รวมกบั ศูนยเทคโนโลยี
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อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  และเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) 

- ITU World Telecommunication/ ICT Indicators  
 

1.5.5 ศึกษาการสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส (open source 
software) ในประเทศไทย  
 
 การสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส เปนแนวทางในการแกไข
ปญหาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทยหลายประการคือ หน่ึง อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟตแวรของผูผลิตซอฟตแวรตางประเทศในระดับที่สูง ซ่ึงเปนสาเหตุใหประเทศไทยไดรับแรง
กดดันดานการคาระหวางประเทศ และมีภาพลักษณที่ไมดี   สอง การที่งบประมาณของรัฐบาลไทยจะ
มีขอจํากัดมากขึ้นในอนาคต เน่ืองจากมีความตองการใชทรัพยากรดานการเงินไปในการกระตุน
เศรษฐกิจและพัฒนาสังคม  และสาม การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย ใหมีมูลคาเพิ่ม
สูงและไมเกิดการรั่วไหลไปตางประเทศมาก   
 
 การศึกษาในสวนนี้จะวิเคราะหในเชิงลึกถึงประเด็นดังตอไปน้ี  

1. พัฒนาการทางเทคโนโลยีของซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสในปจจุบัน 
2. สภาพการณการผลิตและการใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสในประเทศไทยใน

ปจจุบัน 
3. ตัวอยางในการสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสใน

ตางประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่ประสบความสําเร็จ  
4. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมและขัดขวางการพัฒนาและการใช

ซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสในประเทศไทยใหประสบความสําเรจ็  
5. ขอเสนอแนะทางนโยบายและยุทธศาสตรในการสงเสริมการพัฒนาและการใช

ซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสในประเทศไทยใหประสบความสําเร็จ 
 

วิธีการศึกษาในหัวขอน้ีจะประกอบดวยการศึกษาเอกสารทางวิชาการ และเอกสารดาน
การตลาดตางๆ การสัมภาษณผูผลิตและผูใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสในประเทศไทย และใน
ตางประเทศ  
 

1.5.6 จัดทําแผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย  ภายในระยะเวลา 4 ป (2552-2556)  และแนวคิดในการติดตามประเมินผลในเชิงบริหาร
จัดการและเชิงนโยบาย  พรอมขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแปลงไปสูการ
ปฏิบัติ   
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 แผนการพัฒนาบทบาทอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2552-2556)  ที่จะจัดทําขึ้น สวนหนึ่งจะเปนการแปลงแผนแมบทเทคโนโลยสีารเทศ และการ
สื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยลงรายละเอียดในสวนของการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งในสวนของสาระสําคัญของแผนและการใหแนวคิดในการ
ติดตามประเมนิผลในเชิงบรหิารจัดการและเชิงนโยบาย และอีกสวนหนึ่งจะเปนการปรับแผนในสวน
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการยกรางแผน
แมบทฉบบัที่ 2 เชน การเปลี่ยนแปลงในตลาด off-shoring ของบริการ ICT และการหันมาใช open 
source software มากขึ้น อันเนื่องมาจากวิกฤติการณดานเศรษฐกิจโลก ซ่ึงคาดวาจะมีผลทําใหอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศตางๆ ชะลอตวัไปอีกหลายป   
 

กระบวนการศึกษาในสวนนี้จะเปนการใชขอมูลที่ไดศึกษาในหัวขอกอนหนานี้ในเชิง
สังเคราะห และยกรางแผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556)  เพ่ือนําไปจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย           
(ดูรายละเอียดในหัวขอที่ 1.5.7)   และการใหขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง
ไปสูการปฏิบัติ   
 

1.5.7 การจัดสัมมนา 
 การจัดสัมมนาและการประชมุตางๆ ในหัวขอน้ีจะครอบคลุมถึงกิจกรรมดังตอไปน้ี  

1. การจัดสัมมนา/จัดประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในกลุม
ตางๆ เชน กลุมผูประกอบการ  กลุมหนวยงานภาครัฐ  (Focus Group)  ทั้งในกรุงเทพ และ
ตางจังหวัด  จํานวน  3  ครั้ง  โดยมีผูเขารวมการสัมมนาไมนอยกวา 40 คนตอครั้ง ซ่ึงคณะผูวิจัยได
จัดการประชุมทั้ง 3 ครั้ง ดังน้ี (ภาคผนวก ก) 

 
ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2553 ณ จังหวัดนครราชสีมา คณะผูวิจัยไดจัดการประชุม

ระดมความเห็นเรื่อง “ผลกระทบจากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย (2553-2556)” เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556)  
 

ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงเทพฯ คณะผูวิจัยไดจัดการประชุมระดม
ความเห็นเรื่อง “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย (2553-2556)” เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) 
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ครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม คณะผูวิจัยไดจัดการประชุม
ระดมความเห็นเรื่อง “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย (2553-2556)” เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) 

 
2. การจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการฯ 1 ครั้ง โดยมี

ผูเขารวมการสัมมนาไมนอยกวา 150 คน โดยจะจัดการศึกษาดังกลาวเมื่อไดจัดทํารางรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณเสร็จสิ้นแลว เพ่ือนําขอคิดเห็นที่ไดรับมาปรับปรุงและจัดทําเปนรายงานฉบับ
สมบรูณ  

 
คณะผูวิจัยไดจัดงานสัมมนาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ กรุงเทพฯ โดยคณะผูวิจัยได

จัดสัมมนาเรื่อง “Supply Chain และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT” เพ่ือนําเสนองานวิจัย
เกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบ Supply Chain ของอุตสาหกรรม ICT ภายในประเทศไทย โดย
ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต และรับฟงและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย โดยใหความสําคัญกับ
อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต (ภาคผนวก ข) 

 
 

1.5.8 จัดทําเอกสารเผยแพรโครงการ/ผลงาน เปนภาษาไทย   
ผลลัพธของผลการศึกษาในโครงการนี้จะประกอบดวยเอกสารดังตอไปน้ี 

1. แผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย  พรอมบทสรุปผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. รายงานการศึกษา Supply Chain ของอุตสาหกรรม ICT ไทย พรอมบทสรุป
ผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. รายงานการศึกษาสถานการณการใช ICT ของกลุมธุรกิจภายในประเทศในแตละ
ภาคเศรษฐกิจ  และขอมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม ICT ของประเทศชั้นนําใน
ระดับสากล  พรอมบทสรุปผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. รายงานการศึกษาการพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัดของอุตสาหกรรม ICT อยาง
เปนระบบ พรอมบทสรุปผูบริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
1.5.9 จัดพิมพเอกสารเผยแพรผลการศึกษาฯ เปนรูปเลมพรอมแผน CD  จํานวน 1,000 ชุด  

โดยเขาเลมปกพิมพ 4 สี  ตามขอ 1.3.8  หรือตามที่กระทรวงฯ เห็นชอบ 
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1.5.10 ใหคําปรึกษาตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ ตามที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 1.5.11 จัดสงบุคคลากรที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีมาปฏิบัติงานประจํา  ณ  กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเต็มเวลา จํานวน 1 คน  ระยะเวลา 1 ป  
 

1.5.12 รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน หรือประชุม
รวมระหวางหนวยงานตางๆ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นสมควร จํานวน 
4 ครั้ง โดยมีผูเขารวมประชุม 20 คนตอครั้ง 
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บทที่ 2 การศึกษา Supply Chain ของอุตสาหกรรม ICT ไทย 
 
 
1. บทนํา 

 
 
หวงโซอุปทาน (supply chain) เปนระบบที่เกีย่วของกับการทํางานของคน เทคโนโลย ี

กิจกรรม ขอมูล และทรัพยากร ในการเคลือ่นยายสินคาหรือบริการจากซัพพลายเออรถึงผูบริโภค หรือ 
เครือขายของการเชื่อมโยงวัตถุสิ่งของ ขอมูล และบริการโดยผานทางอุปทาน การเปลี่ยนผาน และอุป
สงค (ดูภาพที่ 2.1.1 ประกอบ) 
 

ภาพที่ 2.1.1  หวงโซอุปทาน 
 

 
ที่มา: Chen and Paulraj (2004) 

 
 ในการศึกษานี ้ คณะผูวิจัยจะศึกษาหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และอุตสาหกรรมเนื้อหา (Content) โดยในรายงานนี้ จะแบงออกเปน 2 สวน
ไดแก  

• สวนที่หน่ึง เปนการศึกษาหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนือ้หาแบบ
ด้ังเดิม (Traditional ICT and Content Industries) ประกอบดวย อุตสาหกรรมการผลิตสินคา 
ICT อุตสาหกรรมการใหบริการดาน IT อุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคม และอุตสาหกรรม
เน้ือหา  

• สวนที่สอง เปนการศึกษาหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่
เกิดใหม (Emerging Software and Digital Content Industries) ประกอบดวย อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่เกิดใหม (Emerging Software and Digital Content 

หวงโซอุปทานภายใน 

การจัดซื้อ การผลิต การจําหนาย ลูกคา Supplier 
1 

2 

3 
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Industries) เชน อุตสาหกรรมซอฟตแวรในฐานะบริการ (Software as a service: SaaS) 
อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัว (Embedded Software) อุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหา
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Content) ตลอดจน อุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชั่น 
เน้ือหาหลักในการศึกษาของแตละอุตสาหกรรมจะประกอบดวย โครงสรางอุตสาหกรรม 

พฤติกรรมของผูประกอบการ และปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ  
 
1.1 ขอบเขตและคําจํากัดความของอุตสาหกรรมยอยในอุตสาหกรรม ICT 
 

คณะทํางานดานตัวชีว้ัดดานสังคมสารสนเทศ (Working Party on Indicators of 
Information Society: WPIIS) ของกลุมประเทศองคกรความรวมมือดานเศรษฐกิจและการพฒันา 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ไดนิยามวาเศรษฐกิจ
สารสนเทศ (information economy) ประกอบดวยอุตสาหกรรมสําคัญ 2 อุตสาหกรรม คือ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT industry) และอุตสาหกรรมเนื้อหา 
(content industry) 

 
คําจํากัดความของอุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนื้อหา ที่ใชในการศึกษานี้ สอดคลอง

กับคําจํากัดความที่จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานดานตัวชี้วัดดานสังคมสารสนเทศของกลุมประเทศ 
OECD ดังกลาว  โดยอุตสาหกรรม ICT ประกอบดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา ICT การ
จําหนายสินคา ICT และการใหบริการดาน ICT ดังแสดงในตารางที่ 2.1.1  สวนอุตสาหกรรมเนื้อหา
ประกอบดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังแสดงในตารางที่ 2.1.2 

 
อุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนื้อหามีความเชื่อมโยงกัน ดังแสดงในภาพที่ 2.1.2 

โดยอุตสาหกรรม ICT เกี่ยวของกับกิจกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) และโทรคมนาคม (Telecommunications) รวมทั้ง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันทั้ง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ เน้ือหาสารสนเทศ (ประกอบดวย Networking, 
Transmission, Online including interactive และ offline multimedia) แตไมรวมถึงกิจกรรม
เน้ือหาสารสนเทศซึ่งไมเกี่ยวของกับ ICT โดยตรง (เชน การผลิตภาพยนต-รายการ การแพรภาพ
กระจายเสียง การผลิตสิ่งพิมพ และบริการขอมูล)  
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ตารางที ่2.1.1  คําจํากัดความอุตสาหกรรม ICT ของ OECD (ตาม ISIC Rev.4) 
สาขา ISIC คําอธิบาย 

ICT manufacturing industries 

2610 Manufacture of electronic components and boards 
2620 Manufacture of computers and peripheral equipment 
2630 Manufacture of communication equipment 
2640 Manufacture of consumer electronics 
2680 Manufacture of magnetic and optical media 
ICT trade industries 

4651 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
4652 Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts 
ICT services industries 

5820 Software publishing 
6110 Wired telecommunications activities 
6120 Wireless telecommunications activities 
6130 Satellite telecommunications activities 
6190 Other telecommunications activities 
6201 Computer programming activities 
6202 Computer consultancy and computer facilities management activities 
6209 Other information technology and computer service activities 
6311 Data processing, hosting and related activities 
6312 Web portals 
9511 Repair of computers and peripheral equipment 
9512 Repair of communication equipment 

ที่มา: OECD (2009) 
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ตารางที่ 2.1.2  การแบงประเภทอุตสาหกรรมเนื้อหา (ตาม ISIC Rev.4) 
สาขา ISIC คําอธิบาย 

Publishing of books, periodicals and other publishing activities 

5811 Book publishing 
5812 Publishing of directories and mailing lists 
5813 Publishing of newspapers, journals, and periodicals 
5819 Other publishing activities 
Motion picture, video and television programme activities 

5911 Motion picture, video and television programme production activities 
5912 Motion picture, video and television programme post-production activities 
5913 Motion picture, video and television programme distribution activities 
5914 Motion picture projection activities 
Sound recording and music publishing activities 

5920 Sound recording and music publishing activities 
Programming and broadcasting activities 

6010 Radio broadcasting  
6020 Television programming and broadcasting activities 
Other information service activities 

6391 News agency activities 
6399 Other information service activities n.e.c. 

ที่มา: OECD (2009) 
หมายเหตุ: n.e.c = not elsewhere classified   

 
ภาพที่ 2.1.2  ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมทางดาน IT, โทรคมนาคม และเนื้อหาสารสนเทศ 

 
ที่มา: OECD (2009) 
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1.2 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหหวงโซอุปทาน 
 

ในการศึกษาหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม คณะผูวิจัยจะประยุกตใชกรอบแนวคิดดาน
โครงสรางของการจัดการหวงโซอุปทานซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ (ดังแสดงในภาพที่ 
2.1.3)  ดังตอไปน้ี  

1. โครงสรางทางเครือขาย (Supply Chain Network Structure) ประกอบดวยสมาชิกและ
ความเชื่อมโยงระหวางสมาชิก  

2. กระบวนการทางธุรกิจ (Supply Chain Business Processes) คือกิจกรรมซึ่งจัดหาสิ่งที่มี
คุณคาแกผูบริโภค ซ่ึงเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงสมาชิกที่สําคัญของหวงโซอุปทาน 

3. การจัดการ (Supply Chain Management Components) คือระดับของการบูรณาการ
หรือการจัดการในแตละกระบวนการทางธุรกิจในหวงโซอุปทาน 

 
ภาพที่ 2.1.3  โครงสรางของการจัดการหวงโซอุปทาน 

ที่มา: Lambert and Cooper (2000) 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 
 

 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม ICT  
และอตุสาหกรรมเนื้อหาแบบดั้งเดิม 
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สวนที่ 1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนื้อหาแบบดั้งเดิม 
 
บทนํา 
 

อุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนื้อหาแบบดั้งเดิม (Traditional ICT and Content 
Industries) ประกอบดวย อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT อุตสาหกรรมการใหบริการดาน IT 
อุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเนื้อหา  

 
หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนื้อหามีการเชื่อมโยงกัน (ดังแสดงใน

ภาพที่ 2.1.4) โดยมีผูประกอบการที่สําคัญ ประกอบดวยผูประกอบการที่อยูทั้งภายในและภายนอก
อุตสาหกรรม (Hallikas et al., 2005)  

 
ผูประกอบการหลักภายในอุตสาหกรรมประกอบดวย 5 กลุม ไดแก ผูใหบริการ (operator) ผู

จัดหาอุปกรณ (equipment provider: EP) ผูจัดหาโปรแกรมประยุกต (application provider: AP) ผู
จัดหาบริการตางๆ (service provider: SP) และผูจัดหาเนื้อหา (content provider: CP)  และ
ผูประกอบการหลักภายนอกอุตสาหกรรม ไดแก ผูกํากับดูแล (regulator) ผูใช (end user) และคน
กลาง (intermediary)  ทั้งน้ี เสนแบงระหวางผูจัดหาโปรแกรมประยุกต และผูจัดหาอุปกรณ และ
ระหวางผูจัดหาเนื้อหาและผูจัดหาบริการตางๆ อาจไมชัดเจน เน่ืองจาก ผูผลิตโปรแกรมประยุกตอาจ
เปนผูจัดหาอุปกรณ และผูจัดหาเนื้อหาอาจเปนผูจัดหาบริการในขณะเดียวกัน 
 

ภาพที่ 2.1.4  หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนื้อหา 

 
ที่มา: Yu et al. (2008) 
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ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนื้อหาเริ่มจาก ผูจัดหาเนื้อหาจัดหา
เน้ือหา (รวมถึง ขอความ ภาพ คลิปเพลง/วีดีโอ) ใหแกผูจัดหาบริการตางๆ  จากนั้น ผูจัดหาบริการ
ตางๆ จัดหา service platforms ใหแกผูใหบริการ  และผูใหบริการซื้อโปรแกรมประยุกต โครงสราง
พ้ืนฐานดานโครงขาย และอุปกรณลูกขาย จากผูผลิตอุปกรณและผูผลิตโปรแกรมประยุกต   
 
 สมาชิกของหวงโซอุปทานที่อยูภายในอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย ไดแก  

• ผูจัดหาอุปกรณ (equipment provider: EP) ทําหนาที่จัดหาอุปกรณ ตลอดจน โครงสราง
พ้ืนฐานทางโครงขาย และอุปกรณลูกขาย (terminal)  เชน บริษัทนอรเทล (Nortel) 
บริษัทลูเซนต (Lucent) บริษัทซิสโก (Cisco) และบริษัทหัวเหวย (Huawei) เปนตน 
o อุปกรณทางโครงขาย  อาจแบงไดเปน 2 ประเภทคือ  

 อุปกรณโครงขายหลัก เชน อุปกรณสลับสัญญาณ (switches), gateway, optic 
fiber, optical booster, routers, เครื่องแมขาย (servers) 

 อุปกรณโครงขายเพื่อการเขาถึง เชน MSAN Telecom cable และ routers 
o อุปกรณลูกขาย (terminal equipment) เชน IP Phone, IP PABX, computers, PDA, 

multimedia terminal, PCBA, optical booster  

• ผูจัดหาโปรแกรมประยุกต (application provider: AP) ทําหนาที่จัดหาโปรแกรมประยุกต 
เชน ซอฟตแวร หรือ solutions ซ่ึงผูใหบริการเครือขายตองการ (เชน RFID, virtual 
private network, web-based service, VoIP, security)  

• ผูจัดหาบริการ (service provider: SP) ทําหนาที่จัดหา service platforms เพ่ือใหบริการ 
เชน SMS, interactive voice response และ MMS  

• ผูจัดหาเนื้อหา (content provider: CP) ทําหนาที่จัดหาเนื้อหา เชน ดนตรี ภาพ หรือ
เกมส (บริการดานสื่อตางๆ) 

• ผูใหบริการ (operator) เปนผูรับมอบอํานาจจากหนวยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจในการ
ครอบครองโครงขายพื้นฐาน  โดยผูใหบริการเปนสมาชิกที่สําคัญที่สุดของหวงโซอุปทาน
ภายในอุตสาหกรรม ICT เพราะเชื่อมโยงใกลชิดที่สุดกับผูใชและเชื่อมโยงกับสมาชิก
อ่ืนๆ ในประเทศไทย ผูใหบริการโทรศัพทประจําที่และโทรศัพทเคลื่อนที่รายหลักมี
จํานวนนอย และสภาพตลาดไมคอยมีการแขงขัน 
o ผูใหบริการหลักในสวนของบริการโทรศัพทประจําที่ภายในประเทศมีทั้งสิ้น 3 ราย 

ไดแก บมจ. ทีโอที (TOT) บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (TRUE)  บมจ. ทีทีแอนดที 
(TT&T) โดย TRUE และ TT&T เปนผูใหบริการเอกชนรายเดิมที่เกิดขึ้นภายใตระบบ
สัญญาแบบ สราง-โอน-ดําเนินการ (Built-operated-transferred) กับ TOT1   

                                                           
1 รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2552, สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
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o ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายในประเทศรายหลัก 6 รายคือ บริษัท แอดวานซ 
อินโฟร เซอรวิส (AIS) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) บริษัท ทรูมูฟ 
จํากัด (True Move) บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด (Hutch) 
รวมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (CAT) (Hutch+CAT) บริษัท ดิจิตอลโฟน 
จํากัด (DPC) และบริษัท ไทยโมบาย จํากัด (Thai Mobile) โดยสวนใหญเปนผู
ใหบริการเอกชนรายเดิมที่เกิดขึ้นภายใตระบบสัญญาแบบ สราง-โอน-ดําเนินการ 
(Built-operated-transferred) กับ TOT และ CAT ซ่ึงผูรับสัมปทานจะมีสิทธิในการใช
ประโยชนจากอุปกรณดําเนินธุรกิจตามสัญญาสัมปทานตลอดอายุสัมปทาน แต
โครงขาย เครื่องมือ และอุปกรณระบบทั้งหมดจะตกเปนกรรมสิทธิของคูสัญญา2  

o ผูใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 68 รายในป 2550 โดยมี
ผูประกอบการรายหลักคือ TOT TT&T True Internet และ CS Loxinfo 

 
สวนสมาชิกของหวงโซอุปทานที่อยูภายนอกอุตสาหกรรม ICT ไดแก  

• ผูกํากับดูแล (regulator) คือ หนวยงานซึ่งกําหนดกฎกติกา โดยนับแตการเปดเสรี
โทรคมนาคมไทยภายใตแผนแมบท โทรคมนาคมไทยป พ.ศ. 2540 ไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ในป พ.ศ. 2548 เพ่ือเปนผูดูแลการ
จัดสรรคลื่นความถี่3 

• ผูใช (end user) คือ ลูกคาทีบ่ริโภคอุปกรณและบริการ 

• คนกลาง (intermediary) คือ ผูขายอุปกรณโทรศัพท หรือซิมการด (SIM cards) แกลูกคา  
 

นอกเหนือจากการศึกษาองคประกอบของหวงโซอุปทาน คณะผูวิจัยจะวิเคราะหสภาพ
อุตสาหกรรม ICT และอุตสาหกรรมเนื้อหาแบบด้ังเดิม  โดยพิจารณาจากจํานวนผูประกอบการ ผูเลน
หลักในตลาด ลักษณะการกระจุกตัว พฤติกรรมของผูประกอบการ และผลประกอบการจากการทํา
ธุรกิจ 

 
สําหรับการวิเคราะหจํานวนผูประกอบการ ผูเลนหลักในตลาด ลักษณะการกระจุกตัว และผล

ประกอบการจากการทําธุรกิจน้ัน คณะผูวิจัยไดใชขอมูลจากฐานขอมูล Business Online เปนหลัก 
และอาจใชเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ประกอบดวย  ในขณะที่การวิเคราะหพฤติกรรมของผูประกอบการ 
คณะผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฟอรม 56-1) ประกอบ
กับเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของและการสัมภาษณผูประกอบการโดยตรง 

 

                                                           
2 รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ป 2552, สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
3 กอนที่จะมีการเปดเสรีโทรคมนาคมไทย การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) เปนผูจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ 
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ในสวนของการวิเคราะหลักษณะการกระจุกตัวในตลาด การศึกษานี้ไดใชดัชนี Herfindahl-
Hirschman Index (HHI) เปนเครื่องมือสําหรับใชในการวัดความรุนแรงในการแขงขันในตลาด  คา
ดัชนี HHI น้ีคํานวณจากผลรวมของคายกกําลังสองของสวนแบงตลาดของผูแขงขันทุกราย  คาดัชนี 
HHI มีคาที่เปนไปไดตั้งแต 0.0 ถึง 1.0  โดยอาจแปลความหมายไดดังนี้  

• HHI ต่ํากวา 0.10 แสดงวา ตลาดมีการแขงขันมาก และไมมีการผูกขาด  

• HHI อยูระหวาง 0.10 ถึง 0.18 แสดงวา ตลาดมีการแขงขันพอสมควร และหาก HHI เขา
ใกล 1,800 แสดงวา อาจมีผูมีสวนแบงตลาดรายใหญ 

• HHI index มากกวา 0.18 แสดงวา ตลาดอาจมีการผูกขาด  

• HHI index มีคา 1.0 แสดงวา มีผูใหบริการรายเดียวและผูกขาด 
 

เน่ืองจากขอมูลสวนใหญที่ใชในการคํานวณคาดัชนี HHI เปนขอมูลรายไดรวมของบริษัท 
ไมใชขอมูลรายไดจากการขายสินคาแตละชนิด คณะผูวิจัยจึงไมสามารถวิเคราะหลักษณะการกระจุก
ตัวในตลาดเจาะลึกไปในระดับตลาดยอยได  อยางไรก็ตาม แมวาการคํานวณคาดัชนี HHI จากรายได
รวมอาจไมใชคาดัชนีที่แทจริง แตก็สามารถสะทอนลักษณะการกระจุกตัวในภาพรวมไดในระดับหนึ่ง 
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2. อุตสาหกรรมผลิตสินคา ICT 
 

อุตสาหกรรมการผลิตสินคา ICT อาจจําแนกไดเปน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม (ฝงผูรับและฝงผูสง) และสินคาอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ผูบริโภค (เชน อุปกรณเครื่องรับภาพและเสียง) 
 
2.1 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
2.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

ภาพที่ 2.2.1 แสดงหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเริ่มจาก
ผูจัดหาวัตถุดิบ จัดสงวัตถุดิบใหแกผูผลิตสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส จากนั้น สวนประกอบตางๆ ถูก
นําไปสงตอใหแก ผูทําหนาที่ประกอบชิ้นสวน และชิ้นสวนถูกสงตอไปยังผูผลิตอุปกรณ จากนั้น 
ผูพัฒนาระบบฝงตัว (Embedded system) ทําหนาที่ติดตั้งซอฟตแวรระบบในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และผูจัดจําหนาย (ผูขายสงและขายปลีก) จัดจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหแกลูกคา 
 

ภาพที่ 2.2.1  หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Berry, Towill and Wadsley (1994) 

 
ในดานโครงสรางตลาด  ในป 2550 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใน

ประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 616 ราย  โดยจํานวนผูประกอบการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (ดูภาพที่ 
2.2.2 ประกอบ) 
 

เม่ือพิจารณาจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
พบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็ก (รอยละ 56.67) รองลงมาเปนบริษัทขนาดใหญ 
(รอยละ 28.82) และขนาดกลาง (รอยละ 14.51) ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดานรายได
รวมของผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่เปนบริษัทขนาดใหญมีสัดสวนรายไดรวมสูงถึงรอยละ 
97.70 (ดูภาพที่ 2.2.3 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2.2.1 แสดงสวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ในป 2550  จากตารางจะเห็นไดวา ผูประกอบการหลักที่มีรายไดรวมสูง
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ที่สุด 20 อันดับแรกเปนบริษัทขนาดใหญทั้งหมดและมีสวนแบงตลาดรวมกันทั้งหมดรอยละ 57.90  
เปนที่นาสังเกตวา ผูประกอบการหลักเหลานี้มีทั้งผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอรการผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสแบบแอคทีฟ (active part) จําพวกวงจรรวมหรือไอซี (integrated circuit: IC) เชน บจก. 
โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  บจก. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด  และ 
บจก. ซันโย เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย)  หรืออยูในคลัสเตอรการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
แบบแพสซีฟ (passive part) จําพวกแผงวงจรพิมพ (printed circuit board: PCB) เชน บจก. เม็กเท็ค 
แมนูแฟคเจอริ่ง คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย)  และ บจก. พีซีทีที  หรืออยูในคลัสเตอรการผลิต
หลอดอิเล็กทรอนิกส เชน บจก. เวิลด อิเลคตริค (ประเทศไทย)  และ บจก. โคราชเดนกิ 
 

เม่ือพิจารณาลักษณะการกระจุกตัวในตลาด พบวา ในป 2550 อุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไมคอยมีการกระจุกตัว  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดจาก
สวนแบงตลาดของผูประกอบการทุกรายในตลาดมีคาอยูที่ 0.0249 

 
ภาพที่ 2.2.2 จํานวนบริษัทในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
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ภาพที่ 2.2.3  สัดสวนจํานวนบริษัทและสัดสวนรายไดรวมของบรษัิทในอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ในป 2550 
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ขนาดใหญ 28.82 97.70
ขนาดกลาง 14.51 1.54
ขนาดเล็ก 56.67 0.76

สัดสวนจาํนวนบริษัท สัดสวนรายไดรวม

 
ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
 

ตารางที่ 2.2.1  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ในป 2550 

ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท โตชิบา สตอเรจ ดีไวส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 8.85 
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 4.78 
บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใหญ 3.96 
บริษัท เวิลด อิเลคตริค (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 3.73 
บริษัท โซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 3.49 
บริษัท โคราชเดนกิ จํากัด ใหญ 3.42 
บริษัท เอ็นเอ็กซพี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด ใหญ 3.37 
บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 3.23 
บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริ่ง คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 2.76 
บริษัท แอลเอสไอ (ไทย) จํากัด ใหญ 2.67 
บริษัท พีซีทีที จํากัด ใหญ 2.51 
บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 2.06 
บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใหญ 1.94 
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ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 1.89 
บริษัท โอกิ (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 1.82 
บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 1.66 
บริษัท อิเมอรสัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 1.51 
บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ใหญ 1.45 
บริษัท ยูแทคไทย จํากัด ใหญ 1.42 
บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส (ไทยแลนด) จํากัด ใหญ 1.39 

รวม 10 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 40.26 

รวม 20 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 57.90 

รวม 50 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 81.96 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
  
2.1.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ 
 

เน่ืองจากในภาพรวม ตลาดสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยไมคอยมีการกระจุก
ตัวเทาใดนัก สภาวะการแขงขันในตลาดจึงมีการแขงขันกันคอนขางสูง  นอกจากนี้ การที่สินคา
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมีคุณสมบัติและสมรรถนะที่ใกลเคียงกัน ทําใหสินคาเหลานี้สามารถ
ถูกทดแทนไดดวยสินคายี่หออ่ืนไดงาย  ดังน้ัน การแขงขันกันดานราคาจึงเปนกลยุทธหลักในการ
แขงขันกันในตลาดนี้  การที่จะสามารถผลิตสินคาใหมีความไดเปรียบดานราคา ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจึงจําเปนตองผลิตสินคาเปนจํานวนมาก (mass production) 
เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale) 
 

นอกจากปจจัยดานราคาแลว ยังมีปจจัยสําคัญอีกหลายประการที่มีผลตอความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย เชน 
ความสามารถในการจัดหาชิ้นสวนใหทันกระบวนการผลิตพอดี การลดปริมาณของเสียและความสูญ
เปลาในกระบวนการผลิต และความรวดเร็วในการสงมอบสินคาใหทันกับความตองการของตลาด 
 

เน่ืองจากการผลิตและประกอบสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจําเปนตองใชชิ้นสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของเปนจํานวนมาก  การจัดหาชิ้นสวนใหทันกระบวนการผลิตพอดีจึงเปนปจจัยที่สําคัญมาก  
จากการศึกษาเอกสารเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฟอรม 56-1) พบวา ในปจจุบัน มี
ผูประกอบการจํานวนหนึ่งที่ไดนําหลักการการผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time production) และ
การผลิตแบบลีนที่เนนการไหลของงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา (lean manufacturing) มาใช 
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เน่ืองจากสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสินคาที่มีวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ (product 
cycle) สั้น รวมทั้งมีการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตที่เร็วมาก สินคาที่
ยังไมไดจําหนายจึงอาจเสื่อมความนิยมหรือลาสมัยไดงาย  ทําใหผูประกอบการคาดการณอุปสงคผิด
ไป จนบางครั้งเกิดภาวะสินคาลนตลาดหรือเกิดภาวะสินคาขาดตลาดได  ผูประกอบการจึงมีความ
เสี่ยงในการบริหารสินคาคงคลัง หรืออาจเสี่ยงตอการขาดทุนจากการลดราคาเพื่อเรงระบายสินคานั้น
ออกไป 

 
ในดานการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา ผูประกอบการในประเทศไทย

จํานวนหนึ่งไดดําเนินการตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000)  มาตรฐานสินคาใน
ประเทศที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  ตลอดจนมาตรฐานสินคาที่กําหนดโดย
ประเทศผูนําเขาสินคาจากไทย เชน มาตรฐาน The Federal Communications Commission (FCC) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  มาตรฐาน Underwriters Laboratories Inc. (UL) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
และเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย CE Mark ของกลุมประเทศสหภาพยุโรป เปนตน 

 
นอกจากการดําเนินการตามมาตรฐานตางๆ ขางตนแลว ผูประกอบการยังอาจตองดําเนินการ

เพ่ิมเติมตามกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน เชน มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14000)  มาตรการการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภท (Restriction of 
Hazardous Substances: RoHS)  มาตรการการจัดการเศษซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไม
ใชแลว (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE)  มาตรการการออกแบบสินคาที่ใช
พลังงานในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Energy using Products: EuP)  และมาตรการฉลากพลังงาน (energy 
labeling) 
 
2.1.3 ผลประกอบการของผูประกอบการ 
 

หลังจากที่ได รับผลกระทบจากการเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในประเทศเริ่มกลับมาอยูในชวงสภาพฟนตัวและมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง  
อยางไรก็ตาม จากปญหาการเมืองและการที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่เร่ิม
ชะลอตัวลงในชวงตั้งแตป 2548 เปนตนมา อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
จึงมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งหดตัวลงรอยละ 13.73 ในป 2550 (ดูภาพที่ 2.2.4 ประกอบ) 
 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญและมี
แนวโนมการเติบโตสูง  อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิของอุตสาหกรรมนี้มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ  ภาพที่ 
2.2.5 แสดงกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใน
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ประเทศไทย  จากภาพจะเห็นไดวา จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในป 2550 ผูประกอบการไดกําไร
จากการประกอบการเหลือเพียง 15,424 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 2.37 
 

เม่ือพิจารณาดานการคาระหวางประเทศ พบวา อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูง  อยางไรก็ตาม การไมมีอุตสาหกรรมตนนํ้าใน
ประเทศอยางการผลิตซิลิคอนเวเฟอร (silicon wafer manufacturing) และการขึ้นรูปเวเฟอร (wafer 
fabrication) ทําใหผูประกอบการตองนําเขาเวเฟอรและวงจรรวมจากตางประเทศเปนจํานวนมาก  
ประเทศไทยจึงเสียดุลการคามาโดยตลอด  โดยในป 2550 การนําเขาและการเสียดุลการคามีมูลคา 
363,786.88 และ 63,398.56 ลานบาท ตามลําดับ (ดูภาพที่ 2.2.6 ประกอบ) 

 
2.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาการขาดอุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญ 
 

ในปจจุบัน ผูประกอบการในประเทศทั้งหมดเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้ําและ
ปลายน้ํา  การไมมีอุตสาหกรรมตนน้ําในประเทศอยางการผลิตซิลิคอนเวเฟอร (silicon wafer 
manufacturing) และการขึ้นรูปเวเฟอร (wafer fabrication) ทําใหผูประกอบการตองนําเขาเวเฟอรและ
วงจรรวมจากตางประเทศเปนจํานวนมาก  ประเทศไทยจึงเสียดุลการคามาโดยตลอด  หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของจึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมตนน้ําในประเทศ 
 

2. ปญหาการสรางมูลคาเพิม่ไดไมเต็มที่ 
 

สําหรับรูปแบบการประกอบธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย จากการศึกษา พบวา มีทั้งผูประกอบการที่เปนบริษัทขามชาติเจาของยี่หอ (original 
brand manufacturer: OBM)  ผูประกอบการที่รับจางผลิตสินคาเพียงอยางเดียว (original equipment 
manufacturer: OEM)  และผูประกอบการที่รับจางออกแบบเบื้องตน ผลิต และทดสอบสินคา 
(electronics manufacturing service: EMS) 

 
บริษัทขามชาติเจาของยี่หอ ซ่ึงมักเปนบริษัทที่มีขนาดใหญหรือกลาง จะดําเนินการขั้นตอน

การออกแบบสินคาเอง ตลอดจนใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอันทันสมัยซ่ึงบริษัท
แมในตางประเทศเปนผูจัดหามาให  อยางไรก็ตาม บริษัทขามชาติเหลานี้ก็มีการวาจางใหผูรับจาง
ผลิตในประเทศที่เปน OEM และ EMS ผลิตชิ้นสวนตางๆ ให  ผูรับจางผลิตเหลานี้ซ่ึงมักเปนบริษัท
ขนาดเล็ก แตจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิตชิ้นสวนของตนจะสงชิ้นสวนตอไปใหลูกคาซึ่ง
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เปนผูประกอบชิ้นสวน  จนเม่ือประกอบเปนสินคาขั้นสุดทายแลว บริษัทขามชาติขนาดใหญก็จะรับ
ชวงตอในการจัดหาซอฟตแวรและจัดจําหนายกระจายสินคาใหแกลูกคาในที่สุด 

 
ดังน้ัน อาจกลาวไดวา ผูประกอบการในประเทศสวนใหญไดมูลคาเพิ่มจากคาแรงเปนหลัก 

แตแทบไมมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งไมสามารถกําหนด
ผลตอบแทนการประกอบการดวยตนเองได  ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษัทขามชาติเปนผูดําเนินการขั้นตอน
ออกแบบสินคาซึ่งตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงและทําใหเกิดมูลคาเพิ่มมากที่สุด และยังเปนผูดูแลดานการ
ขายซึ่งสามารถกําหนดราคาขายสินคาขั้นสุดทายได 

 
ในปจจุบัน พบวา มีหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ และสมาคมตางๆ ที่ใหการสนับสนุนใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมหลายหนวยงาน แตหนวยงานเหลานี้มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
ตนเอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรม หนวยงานดังกลาวควรรวมตัวกันจัดตั้ง
เปนคณะทํางานรวมกับภาคเอกชน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาตามความตองการของ
ผูประกอบการอยางแทจริง นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรทําการศึกษาเพิ่มเติมวา 
ภาครัฐควรจะใหลําดับความสําคัญในการผลักดันสงเสริมใหผูประกอบการภายในประเทศที่ผลิตสินคา
ชนิดใดในการกาวจากการเปน OEM ไปสูการเปน ODM หรือ OBM 
 

3. ปญหาการขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
 

แมวาแรงงานในประเทศสวนใหญจะมีความชํานาญเปนพิเศษในกระบวนการผลิตที่ตองอาศัย
ความละเอียดและประณีต แตผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาด
แรงงานในระดับบริหารที่มีคุณภาพในการนําแนวคิดและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
เชน หลักการการผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time production) และการผลิตแบบลีนที่เนนการไหล
ของงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา (lean manufacturing) 
 

4. ปญหาการไมสามารถปรับตัวตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ได 
 

แมวาผูประกอบการในประเทศไทยจํานวนหนึ่งจะสามารถดําเนินการตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ไดแลว แตยังพบวา ผูประกอบการอีกจํานวนหนึ่งยังไมสามารถปรับตัว
และดําเนินการตามได  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธและใหการชวยเหลือ
ดานเทคนิคแกผูประกอบการภาคเอกชนมากขึ้น  ในสวนของภาคเอกชน ผูประกอบการที่เปนบริษัท
ขนาดใหญควรทําการบริหารหวงโซอุปทาน (supply chain management) โดยใหขอมูลและการ
ชวยเหลือดานเทคนิคอยางใกลชิดแกซัพพลายเออร ซ่ึงมักเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่มีความพรอมนอยกวาในการปรับตัวตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ  การบริหาร
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หวงโซอุปทานในรูปแบบดังกลาวจะทําใหทั้งผูประกอบการขนาดใหญ ตลอดจนผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กสามารถปรับตัวและดําเนินการตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

5. ปญหาดานการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในหวงโซอุปทาน 
 

จากสภาวะการแขงขันที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น ผูประกอบการจึงอาจจําเปนตองบริหารความ
เสี่ยงดวยการลดจํานวนและเลือกเฉพาะผูผลิตชิ้นสวน (supplier) ที่สามารถปรับตัวและดําเนินการ
ตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ไดอยางทันทวงที  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ยังพบวามีผูประกอบการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
การแขงขันใหมๆ ได และประสบปญหาดานการเชื่อมโยงกับสมาชิกในหวงโซอุปทาน  หนวยงานที่
เกี่ยวของจึงควรมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม และสราง
ความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนในหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสมาชิกตางๆ ในหวงโซอุปทานสามารถเชื่อมโยง
กันไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ภาพที่ 2.2.4  รายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมชิน้สวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
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ภาพที่ 2.2.5  กําไรสุทธิของบริษัทในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.2.6  มูลคาการสงออกและการนําเขาของบริษัทในอุตสาหกรรมชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ตั้งแตป 2548 ถึง 2551 

322,162.68
344,511.64

364,095.09

300,388.32

388,291.63
403,798.13 415,255.87

363,786.88

0

250,000

500,000

2548 2549 2550 2551

มูล
คา

: ล
าน
บ
าท

การสงออก การนาํเขา  
ที่มา: คณะผู วิจัยคํานวณจากฐานขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย
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2.2 อุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
2.2.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

ตลาดสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงแบงออกไดเปน 4 ตลาดยอย (segment) ไดแก 
คอมพิวเตอรตั้งโตะหรือพีซี คอมพิวเตอรโนตบุค คอมพิวเตอรแมขาย (server) และอุปกรณตอพวง
อ่ืนๆ  ภาพที่ 2.2.7 แสดงหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  จากภาพ
จะเห็นไดวา กอนที่สินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงจะถูกสงมอบถึงผูใช มีผูที่เกี่ยวของ
ดังตอไปน้ี 

• ผูออกแบบ (designer) เปนผูที่มีหนาที่ออกแบบตัวสินคาวาสินคานั้นจะถูกนําไปใช
งานเพื่อวัตถุประสงคใด และตองใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีใดในการผลิต  ผูออกแบบ
สินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงนี้มักจะเปนเจาของยี่หอสินคาซึ่งเปนบริษัท
ขามชาติ เชน เอเซอร โตชิบา แคนนอน 

• ผูผลิตชิ้นสวน (component manufacturer) เปนผูที่มีหนาที่ผลิตชิ้นสวนตางๆ ตามที่
ผูออกแบบสินคาไดกําหนดไว ชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวงที่สําคัญ ไดแก หนวยประมวลผลกลางหรือซีพียู ชุดเมนบอรดและชิพเซ็ต 
ฮารดไดรฟ จอแสดงผล ชุดคียบอรดและเมาส และชุดหนวยจายไฟและแบตเตอรี่  
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนเหลานี้มักเปนบริษัทรับจางผลิต (OEM) ในประเทศ เชน บจก. 
เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บจก. ซิเลซติกา (ประเทศไทย)  อยางไรก็ตาม 
สําหรับชิ้นสวนบางชนิด เชน ซีพียู และชุดเมนบอรดและชิพเซ็ต ในปจจุบันยังไมมี
บริษัทในประเทศที่ผลิตได 

• ผูประกอบชิ้นสวน (assembler) เปนผูที่ มีหนาที่ประกอบชิ้นสวนตางๆ ตามที่
ผูออกแบบสินคาไดกําหนดไว  สินคาที่ไดจากขั้นตอนนี้เปนสินคาฮารดแวรขั้น
สุดทาย  บริษัทผูประกอบชิ้นสวนเหลานี้มักเปนบริษัทรับจางผลิต (OEM) ใน
ประเทศ  นอกจากนี้ ในปจจุบัน มีผูประกอบการในประเทศบางรายที่เปนผูผลิต
ภายใตยี่หอของตนเอง (ODM) เชน บมจ. เอสวีโอเอ จํากัด และ บจก. เอเทค 
คอมพิวเตอร 

• ผูจัดหาซอฟตแวร (software provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาและติดตั้งซอฟตแวรที่
เกี่ยวของ เพ่ือใหสินคาฮารดแวรขั้นสุดทายสามารถใชงานได  ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
น้ี ไดแก ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกตตางๆ  ในปจจุบัน เจาของยี่หอ
สินคาซึ่งเปนบริษัทขามชาติและตัวแทนจําหนายมักจะจัดหาและติดตั้งซอฟตแวร
พ้ืนฐานใหกับผูใช 

• ผูกระจายสินคา (distributor) เปนผูที่มีหนาที่สงมอบสินคาที่พรอมสําหรับการใชงาน
ใหกับผูใช  ในปจจุบัน เจาของยี่หอสินคาซึ่งเปนบริษัทขามชาติมักจะจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศเพื่อดูแลดานการขายเอง หรืออาจจะแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศ  
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ตัวอยางตัวแทนจําหนายรายใหญในประเทศ เชน บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จํากัด  บจก. ดี คอมพิวเตอร  และ บมจ. เอสวีโอเอ จํากัด 

 
ภาพที่ 2.2.7 หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมผลิตคอมพวิเตอรและอุปกรณตอพวง 

 
 
หมายเหตุ:  กรอบสี่เหล่ียมทึบ หมายถึง มีบริษัทผลิตในประเทศ 
 สวนกรอบสี่เหล่ียมประ หมายถึง ไมมีบริษัทผลิตในประเทศ 
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คียบอรด เมาส 

OEM ผลิต
หนวยจายไฟ/
แบตเตอรี่ 

OEM / ผูประกอบ
เครื่องพิมพ 
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ในดานโครงสรางตลาด ในป 2550 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงในประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 179 ราย  โดยจํานวนผูประกอบการมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ (ดูภาพ
ที่ 2.2.8 ประกอบ) 
 

เม่ือพิจารณาจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงใน
ประเทศไทย พบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็ก (รอยละ 71.33) รองลงมาเปนบริษัท
ขนาดใหญ (รอยละ 19.58) และขนาดกลาง (รอยละ 9.09) ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาใน
ดานรายไดรวมของผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่เปนบริษัทขนาดใหญมีสัดสวนรายไดรวมสูง
ถึงรอยละ 99.38 (ดูภาพที่ 2.2.9 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2.2.2 แสดงสวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงในประเทศไทย ในป 2550  จากตารางจะเห็นไดวา ผูประกอบการหลักที่มีรายได
รวมสูงที่สุด 20 อันดับแรกเปนบริษทัขนาดใหญทั้งหมดและมีสวนแบงตลาดรวมกันทั้งหมดสูงถึงรอย
ละ 98.76  เปนที่นาสังเกตวา ผูประกอบการหลักเหลานีส้วนใหญเปนผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอร
การผลิตฮารดดิสกไดรฟ  โดยอาจเปนผูผลติฮารดดิสกไดรฟขั้นสุดทาย เชน บจก. เวสเทิรน ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) และ บจก. ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  หรือเปนผูผลติชิ้นสวนใหกับผูผลิต
ฮารดดิสกไดรฟ (first tier supplier) เชน บจก. ซิเลซติกา (ประเทศไทย) และ บจก. โฮยา กลาส ดิสค 
(ประเทศไทย)  นอกจากนี้ ยังพบวามีผูประกอบการทีป่ระกอบคอมพิวเตอรและโนตบุคในประเทศ
อยาง บมจ. เอสวีโอเอ  ผูประกอบเครื่องพิมพอยาง บมจ. แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)  
และผูผลติจอแสดงผลอยาง บจก. ฮันซอล อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) 
 

เม่ือพิจารณาลักษณะการกระจุกตัวในตลาด พบวา ในป 2550 อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงในประเทศไทยมีการกระจุกตัวพอสมควร  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดจาก
สวนแบงตลาดของผูประกอบการทุกรายในตลาดมีคาอยูที่ 0.1787 



 2-23

ภาพที่ 2.2.8  จํานวนบริษัทในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในประเทศไทย 
ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.2.9  สัดสวนจํานวนบริษัทและสัดสวนรายไดรวมของบรษัิทในอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในประเทศไทย ในป 2550 
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ขนาดกลาง 9.09 0.33
ขนาดเล็ก 71.33 0.29

สัดสวนจํานวนบริษัท สัดสวนรายไดรวม

 
ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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ตารางที่ 2.2.2  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและ 
อุปกรณตอพวงในประเทศไทย ในป 2550 

ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 24.23 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 22.70 
บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 18.32 
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 15.49 
บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใหญ 10.03 
บริษัท โฮยา กลาส ดิสค (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 2.14 
บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 1.02 
บริษัท ไซโก อินสทรูเมนท (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.90 
บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) ใหญ 0.86 
บริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด ใหญ 0.59 
บริษัท ฮันซอล อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.54 
บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด) จํากัด ใหญ 0.44 
บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.39 
บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี่ จํากัด ใหญ 0.30 
บริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิคส คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.19 
บริษัท ท็อปฟลด (ไทยแลนด) จํากัด ใหญ 0.15 
บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.13 
บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.11 
บริษัท อินโนแวลูส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.11 
บริษัท อมาลเลียน เอ็นเตอรไพรส (ไทยแลนด) จํากัด ใหญ 0.10 

รวม 10 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 96.28 

รวม 20 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 98.76 

รวม 50 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 99.83 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 

 
2.2.2  พฤติกรรมของผูประกอบการ 
 

แมวาในภาพรวม ตลาดสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในประเทศไทยจะมีการกระจุก
ตัวอยูพอสมควร แตสภาวะการแขงขันในตลาดก็มีการแขงขันกันคอนขางสูง  การที่สินคา
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงสวนใหญมีคุณสมบัติและสมรรถนะที่ใกลเคียงกัน ทําใหสินคาเหลานี้
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สามารถถูกทดแทนไดดวยสินคายี่หออ่ืนไดงาย  ดังนั้น การแขงขันกันดานราคาจึงเปนกลยุทธหลัก
ในการแขงขันกันในตลาดนี้ 
 

นอกจากปจจัยดานราคาแลว ยังมีปจจัยสําคัญอีกหลายประการที่มีผลตอความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในประเทศไทย เชน 
ความสามารถในการจัดหาชิ้นสวนใหทันกระบวนการผลิตพอดี การลดปริมาณของเสียและความสูญ
เปลาในกระบวนการผลิต และความรวดเร็วในการสงมอบสินคาใหทันกับความตองการของตลาด 
 

เน่ืองจากการผลิตและประกอบสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงจําเปนตองใชชิ้นสวน
ตางๆ ที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก  การจัดหาชิ้นสวนใหทันกระบวนการผลิตพอดีจึงเปนปจจัยที่
สําคัญมาก  จากการศึกษาเอกสารเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฟอรม 56-1) พบวา 
ในปจจุบัน มีผูประกอบการจํานวนหนึ่งที่ไดนําหลักการการผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time 
production) และการผลิตแบบลีนที่ เนนการไหลของงานเพื่ อกํ า จัดความสูญเปล า (lean 
manufacturing) มาใช 

 
เน่ืองจากสินคาคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเปนสินคาที่มีวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ 

(product cycle) สั้น รวมทั้งมีการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตที่เร็วมาก 
สินคาที่ยังไมไดจําหนายจึงอาจเสื่อมความนิยมหรือลาสมัยไดงาย  ทําใหผูประกอบการคาดการณอุป
สงคผิดไป จนบางครั้งเกิดภาวะสินคาลนตลาดหรือเกิดภาวะสินคาขาดตลาดได  ผูประกอบการจึงมี
ความเสี่ยงในการบริหารสินคาคงคลัง หรืออาจเสี่ยงตอการขาดทุนจากการลดราคาเพื่อเรงระบาย
สินคานั้นออกไป  เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว ผูประกอบการรายหนึ่งจึงไดนําระบบการบริหาร
คลังสินคา ASRS (Automatic Storage and Retrieval System) มาใช ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถชวย
ลดระยะเวลาการจัดเก็บสินคา การจัดอายุของสินคา การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินคา ตลอดจนมี
ความแมนยําในการตรวจนับสินคาคงคลัง 

 
นอกจากนี้ พฤติกรรมในการขายสินคาของผูประกอบการยังตองมีความหลากหลายมากขึ้น  

โดยนอกจากการขายสินคาผานตัวแทนจําหนายแลว จากการศึกษาเอกสารเผยแพรตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฟอรม 56-1) พบวา ผูประกอบการหลายรายยังใหความสําคัญกับ
ชองทางการขายผานหางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญ (modern trade) และผานการเขารวมงาน
แสดงสินคาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น  การขายผานหางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญชวยให
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดดีขึ้น  สําหรับการเขารวมงานแสดงสินคานั้น นอกจากวัตถุประสงคเพ่ือ
การระบายสินคาและการเพิม่โอกาสในการนําเสนอสินคาใหมใหแกลูกคาแลว ผูประกอบการยังอาจ
ไดรับประโยชนดานภาพลักษณและความนาเชื่อถือไดอีกดวย 
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ในดานการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา ผูประกอบการในประเทศไทย
จํานวนหนึ่งไดดําเนินการตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000)  มาตรฐานสินคาใน
ประเทศที่กําหนดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และ
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  ตลอดจนมาตรฐานสินคาที่กําหนดโดยประเทศผูนําเขา
สินคาจากไทย เชน มาตรฐาน The Federal Communications Commission (FCC) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  มาตรฐาน Underwriters Laboratories Inc. (UL) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  และ
เครื่องหมายรับรองความปลอดภัย CE Mark ของกลุมประเทศสหภาพยุโรป เปนตน 
 

นอกจากการดําเนินการตามมาตรฐานตางๆ ขางตนแลว ผูประกอบการยังอาจตองดําเนินการ
เพ่ิมเติมตามกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน เชน มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14000)  มาตรการการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภท (Restriction of 
Hazardous Substances: RoHS)  มาตรการการจัดการเศษซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไม
ใชแลว (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE)  มาตรการการออกแบบสินคาที่ใช
พลังงานในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Energy using Products: EuP)  และมาตรการฉลากพลังงาน (energy 
labeling) 
 
2.2.3  ผลประกอบการของผูประกอบการ 
 

หลังจากที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงในประเทศเริ่มกลับมาอยูในชวงสภาพฟนตัวและมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง  
อยางไรก็ตาม จากปญหาการเมืองและการที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่เร่ิม
ชะลอตัวลงในชวงตั้งแตป 2548 เปนตนมา อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงจึงมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งหดตัวลงรอยละ 11.68 ในป 2550 (ดูภาพที่ 
2.2.10 ประกอบ) 
 

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในประเทศไทยมีกําไรสุทธิอยูในระดับไมสูงนัก 
แตเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญและมีแนวโนมการเติบโตสูง  ภาพที่ 2.2.11 แสดงกําไรสุทธิและ
อัตรากําไรสุทธิของผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงในประเทศไทย  
จากภาพจะเห็นไดวา แมจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในป 2550 แตผูประกอบการ
ยังไดกําไรจากการประกอบการสูงถึง 17,287 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 4.57 
 

เม่ือพิจารณาดานการคาระหวางประเทศ พบวา อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกสูงและทําใหประเทศไดดุลการคาสูงเชนกัน  
โดยในป 2550 การสงออกและดุลการคามีมูลคาสูงถึง 605,313.98 และ 345,372.95 ลานบาท 
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ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม จากการเกิดวิกฤติสินเชื่อดอยคุณภาพหรือวิกฤติสินเชื่อซับไพรมที่สงผล
กระทบตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสหรัฐอเมริกาและโลกในป 2550 อุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยซึ่งเปนฐานการผลิตของบริษัทขามชาติไดรับผลกระทบตามไปดวย ทําใหมูลคาการ
สงออกมีอัตราการขยายตัวลดลงอยางชัดเจน (ดูภาพที่ 2.2.12 ประกอบ) 
 

ภาพที่ 2.2.10  รายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
ในประเทศไทย ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
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ภาพที่ 2.2.11  กําไรสุทธิของบริษัทในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
ในประเทศไทย ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.2.12  มูลคาการสงออกและการนําเขาของบริษัทในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและ 

อุปกรณตอพวงในประเทศไทย ตั้งแตป 2548 ถึง 2551 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย 
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2.2.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาการสรางมูลคาเพิม่ไดไมเต็มที่ 
 

สําหรับรูปแบบการประกอบธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวงในประเทศไทย จากการศึกษา พบวา มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักๆ 2 รูปแบบ ไดแก การ
นําสินคาเขามาโดยบริษัทขามชาติเจาของยี่หอเพ่ือกระจายสินคาตอเองโดยตรง และการผลิต 
ประกอบ และกระจายตอสินคาในประเทศ 

 
สําหรับการดําเนินธุรกิจแบบการนําสินคาเขามาโดยบริษทัขามชาตเิจาของยี่หอเพ่ือกระจาย

สินคาตอเองโดยตรงนั้น ผูประกอบการในประเทศจะไดรับประโยชนดานมูลคาเพิ่มจากคาตอบแทน
จากการขายเทานั้น  สวนการดําเนินธุรกิจแบบการผลติ ประกอบ และกระจายตอสินคาในประเทศ 
ผูประกอบการในประเทศจะไดรับประโยชนดานมูลคาเพิ่มอยูบาง  อยางไรก็ตาม จากการศึกษา 
พบวา ไมมีผูประกอบการรายใดในประเทศไทยทีป่ระกอบธุรกิจตั้งแตขัน้ตอนการออกแบบสินคา การ
ผลิตชิ้นสวน การประกอบชิ้นสวน การจัดหาซอฟตแวร และการกระจายสินคา อยางครบวงจร 
 

สําหรับขั้นตอนการออกแบบสินคา บริษัทขามชาติขนาดใหญในตางประเทศซึ่งเปนเจาของ
ยี่หอสินคาจะดําเนินการเอง  จากนั้นจะวาจางใหผูประกอบการที่เปนผูรับจางผลิต (OEM) ในประเทศ
ผลิตชิ้นสวนตางๆ ให  ผูรับจางผลิตเหลานี้ซ่ึงมักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิตชิ้นสวน
ของตนจะสงชิ้นสวนตอไปใหผูประกอบชิ้นสวน  จนเม่ือประกอบเปนสินคาขั้นสุดทายแลว บริษัทขาม
ชาติขนาดใหญก็จะรับชวงตอในการจัดหาซอฟตแวรและจัดจําหนายกระจายสินคาใหแกลูกคาในที่สุด 

 
ดังน้ัน อาจกลาวไดวา ผูประกอบการในประเทศสวนใหญไดมูลคาเพิ่มจากคาแรงเปนหลัก 

แตแทบไมมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งไมสามารถกําหนด
ผลตอบแทนการประกอบการดวยตนเองได  ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษัทขามชาติเปนผูดําเนินการขั้นตอน
ออกแบบสินคาซึ่งตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงและทําใหเกิดมูลคาเพิ่มมากที่สุด และยังเปนผูดูแลดานการ
ขายซึ่งสามารถกําหนดราคาขายสินคาขั้นสุดทายได 

 
ในปจจุบัน พบวา มีหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ และสมาคมตางๆ ที่ใหการสนับสนุนใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมหลายหนวยงาน แตหนวยงานเหลานี้มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
ตนเอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรม หนวยงานดังกลาวควรรวมตัวกันจัดตั้ง
เปนคณะทํางานรวมกับภาคเอกชน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาตามความตองการของ
ผูประกอบการอยางแทจริง  นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรทําการศึกษาเพิ่มเติมวา 
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ภาครัฐควรจะใหลําดับความสําคัญในการผลักดันสงเสริมใหผูประกอบการภายในประเทศที่ผลิตสินคา
ชนิดใดในการกาวจากการเปน OEM ไปสูการเปน ODM หรือ OBM 
 

2. ปญหาการขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
 

แมวาแรงงานในประเทศสวนใหญจะมีความชํานาญเปนพิเศษในกระบวนการผลิตทีต่องอาศัย
ความละเอียดและประณตี แตผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาด
แรงงานในระดับบริหารที่มีคณุภาพในการนําแนวคิดและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธภิาพการทํางาน 
เชน หลักการการผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time production) และการผลิตแบบลีนที่เนนการไหล
ของงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา (lean manufacturing) 
 

3. ปญหาการไมสามารถปรับตัวตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ได 
 

แมวาผูประกอบการในประเทศไทยจํานวนหนึ่งจะสามารถดําเนินการตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ไดแลว แตยังพบวา ผูประกอบการอีกจํานวนหนึ่งยังไมสามารถปรับตัว
และดําเนินการตามได  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธและใหการชวยเหลือ
ดานเทคนิคแกผูประกอบการภาคเอกชนมากขึ้น  ในสวนของภาคเอกชน ผูประกอบการที่เปนบริษัท
ขนาดใหญควรทําการบริหารหวงโซอุปทาน (supply chain management) โดยใหขอมูลและการ
ชวยเหลือดานเทคนิคอยางใกลชิดแกซัพพลายเออร ซ่ึงมักเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่มีความพรอมนอยกวาในการปรับตัวตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ  การบริหาร
หวงโซอุปทานในรูปแบบดังกลาวจะทําใหทั้งผูประกอบการขนาดใหญ ตลอดจนผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กสามารถปรับตัวและดําเนินการตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

4. ปญหาดานการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในหวงโซอุปทาน 
 

จากสภาวะการแขงขันที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น ผูประกอบการจึงอาจจําเปนตองบริหารความ
เสี่ยงดวยการลดจํานวนและเลือกเฉพาะผูผลิตชิ้นสวน (supplier) ที่สามารถปรับตวัและดําเนินการ
ตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ไดอยางทันทวงที  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ยังพบวามีผูประกอบการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ที่ไมสามารถปรับตวัเขากบัสภาพแวดลอม
การแขงขันใหมๆ ได และประสบปญหาดานการเชื่อมโยงกับสมาชิกในหวงโซอุปทาน  หนวยงานที่
เกี่ยวของจึงควรมีการสงเสรมิใหมีการรวมกลุมคลสัเตอรอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม และสราง
ความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนในหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสมาชิกตางๆ ในหวงโซอุปทานสามารถเชื่อมโยง
กันไดมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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2.3 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม 
 

อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจําแนกไดเปน อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝง
ผูรับ และอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูสง 

 
2.3.1 โครงสรางอุตสาหกรรม  
   
หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูรับ 
 

ตลาดสินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูรับแบงออกไดเปน 3 ตลาดยอย (segment) 
ไดแก โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทมือถือ และสมารทโฟน/พีดีเอ ภาพที่ 2.2.13 แสดงหวงโซอุปทาน
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูรับ จากภาพจะเห็นไดวา กอนที่สินคาอุปกรณ
สื่อสารโทรคมนาคมฝงผูรับจะถูกสงมอบถึงผูใช มีผูที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

• ผูออกแบบ (designer) เปนผูที่มีหนาที่ออกแบบตัวสินคาวาสินคานั้นจะถูกนําไปใช
งานเพื่อวัตถุประสงคใด และตองใชวัตถุดิบและเทคโนโลยีใดในการผลิต  ผูออกแบบ
สินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูรับน้ีมักจะเปนเจาของยี่หอสินคาซึ่งเปน
บริษัทขามชาติ เชน โนเกีย และซัมซุง 

• ผูผลิตชิ้นสวน (component manufacturer) เปนผูที่มีหนาที่ผลติชิ้นสวนตางๆ ตามที่
ผูออกแบบสินคาไดกําหนดไว ชิน้สวนที่เกีย่วของกบัสินคาอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมฝงผูรับที่สําคัญ ไดแก หนวยประมวลสัญญาณ ชุดเมนบอรดและชิพ
เซ็ต ตวัรับและสงสัญญาณ แฟลชไดรฟ จอแสดงผล คียแพด และชุดหนวยจายไฟ
และแบตเตอรี่  บริษัทผูผลิตชิ้นสวนเหลานี้มักเปนบรษิัทรับจางผลติ (OEM) ใน
ประเทศ เชน บมจ. แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)  อยางไรก็ตาม สําหรับ
ชิ้นสวนบางชนิด เชน หนวยประมวลสญัญาณ ชุดเมนบอรดและชพิเซ็ต และตัวรับ
และสงสัญญาณ ในปจจุบันยังไมมีบริษัทในประเทศที่ผลติได 

• ผูประกอบชิ้นสวน (assembler) เปนผูที่ มีหนาที่ประกอบชิ้นสวนตางๆ ตามที่
ผูออกแบบสินคาไดกําหนดไว สินคาที่ไดจากขั้นตอนนี้เปนสินคาฮารดแวรขั้น
สุดทาย บริษัทผูประกอบชิ้นสวนเหลานี้มักเปนบริษัทรับจางผลิต (OEM) ในประเทศ 
เชน บมจ. แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)  อยางไรก็ตาม สําหรับสมารท 
โฟน/พีดีเอ ในปจจุบันยังไมมีบริษัทในประเทศที่ผลิตได 

• ผูจัดหาซอฟตแวร (software provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาและตดิตั้งซอฟตแวรที่
เกี่ยวของ เพ่ือใหสินคาฮารดแวรขั้นสุดทายสามารถใชงานได  ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
น้ี ไดแก ระบบปฏิบตัิการ และโปรแกรมประยุกตตางๆ  ในปจจุบัน เจาของยี่หอ
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สินคาซึ่งเปนบริษัทขามชาตแิละตวัแทนจําหนายมักจะจัดหาและติดตั้งซอฟตแวร
พ้ืนฐานใหกับผูใช 

• ผูกระจายสินคา (distributor) เปนผูที่มีหนาที่สงมอบสินคาที่พรอมสําหรับการใชงาน
ใหกับผูใช  ในปจจุบัน เจาของยี่หอสินคาซึ่งเปนบริษทัขามชาติมักจะจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศเพื่อดูแลดานการขายเอง หรืออาจจะแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศ  
ตัวอยางตวัแทนจําหนายรายใหญในประเทศ เชน บจก. ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซ
ซิเนส  บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด  และ บมจ. เอ็ม ลิ้งค เอเชีย คอรปอเรชั่น 
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ภาพที่ 2.2.13  หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูรับ 

 
หมายเหตุ:  กรอบสี่เหล่ียมทึบ หมายถึง มีบริษัทผลิตในประเทศ 
  สวนกรอบสี่เหล่ียมประ หมายถึง ไมมีบริษัทผลิตในประเทศ 

   ผูใช 
     (end user) 

ผูกระจาย 
สินคา 

      (distributor) 

ผูจัดหา 
    ซอฟตแวร 
  (software 
provider) 

ผูประกอบชิ้นสวน 
   (assembler) 

ผูผลิตชิ้นสวน 
  (component 

   manufacturer) 

ผูออกแบบ 
(designer) 

เจาของ
ย่ีหอ 

OEM ผลิต
หนวยประมวล
สัญญาณ 

เจาของยี่หอ/ 
ตัวแทนจําหนาย 

OEM / ผู
ประกอบ

โทรศัพทพ้ืนฐาน 

OEM / ผู
ประกอบ

โทรศัพทมือถือ 

OEM ประกอบ
สมารทโฟน/ 

พีดีเอ 

OEM ผลิต
เมนบอรดและ

ชิพเซ็ต 

OEM ผลิต
แฟลชไดรฟ 

OEM ผลิต
จอแสดงผล 

OEM ผลิต 
คียแพด 

OEM ผลิต
หนวยจายไฟ/
แบตเตอรี่ 

OEM ผลิต
ตัวรับและสง
สัญญาณ 
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หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูสง 
 

ตลาดสินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูสงแบงออกไดเปน 2 ตลาดยอย (segment) 
ไดแก อุปกรณคนหาเสนทางการเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (เราทเตอร) / อุปกรณกระจาย
สัญญาณของระบบเครือขายคอมพิวเตอร (สวิทช)  และอุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย  
ภาพที่ 2.2.14 แสดงหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูสง  จากภาพจะ
เห็นไดวา กอนที่สินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูสงจะถูกสงมอบถึงผูใช มีผูที่เกี่ยวของ
ดังตอไปน้ี 

• ผูออกแบบ (designer) เปนผูที่มีหนาที่ออกแบบตวัสินคาวาสินคานั้นจะถูกนําไปใช
งานเพื่อวัตถุประสงคใด และตองใชวตัถุดิบและเทคโนโลยใีดในการผลติ  ผูออกแบบ
สินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูสงนี้มักจะเปนเจาของยี่หอสินคาซึ่งเปน
บริษัทขามชาติ เชน โนเกีย ซีเมนส เน็ตเวริคส 

• ผูผลิตชิ้นสวน (component manufacturer) เปนผูที่มีหนาที่ผลติชิ้นสวนตางๆ ตามที่
ผูออกแบบสินคาไดกําหนดไว  ชิ้นสวนที่เกีย่วของกับสินคาอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมฝงผูสงที่สําคัญ ไดแก หนวยประมวลสัญญาณ ชุดเมนบอรดและชิพ
เซ็ต ตวัรับและสงสัญญาณ แฟลชไดรฟ ชุดหนวยจายไฟและแบตเตอรี่ และสาย
เคเบลิและอุปกรณตอเชื่อมสัญญาณ  บริษัทผูผลติชิ้นสวนเหลานี้มักเปนบริษทั
รับจางผลิต (OEM) ในประเทศ เชน บมจ. แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย)  
อยางไรก็ตาม สําหรับชิ้นสวนบางชนิด เชน หนวยประมวลสัญญาณ ชุดเมนบอรด
และชิพเซ็ต และตวัรับและสงสัญญาณ ในปจจุบันยังไมมีบริษัทในประเทศทีผ่ลติได  

• ผูประกอบชิ้นสวน (assembler) เปนผูที่มีหนาที่ประกอบชิ้นสวนตางๆ ตามที่
ผูออกแบบสินคาไดกําหนดไว สินคาที่ไดจากขั้นตอนนี้เปนสินคาฮารดแวรขั้น
สุดทาย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีบริษัทในประเทศทีผ่ลติเราทเตอร/สวทิช 
และอุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายได 

• ผูจัดหาซอฟตแวร (software provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาและตดิตั้งซอฟตแวรที่
เกี่ยวของ เพ่ือใหสินคาฮารดแวรขั้นสุดทายสามารถใชงานได  ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
น้ี ไดแก ระบบปฏิบตัิการซึง่มักเรียกกันวาโปรแกรมเฟรมแวร  ในปจจุบัน เจาของ
ยี่หอสินคาซึ่งเปนบริษทัขามชาติและตวัแทนจําหนายมักจะจัดหาและตดิตั้ง
ซอฟตแวรใหกับผูใช 

• ผูกระจายสินคา (distributor) เปนผูที่มีหนาที่สงมอบสินคาที่พรอมสําหรับการใชงาน
ใหกับผูใช  ในปจจุบัน เจาของยี่หอสินคาซึ่งเปนบริษทัขามชาติมักจะจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศเพื่อดูแลดานการขายเอง หรืออาจจะแตงตั้งตวัแทนจําหนายในประเทศ 
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ภาพที่ 2.2.14  หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมฝงผูสง 

 
หมายเหตุ:  กรอบสี่เหล่ียมทึบ หมายถึง มีบริษัทผลิตในประเทศ 
 สวนกรอบสี่เหล่ียมประ หมายถึง ไมมีบริษัทผลิตในประเทศ 

 

   ผูใช 
     (end user) 

ผูกระจาย 
สินคา 

      (distributor) 

ผูจัดหา 
    ซอฟตแวร 
  (software 
provider) 

ผูประกอบชิ้นสวน 
   (assembler) 

ผูผลิตชิ้นสวน 
  (component 

   manufacturer) 

ผูออกแบบ 
(designer) 

เจาของ
ย่ีหอ 

OEM ผลิต
หนวยประมวล
สัญญาณ 

เจาของยี่หอ/ 
ตัวแทนจําหนาย 

OEM ประกอบ
เราทเตอร/สวิทช 

OEM ผลิต
เมนบอรดและ

ชิพเซ็ต 

OEM ผลิต
หนวยจายไฟ/
แบตเตอรี่ 

OEM ผลิต
ตัวรับและสง
สัญญาณ 

OEM ผลิต
แฟลชไดรฟ 

OEM ประกอบ
อุปกรณรักษา
ความปลอดภัย
ระบบเครือขาย 

OEM ผลิต
สายเคเบิลและ

อุปกรณ
ตอเชื่อม
สัญญาณ 
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ในดานโครงสรางตลาด ในป 2550 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ในประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 174 ราย  โดยจํานวนผูประกอบการมีแนวโนมคอนขางผันผวน (ดูภาพ
ที่ 2.2.15 ประกอบ) 
 

เม่ือพิจารณาจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ
ไทย พบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็ก (รอยละ 77.70) รองลงมาเปนบริษัทขนาด
กลาง (รอยละ 12.16) และขนาดใหญ (รอยละ 10.14) ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดาน
รายไดรวมของผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่เปนบริษัทขนาดใหญมีสัดสวนรายไดรวมสูงถึง
รอยละ 83.59 (ดูภาพที่ 2.2.16 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2.2.3 แสดงสวนแบงตลาดของบรษิัททีเ่ปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย ในป 2550  จากตารางจะเห็นไดวา ผูประกอบการหลักที่มีรายไดรวมสูง
ที่สุด 20 อันดับแรกสวนใหญเปนบรษิัทขนาดใหญ และมีสวนแบงตลาดรวมกันทั้งหมดสูงถึงรอยละ 
88.96  เปนที่นาสังเกตวา ผูประกอบการหลักเหลานี้มีทั้งผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอรการผลิต
อุปกรณโทรศัพทพ้ืนฐาน เชน บจก. เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย และ บจก. ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น 
(ไทยแลนด)  หรือเปนผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอรการผลิตจานดาวเทียม เชน บจก. สามารถ
วิศวกรรม และ บจก. โพลี เทเลคอม  
 

เม่ือพิจารณาลักษณะการกระจุกตัวในตลาด พบวา ในป 2550 อุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทยมีการกระจุกตวัพอสมควร  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดจาก
สวนแบงตลาดของผูประกอบการทุกรายในตลาดมีคาอยูที่ 0.1160 
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ภาพที่ 2.2.15  จํานวนบริษัทในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย 
ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 

188
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163

174

0

50
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200

250

จํานวนบริษัท

2546 2547 2548 2549 2550

 
ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.2.16  สัดสวนจํานวนบริษัทและสัดสวนรายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมอุปกรณ

สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย ในป 2550 

0%

25%

50%

75%

100%

ขนาดใหญ 10.14 83.59
ขนาดกลาง 12.16 8.69
ขนาดเล็ก 77.70 7.72

สัดสวนจํานวนบริษัท สัดสวนรายไดรวม

 
ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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ตารางที่ 2.2.3 สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย ในป 2550 

ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จํากัด ใหญ 25.90 
บริษัท พานาโซนิค เอวีซี เน็ตเวิรคส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 11.42 
บริษัท ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น (ไทยแลนด) จํากัด ใหญ 11.27 
บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จํากัด ใหญ 10.58 
บริษัท เอ็นอีซี คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 8.95 
บริษัท บอมบารดิเอร ทรานสปอรเทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 2.82 
บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จํากัด ใหญ 2.77 
บริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด ใหญ 2.14 
บริษัท โพลี เทเลคอม จํากัด ใหญ 1.76 
บริษัท เฟยตี้ (ประเทศไทย) จาํกัด ใหญ 1.73 
บริษัท มาสโปร แอมเทค คอรปอเรชั่น จํากัด กลาง 1.64 
บริษัท ดิจิตอล รีเสิรช แอนด คอนซัลทิ่ง จํากัด ใหญ 1.62 
บริษัท แม็กซอน ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จํากัด กลาง 1.03 
บริษัท แม็กซอน ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.99 
บริษัท เมสัน อินดัสทรีส จํากัด ใหญ 0.94 
บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จํากัด กลาง 0.85 
บริษัท ซองจู (ไทยแลนด) จํากัด กลาง 0.82 
บริษัท สยามทราฟฟค จํากัด กลาง 0.66 
บริษัท หยวน ตา อิเลคโทรนิคส (ไทยแลนด) จํากัด กลาง 0.61 
บริษัท ไออีเอส อินเตอรคอนเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด กลาง 0.46 

รวม 10 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 79.35 

รวม 20 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 88.96 

รวม 50 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 95.91 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
 

2.3.2  พฤติกรรมของผูประกอบการ 
 

แมวาในภาพรวม ตลาดสินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยจะมีการกระจุกตัว
อยูพอสมควร แตสภาวะการแขงขันในตลาดก็มีการแขงขันกันคอนขางสูง ผูประกอบการจึง
จําเปนตองใชกลยุทธดานราคาเปนหลัก นอกจากนี้ กลยุทธการทําสินคาใหแตกตางจากคูแขง 
(product differentiation) โดยการออกแบบรูปลักษณสินคาใหดูสวยงามและมีความคลองตัวในการใช
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งาน  รวมทั้งการเพิ่มฟงกชั่นการทํางานไดหลายหนาที่ (multi-function and converged device) และ
ใชงานไดงาย (user friendly)  เพ่ือใหสอดคลองกับวถิีการดําเนินชีวิตในปจจุบันของลูกคา ก็เปนกล
ยุทธในการแขงขันที่สําคัญเชนกัน  ตัวอยางการทําสินคาใหแตกตางจากคูแขง เชน โทรศัพทพ้ืนฐาน
ที่สามารถเห็นภาพของคูสนทนาในขณะคยุได โทรศัพทมือถือระบบสองซิมในหนึ่งเครื่อง และ
โทรศัพทมือถอืที่สามารถใชดูโทรทัศน ฟงเพลง และถายรูปได 
 

นอกจากปจจัยดานราคาและความแตกตางของสินคาแลว ยังมีปจจัยสําคัญอีกหลายประการ
ที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
ในประเทศไทย เชน ความสามารถในการจัดหาชิ้นสวนใหทันกระบวนการผลิตพอดี การลดปริมาณ
ของเสียและความสูญเปลาในกระบวนการผลิต และความรวดเรว็ในการสงมอบสินคาใหทันกับความ
ตองการของตลาด 
 

เน่ืองจากการผลิตและประกอบสินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมจําเปนตองใชชิ้นสวนตางๆ 
ที่เกี่ยวของเปนจํานวนคอนขางมาก  การจัดหาชิ้นสวนใหทันกระบวนการผลิตพอดีจึงเปนปจจัยที่
สําคัญมาก  จากการศึกษาเอกสารเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฟอรม 56-1) พบวา 
ในปจจุบัน มีผูประกอบการจํานวนหนึ่งที่ไดนําหลักการการผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time 
production) และการผลิตแบบลีนที่ เนนการไหลของงานเพื่ อกํ า จัดความสูญเปล า (lean 
manufacturing) มาใช 

 
เน่ืองจากสินคาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมเปนสินคาที่มีวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ (product 

cycle) สั้น รวมทั้งมีการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตที่เร็วมาก สินคาที่
ยังไมไดจําหนายจึงอาจเสื่อมความนิยมหรือลาสมัยไดงาย  ทําใหผูประกอบการคาดการณอุปสงคผิด
ไป จนบางครั้งเกิดภาวะสินคาลนตลาดหรือเกิดภาวะสินคาขาดตลาดได  ผูประกอบการจึงมีความ
เสี่ยงในการบริหารสินคาคงคลัง หรืออาจเสี่ยงตอการขาดทุนจากการลดราคาเพื่อเรงระบายสินคานั้น
ออกไป 

 
นอกจากนี้ พฤติกรรมในการขายสินคาของผูประกอบการยังตองมีความหลากหลายมากขึ้น  

โดยนอกจากการขายสินคาผานตัวแทนจําหนายแลว จากการศึกษาเอกสารเผยแพรตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฟอรม 56-1) พบวา ผูประกอบการหลายรายยังใหความสําคัญกับ
ชองทางการขายผานหางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญ (modern trade) และผานการเขารวมงาน
แสดงสินคาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น  การขายผานหางสรรพสินคาและรานคาขนาดใหญชวยให
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดดีขึ้น  สําหรับการเขารวมงานแสดงสินคานั้น นอกจากวัตถุประสงคเพ่ือ
การระบายสินคาและการเพิ่มโอกาสในการนําเสนอสินคาใหมใหแกลูกคาแลว ผูประกอบการยังอาจ
ไดรับประโยชนดานภาพลักษณและความนาเชื่อถือไดอีกดวย 
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ในดานการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา ผูประกอบการในประเทศไทย
จํานวนหนึ่งไดดําเนินการตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000)  มาตรฐานสินคาใน
ประเทศที่กําหนดโดยสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  ตลอดจนมาตรฐานสินคาที่กําหนดโดย
ประเทศผูนําเขาสินคาจากไทย เชน มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC)  
และเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย CE Mark ของกลุมประเทศสหภาพยุโรป เปนตน 
 

นอกจากการดําเนินการตามมาตรฐานตางๆ ขางตนแลว ผูประกอบการยังอาจตองดําเนินการ
เพ่ิมเติมตามกฎระเบียบขอบังคับดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน เชน มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO 14000)  มาตรการการจํากัดการใชสารอันตรายบางประเภท (Restriction of 
Hazardous Substances: RoHS)  มาตรการการจัดการเศษซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไม
ใชแลว (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE)  มาตรการการออกแบบสินคาที่ใช
พลังงานในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Energy using Products: EuP)  และมาตรการฉลากพลังงาน (energy 
labeling) 
 
2.3.3  ผลประกอบการของผูประกอบการ 
 

ในชวงป 2546 ถึง 2550 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศมีการ
เติบโตที่คอนขางจะมีความผันผวนมาก กลาวคือ รายไดรวมของผูประกอบการในประเทศมีการเติบโต
สลับกับการหดตัวเรื่อยๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในป 2550 อุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใน
ประเทศมีการหดตัวสูงถึงรอยละ 42.74 (ดูภาพที่ 2.2.17 ประกอบ)  ทั้งน้ีสวนหนึ่งเนื่องจากผูผลิตใน
ประเทศจําเปนตองแขงขันสูกับสินคานําเขาที่จําหนายโดยบริษัทขามชาติเจาของยี่หอ 
 

อุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยมีกําไรสุทธิอยูในระดับไมสูงนัก และ
มีแนวโนมลดลง  ภาพที่ 2.2.18 แสดงกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย  จากภาพจะเห็นไดวา ในชวงตั้งแตป 2548 ถึงป 2550 
ผูประกอบการไดกําไรจากการประกอบการลดลงอยางมาก  โดยในป 2550 ผูประกอบการไดกําไร
เพียง 457 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 2.00 

 
เม่ือพิจารณาดานการคาระหวางประเทศ พบวา อุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใน

ประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการสงออกไมสูงนักเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมผลิต
สินคาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ  นอกจากนี้ การที่ผูประกอบการในประเทศไม
สามารถผลิตชิ้นสวนที่สําคัญไดทําใหในปจจุบันไมมีผูประกอบอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมขั้นสุดทาย
หลายประเภทในประเทศ  ผูกระจายสินคาจึงตองนําเขาอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมขั้นสุดทายจาก
ตางประเทศเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการนําเขาจากจีนและญี่ปุน  ประเทศไทยจึงเสียดุลการคามา
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โดยตลอด  โดยในป 2550 การนําเขาและการเสียดุลการคามีมูลคา 307,189.97 และ 262,869.64 
ลานบาท ตามลําดับ (ดูภาพที่ 2.2.19 ประกอบ) 
 

ภาพที่ 2.2.17  รายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใน 
ประเทศไทยตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
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ภาพที่ 2.2.18  กําไรสุทธิของบริษัทในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมใน 
ประเทศไทยตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.2.19 มูลคาการสงออกและการนําเขาของบริษัทในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสาร

โทรคมนาคมในประเทศไทย ตั้งแตป 2548 ถึง 2551 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย 
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2.3.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาการขาดอุตสาหกรรมตนน้ําที่สําคัญ 
 

ในปจจุบัน อุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยยังพ่ึงพาการนําเขาทั้ง
ชิ้นสวนทีส่ําคญับางชิ้นและสินคาขั้นสุดทายจากตางประเทศเปนหลัก  ทําใหประเทศเสียดุลการคา
เปนจํานวนมาก 
 

2. ปญหาการสรางมูลคาเพิม่ไดไมเต็มที่ 
 

สําหรับรูปแบบการประกอบธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย จากการศึกษา พบวา สําหรับสินคาประเภทสมารทโฟน/พีดีเอ อุปกรณ
คนหาเสนทางการเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (เราทเตอร) อุปกรณกระจายสัญญาณของ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (สวิทช)  และอุปกรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย ไมมี
ผูประกอบการในประเทศที่สามารถประกอบอุปกรณเหลานี้ได  สินคาในตลาดลวนเปนสินคานําเขา  
ผูประกอบการที่เกี่ยวของจึงเปนบริษัทขามชาติเจาของยี่หอที่ดําเนินธุรกิจนําเขาและกระจายสินคา
เทานั้น  ในขณะที่สินคาประเภทโทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพทมือถือ พบวา มีรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจหลักๆ 3 รูปแบบ ไดแก การนําสินคาเขามาโดยบริษัทขามชาติเจาของยี่หอเพ่ือกระจายสินคา
ตอเองโดยตรง การนําสินคาเขามาโดยบริษัทในประเทศแลวประทับตรายี่หอเปนของตัวเองกอนที่จะ
กระจายสินคาตอ (house-brand) และการผลิต ประกอบ และกระจายตอสินคาในประเทศ 
 

สําหรับการดําเนินธุรกิจแบบการนําสินคาเขามาโดยบริษัทขามชาติเจาของยี่หอเพ่ือกระจาย
สินคาตอเองโดยตรง และการนําสินคาเขามาโดยบริษัทในประเทศแลวประทับตรายี่หอเปนของตัวเอง
กอนที่จะกระจายสินคาตอน้ัน ผูประกอบการในประเทศจะไดรับประโยชนดานมูลคาเพิ่มจาก
คาตอบแทนจากการขายเทานั้น 

 
สวนการดําเนินธุรกิจแบบการผลิต ประกอบ และกระจายตอสินคาในประเทศนั้น บริษัทขาม

ชาติขนาดใหญในตางประเทศซึ่งเปนเจาของยี่หอสินคาจะดําเนินการขั้นตอนการออกแบบสินคาเอง  
จากนั้นจะวาจางใหผูประกอบการที่เปนผูรับจางผลิต (OEM) ในประเทศผลิตชิ้นสวนตางๆ บางชิ้นให  
ผูรับจางผลิตเหลานี้ซ่ึงมักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการผลิตชิ้นสวนของตนจะสงชิ้นสวน
ตอไปใหผูประกอบชิ้นสวน  นอกจากชิ้นสวนบางชิ้นที่ผูผลิตในประเทศผลิตได ผูประกอบชิ้นสวนยัง
ตองนําเขาชิ้นสวนที่สําคัญอีกบางชิ้นเขามาดวย  จนเม่ือประกอบเปนสินคาขั้นสุดทายแลว บริษัท
ขามชาติขนาดใหญก็จะรับชวงตอในการจัดหาซอฟตแวรและจัดจําหนายกระจายสินคาใหแกลูกคาใน
ที่สุด  ดังนั้น อาจกลาวไดวา ผูประกอบการในประเทศสวนใหญไดมูลคาเพิ่มจากคาแรงเปนหลัก แต
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แทบไมมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งไมสามารถกําหนด
ผลตอบแทนการประกอบการดวยตนเองได  ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษัทขามชาติเปนผูดําเนินการขั้นตอน
ออกแบบสินคาซึ่งตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงและทําใหเกิดมูลคาเพิ่มมากที่สุด และยังเปนผูดูแลดานการ
ขายซึ่งสามารถกําหนดราคาขายสินคาขั้นสุดทายได 

 
ในปจจุบัน พบวา มีหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ และสมาคมตางๆ ที่ใหการสนับสนุนใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมหลายหนวยงาน แตหนวยงานเหลานี้มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
ตนเอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรม หนวยงานดังกลาวควรรวมตัวกันจัดตั้ง
เปนคณะทํางานรวมกับภาคเอกชน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาตามความตองการของ
ผูประกอบการอยางแทจริง  นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรทําการศึกษาเพิ่มเติมวา 
ภาครัฐควรจะใหลําดับความสําคัญในการผลักดันสงเสริมใหผูประกอบการภายในประเทศที่ผลิตสินคา
ชนิดใดในการกาวจากการเปน OEM ไปสูการเปน ODM หรือ OBM 
 

3. ปญหาการขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
 

แมวาแรงงานในประเทศสวนใหญจะมีความชํานาญเปนพิเศษในกระบวนการผลิตที่ตองอาศัย
ความละเอียดและประณีต แตผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังขาด
แรงงานในระดับบริหารที่มีคุณภาพในการนําแนวคิดและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
เชน หลักการการผลิตแบบทันเวลาพอดี (just-in-time production) และการผลิตแบบลีนที่เนนการไหล
ของงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา (lean manufacturing) 
 

4. ปญหาการไมสามารถปรับตัวตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ได 
 

แมวาผูประกอบการในประเทศไทยจํานวนหนึ่งจะสามารถดําเนินการตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ไดแลว แตยังพบวา ผูประกอบการอีกจํานวนหนึ่งยังไมสามารถปรับตัว
และดําเนินการตามได  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธและใหการชวยเหลือ
ดานเทคนิคแกผูประกอบการภาคเอกชนมากขึ้น  ในสวนของภาคเอกชน ผูประกอบการที่เปนบริษัท
ขนาดใหญควรทําการบริหารหวงโซอุปทาน (supply chain management) โดยใหขอมูลและการ
ชวยเหลือดานเทคนิคอยางใกลชิดแกซัพพลายเออร ซ่ึงมักเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่มีความพรอมนอยกวาในการปรับตัวตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ  การบริหาร
หวงโซอุปทานในรูปแบบดังกลาวจะทําใหทั้งผูประกอบการขนาดใหญ ตลอดจนผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กสามารถปรับตัวและดําเนินการตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5. ปญหาดานการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในหวงโซอุปทาน 
 
 จากสภาวะการแขงขันที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้น ผูประกอบการจึงอาจจําเปนตองบริหารความ
เสี่ยงดวยการลดจํานวนและเลือกเฉพาะผูผลิตชิ้นสวน (supplier) ที่สามารถปรับตัวและดําเนินการ
ตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ไดอยางทันทวงที  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ยังพบวามีผูประกอบการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
การแขงขันใหมๆ ได และประสบปญหาดานการเชื่อมโยงกับสมาชิกในหวงโซอุปทาน  หนวยงานที่
เกี่ยวของจึงควรมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม และสราง
ความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนในหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสมาชิกตางๆ ในหวงโซอุปทานสามารถเชื่อมโยง
กันไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3. อุตสาหกรรมการใหบริการดาน IT 
 

อุตสาหกรรมการใหบริการดาน IT ประกอบดวยอุตสาหกรรมซอฟตแวร และ
อุตสาหกรรมการใหบริการดานคอมพิวเตอร 
 
3.1 อุตสาหกรรมซอฟตแวร 
3.1.1  โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมซอฟตแวรเริ่มจากผูผลิตซอฟตแวร (software house) ทํา
หนาที่เปนผูออกแบบและพฒันาซอฟตแวร จากนั้นผูดําเนินการดานลิขสิทธิ์ ดําเนินการในการจด
ลิขสิทธิ์และขายสิทธิในการใชงานซอฟตแวร (license) ใหแกผูผลิตสําเนา และผูจัดจําหนาย
ซอฟตแวร อยางไรก็ตาม ในบางบริษทั กิจกรรมในหวงโซอุปทานทั้งหมดอาจดําเนินการโดย
บริษัทเดียวซึง่เปนทั้ง software house และ software publisher (ดังแสดงในภาพที่ 2.3.1) 
 

ภาพที่ 2.3.1  หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

 
 

ในสวนของ software house น้ัน มีกระบวนการทีส่ําคัญในการพัฒนาซอฟตแวรดังแสดง
ในภาพที่ 2.3.2 โดยขั้นตอนที่มีมูลคาเพิม่สูงคือ ขั้นตอนในชวงตนของกระบวนการที่เกี่ยวกบัการ
กําหนดคําถามและคําตอบ และการออกแบบระบบ และขั้นตอนที่มีมูลคาเพิ่มต่ําคอื กระบวนการ
ของการเขียนโปรแกรม ทดสอบ ติดตั้ง และการบํารุงรกัษา รายละเอียดในแตละขั้นตอนมีดังน้ี 
 

ขั้นตอนแรก: การกําหนดความตองการหรือคําถาม เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการ
พัฒนาซอฟตแวร เพราะขั้นตอนนี้จะเปนรากฐานนําไปสูขั้นตอนตอไป ในการดําเนินขั้นตอนนี้ 
จําเปนตองใชการติดตอสื่อสารที่ถูกตองแมนยําและตอเน่ืองระหวางนักพัฒนาซอฟตแวร 
(นักวิเคราะหระบบ) และผูใชสุดทาย เพ่ือวิเคราะหความตองการของผูใชสุดทายและกําหนด
วิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุความตองการดังกลาว  

software 
house 

software publisher 

   ผูใช 
     (end user) 

ผูจําหนาย 
สินคา 

     (distributor) 
 

ผูทําสําเนา 
      (media copy) 

ผูดําเนินการดาน
ลิขสิทธิ์ 

     (licensing agent) 
 

ผูออกแบบและ
พัฒนาซอฟตแวร 

(software 
designer and 
developer) 
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กระบวนการกําหนดหรือระบุความตองการนี้ จําเปนตองอาศัยความใกลชิดกับผูใช
สุดทายเปนอยางมาก ซ่ึงอาจจะเปนขอเสียเปรียบของประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย 
เน่ืองจาก ผูใชซอฟตแวรสวนใหญอยูในประเทศที่พัฒนาแลว  อยางไรก็ตาม บริษัททองถิ่นใน
ประเทศอาจไดเปรียบบริษัทตางชาติในตลาดเฉพาะ (Niche market) ซ่ึงตองการความรูเฉพาะ
ของคนทองถิ่นในการระบุความตองการของผูใชในประเทศ  
 

ขั้นตอนที่สอง: การจัดทําตัวแบบหรือการออกแบบเบื้องตน เพ่ือใหผูใชสุดทายไดลอง
เปรียบเทียบผลของตนแบบและขอกําหนดความตองการที่ระบุไว ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ชวย
ประหยัดเวลาและความพยายามในระยะยาว เพราะหากสามารถพบขอผิดพลาดตั้งแตเน่ินๆ จะ
ชวยใหกระบวนการพัฒนามีตนทุนที่ถูกลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึง
ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญทางเทคนิค  
 

ขั้นตอนที่สาม: การออกแบบเปนขั้นตอนการแปลงความตองการของผูใช สูกระบวนการ
ซ่ึงสามารถถูกโปรแกรมไวในเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้น การเรียนรูขั้นตอนนี้ที่ดีที่สุดจึงเปนการ
ฝกหัด (apprenticeship) เน่ืองจากจําเปนตองใชประสบการณและสัญชาตญาณของนักออกแบบ
สูง   
 

ขั้นตอนที่สี:่ การเขียนโปรแกรม เปนกระบวนการของการแปลงคําสัง่เพ่ือใหคอมพิวเตอร
เขาใจและสามารถทํางานได โดยมีเครื่องมือชวย เชน ภาษาซอฟตแวรชั้นสูง เชน FORTRAN, 
COBOL และ BASIC 
 

ขั้นตอนการเขยีนโปรแกรมนับเปนกระบวนการที่งายกวาขั้นตอนอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ 
เพราะไมตองใชความคิดสรางสรรค ความเขาใจองคกร หรือการปรึกษาหารือกับผูใชสุดทาย การ
เขียนโปรแกรมโดยทั่วไปในโลกมากกวารอยละ 80 ไมจําเปนตองใชผูที่มีทักษะสงู และสามารถ
จางบุคลากรในประเทศกําลงัพัฒนา (outsource) ที่มีคาจางที่ถูกกวาได  
 

ขั้นตอนที่หา: การทดสอบ เปนขั้นตอนทีจํ่าเปนในการเปรียบเทียบระหวางซอฟตแวรที่ได
ผลิตขึ้นมาและขอกําหนดความตองการทีไ่ดระบุไว แมวา กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรไม
สามารถที่จะสมบูรณแบบอยางไรที่ติ อยางไรก็ตาม ซอฟตแวรที่เผยแพรหรือจําหนายควรจะเปน
ซอฟตแวรที่มีขอผิดพลาดอยูในระดับที่ยอมรับไดเทานั้น   
 

ขั้นตอนที่หก: การบํารุงรักษา เปนขัน้ตอนที่เกี่ยวกับการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนกอนหนานี้ หรือเปนการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพื่อตอบสนองตอขอกําหนดความตองการ
ที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมของผูใช มีการคาดการณตนทุนของซอฟตแวรประมาณรอยละ 50-90 



 2-49

เปนตนทุนจากการบํารุงรักษา การมีนักวิเคราะหระบบและวศิวกรซอฟตแวรที่เกงจะชวยลด
ตนทุนของการบํารุงรักษา เน่ืองจาก ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและการ
แกไขปญหา จะชวยปรบัปรุงความนาเชื่อถือและคณุภาพของการทํางานในชวงขั้นตอนตางๆใน
การพัฒนาซอฟตแวร อยางไรก็ตาม ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญมักประสบปญหาการขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะดังกลาว ซ่ึงเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาและการสงออกซอฟตแวร 
 

ลูกคาในอุตสาหกรรมบริการสารสนเทศ ประกอบดวย ภาคธุรกิจ (ผูผลิตและจําหนาย
คอมพิวเตอร ฮารดแวร  อุปกรณโทรคมนาคม และอุปกรณที่เกี่ยวของ) และผูบริโภค 
 

กลาวโดยสรุป ปจจัยนําเขาที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาซอฟตแวรในทุกขั้นตอนคือ 
ทรัพยากรมนุษย กลาวคือ ความสามารถและทักษะของบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญมี
ความสําคัญอยางมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ โดยอาจจําแนกความ
เชี่ยวชาญออกเปน 4 ดานคือ (1) การพัฒนาและสนับสนุนซอฟตแวรประยุกต (2) การประเมิน
และแกไขซอฟตแวรสําเร็จรูป วิธีการในการออกแบบ และเครื่องมือทางผลิตภาพ (3) การจัดหา
บริการใหคําปรึกษาและสนับสนุนซอฟตแวรเฉพาะทาง และ (4) การสงเสริมผลิตภัณฑและบริการ
ซอฟตแวร 
 

ภาพที่ 2.3.2  ความเชื่อมโยงในการพัฒนาซอฟตแวร  

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Schware (1987) และ Lateef (1997) 
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ในดานโครงสรางตลาด ในป 2550 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยมี
จํานวนทั้งสิ้น 1,910 ราย  โดยจํานวนผูประกอบการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (ดูภาพที่ 2.3.3 
ประกอบ) 
 

เม่ือพิจารณาจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย พบวา 
ผูประกอบการสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็ก (รอยละ 96.49) รองลงมาเปนบริษัทขนาดกลาง (รอยละ 
2.47) และขนาดใหญ (รอยละ 1.03) ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดานรายไดรวมของ
ผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่เปนบริษัทขนาดใหญมีสัดสวนรายไดรวมรอยละ 44.79  
ในขณะที่ผูประกอบการที่เปนบริษัทขนาดเล็กมีสัดสวนรายไดรวมรอยละ 37.35 (ดูภาพที่ 2.3.4) 
 

ตารางที่ 2.3.1 แสดงสวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมซอฟตแวรใน
ประเทศไทย ในป 2550  จากตารางจะเห็นไดวา ผูประกอบการหลักที่มีรายไดรวมสูงที่สุด 20 อันดับ
แรกสวนใหญเปนบริษัทขนาดใหญและมีสวนแบงตลาดรวมกันทั้งหมดรอยละ 52.50  เปนที่นาสังเกต
วา ผูประกอบการหลักเหลานี้สวนใหญเปนผูประกอบการที่พัฒนาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ซอฟตแวรสําหรับการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม (Enterprise Resource 
Planning: ERP) เชน บจก. ซีดีอี เทรดดิ้ง  บจก. รอยเตอร ซอฟทแวร (ประเทศไทย)  และ บจก. 
เอสเอพีซิสเต็มสแอพพลิเคชั่นสแอนดโปรดักสอิน ดาตา โปรเซสซิ่ง  หรือเปนผูประกอบการที่
รับจางบริการแบบเอาทซอรส (outsourcing) เชน บจก. ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส ดิลิเวอรี่  และ บจก. ไอที
วัน  นอกจากนี้ ยังพบวามีผูประกอบการที่พัฒนาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรสําเร็จรูปเฉพาะ
ดานอยาง บจก. จีไอเอส ดาตา ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับซอฟตแวรแผนที่และการจราจร 
 

เม่ือพิจารณาลักษณะการกระจุกตัวในตลาด พบวา ในป 2550 อุตสาหกรรมซอฟตแวรใน
ประเทศไทยไมคอยมีการกระจุกตัว  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดจากสวนแบงตลาดของ
ผูประกอบการทุกรายในตลาดมีคาอยูที่ 0.0289 
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ภาพที่ 2.3.3  จํานวนบริษัทในอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.3.4 สัดสวนจํานวนบริษัทและสัดสวนรายไดรวมของบรษัิทในอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรในประเทศไทย ในป 2550 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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สัดสวนจํานวนบริษัท สัดสวนรายไดรวม
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ตารางที่ 2.3.1  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
ในประเทศไทย ในป 2550 

ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด ใหญ 12.22 
บริษัท รอยเตอร ซอฟทแวร (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 6.26 
บริษัท เอสเอพีซิสเต็มสแอพพลิเคชั่นสแอนดโปรดักสอิน ดาตา 
โปรเซสซิ่ง(ไทยแลนด) จํากัด 

ใหญ 5.14 

บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส ดิลิเวอรี่ จํากัด ใหญ 3.59 
บริษัท ไอทีวัน จํากัด ใหญ 3.23 
บริษัท เอคเซนเชอรโซลูชั่นส จํากัด ใหญ 3.21 
บริษัท ดีเอสที เวิลดวายด เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 2.98 
บริษัท แอคเซลเลนซ (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 2.34 
บริษัท ทีที เน็ตเวิรค อินทิเกรชั่น(ประเทศไทย) จํากัด กลาง 2.22 
บริษัท โกซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด กลาง 1.68 
บริษัท ไซ-อารกัส จํากัด กลาง 1.17 
บริษัท จีไอเอส ดาตา จํากัด ใหญ 1.13 
บริษัท โพรเกรส ซอฟทแวร จํากัด กลาง 1.11 
บริษัท เด็ค อินฟอรเมชั่น คราฟท จํากัด เล็ก 0.98 
บริษัท เทเลเมติคส จํากัด ใหญ 0.93 
บริษัท อีดีเอส อิเลคโทรนิค ดาตา ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 0.92 
บริษัท เอ็นไอไอที เทคโนโลยี จํากัด กลาง 0.89 
บริษัท อาร ไอ เอส จํากัด ใหญ 0.88 
บริษัท อินโฟแมกซ ซิสเต็ม โซลูชั่นสและบริการ จํากัด ใหญ 0.87 
บริษัท ไมครอส-ฟเดลิโอ (ประเทศไทย) จํากัด กลาง 0.75 

รวม 10 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 42.87 

รวม 20 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 52.50 

รวม 50 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 64.82 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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3.1.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ 
 

แมวาในภาพรวม ตลาดสินคาซอฟตแวรในประเทศไทยจะไมคอยมีการกระจุกตัว แตสภาวะ
การแขงขันในตลาดก็มีการแขงขันกันคอนขางสูง  กลยทุธหลักที่ใชในการแขงขันมีความแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับลักษณะของตลาดยอยดังตอไปน้ี 

 
สําหรับซอฟตแวรสําเร็จรูป (package software) กลยุทธการแขงขนัดานราคาเปนกลยุทธ

หลักที่สําคัญ  ทั้งน้ี เน่ืองจากผูพัฒนาและกระจายซอฟตแวรประเภทนี้จําเปนตองแขงขนัสูกับผูผลิต
และกระจายซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ที่กลุมลูกคาสามารถเขาถึงไดงาย  หากราคาขายของซอฟตแวร
ถูกลิขสทิธิ์สูงเกินไป กลุมลกูคาก็จะเลือกใชซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์แทน  นอกจากนี้ การที่สินคา
ซอฟตแวรสวนใหญมีคุณสมบัติและสมรรถนะที่ใกลเคียงกัน ทําใหสินคาเหลานี้สามารถถูกทดแทนได
ดวยสินคายี่หออ่ืนไดงาย  กลยุทธการทําสินคาใหแตกตางจากคูแขงก็เปนกลยุทธที่สําคัญเชนกนั  
ตัวอยางกลยทุธการทําสินคาใหแตกตางจากคูแขง เชน การพัฒนาใหซอฟตแวรงายตอการใชงาน 
(user friendly) และมีสวนตอประสานกราฟกกับผูใช (graphical user interface: GUI) ที่เขาใจไดงาย
และสวยงาม  ตลอดจนการพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูปเฉพาะทางตางๆ เชน ซอฟตแวรแผนที่และ
การจราจร 

 
สําหรับซอฟตแวรที่พัฒนาตามความตองการของลูกคา (custom-built software) ปจจัยหลักที่

มีผลตอความสามารถในการแขงขันคือ กลยุทธการเพิ่มคุณภาพของสินคาและความนาเชื่อถือของ
ผูประกอบการ  เน่ืองจากสินคาซอฟตแวรเปนสินคาที่มีวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ (product cycle) 
ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา สิ่งที่สําคัญในการแขงขันของผูประกอบการพัฒนาและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับซอฟตแวรประเภทนี้จึงไดแก ความตรงตอเวลาในการสงมอบงานตามที่ไดตกลงไวกับลูกคา  
การบริการหลังการขายที่สามารถตอบสนองและแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิผล  และการฝกอบรมวิธีการใชงานและการแกไขปญหาเบื้องตนใหกับลูกคา  สวนปจจัยดาน
ราคาเปนปจจัยที่มีผลรองลงมา 

 
สําหรับการรับจางบริการแบบเอาทซอรสนั้น นอกจากกลยุทธการเพิ่มคุณภาพของสินคาและ

ความนาเชื่อถอืของผูประกอบการแลว กลยุทธทีส่ําคัญในการดําเนินธุรกิจคือ การสรางเครือขายหรือ
มีพันธมิตรทางธุรกิจกับผูประกอบการรายอื่น  สวนปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่มีผลรองลงมา 
 

ในดานพฤติกรรมในการขายสินคาของผูประกอบการ จากการศึกษา พบวา ผูพัฒนาและ
กระจายซอฟตแวรสําเร็จรูปมีพฤติกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น  โดยนอกจากการขายสินคาเอง
โดยตรงหรือขายผานตัวแทนจําหนายแลว ผูประกอบการบางรายยังใหความสําคัญกับชองทางการ
ขายผานทางอินเทอรเน็ต และผานการเขารวมงานแสดงสินคาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น  การขาย
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ผานทางอินเทอรเน็ตชวยใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดดีขึ้น  สําหรับการเขารวมงานแสดงสินคานั้น 
นอกจากวัตถุประสงคเพ่ือการระบายสินคาและการเพิ่มโอกาสในการนําเสนอสินคาใหมใหแกลูกคา
แลว ผูประกอบการยังอาจไดรับประโยชนดานภาพลักษณและความนาเชื่อถือไดอีกดวย  ในขณะที่
ผูประกอบการพัฒนาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรที่พัฒนาตามความตองการของลูกคาและ
ผูประกอบการรับจางบริการแบบเอาทซอรสนั้น ผูประกอบการบางรายจะเนนการขายใหแกกลุมลูกคา
ที่เปนหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนขนาดใหญ เชน สถาบันการเงิน สวนหนึ่งเพ่ือชวยเสริม
ภาพลักษณและความนาเชื่อถือใหกับตัวผูประกอบการเอง  นอกจากนี้ ยังพบวา ผูประกอบการ
พัฒนาและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับซอฟตแวรที่พัฒนาตามความตองการของลูกคาและผูประกอบการ
รับจางบริการแบบเอาทซอรส ที่เปนบริษัทรวมทุนกับบริษัทขามชาติมีขอไดเปรียบผูประกอบการ
สัญชาติไทย เน่ืองจากมีโอกาสไดรับงานจากลูกคาตางประเทศที่บริษัทแมมอบหมายมาให 

 
ในดานการควบคุมคุณภาพการใหบริการ ผูประกอบการในประเทศไทยจํานวนหนึ่งได

ดําเนินการตามมาตรฐานภายในประเทศ เชน มาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย (Thai Quality 
Software: TQS) ตลอดจนมาตรฐานระหวางประเทศตางๆ เชน ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 
9000)  มาตรฐานในการปรบัปรุงคุณภาพซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพ (Capability Maturity Model 
Integration: CMMI) และมาตรฐานบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
ผูใชบริการ (ISO/IEC 20000) 

 
นอกจากนี้ พนักงานในบรษิัทก็จําเปนตองผานการทดสอบตามมาตรฐานตางๆ เพ่ือที่จะ

สามารถใหบรกิารที่เกี่ยวของได มาตรฐานบุคคลที่เกี่ยวของกับพนักงานบริษทัในอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลักๆ ไดแก 

• มาตรฐานบคุคลที่กําหนดขึ้นโดยองคกรระหวางประเทศ เชน Certified Software 
Project Manager (CSPM)  Certified Software Quality Analyst (CSQA)  และ 
Certified Software Tester (CSTE) 

• มาตรฐานบคุคลที่กําหนดขึ้นโดยภาคเอกชน เชน  
o มาตรฐานบคุคลที่กําหนดขึ้นโดยบริษัท Microsoft เชน Microsoft Certified 

Desktop Support Technicians (MCDST)  Microsoft Certified Trainers 
(MCT)  Microsoft Certified Application Developers (MCAD)  Microsoft 
Certified Professional Developer (MCP)  และ Microsoft Office Specialist 

o มาตรฐานบคุคลที่กําหนดขึ้นโดยบริษัท Sun Microsystems เชน Sun 
Certified Associate (SCIA)  Sun Certified Programmer (SCIP)  Sun 
Certified Developer (SCID)  Sun Certified Web Component Developer 
(SCWCD)  Sun Certified Business Component Developer (SCBCD)  
และ Sun Certified Developer for Java Web Services (SCDJWS) 
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ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการวิจัยและพัฒนา ผูประกอบการที่มีการรวมทุนกับ
บริษัทขามชาติมีความไดเปรียบผูประกอบการสัญชาติไทย  เน่ืองจากการไดรับการสนับสนุนจาก
บริษัทแมในตางประเทศอยางตอเน่ือง เชน การไดรับการถายทอดทักษะและเทคโนโลยี  การฝกอบรม 
 
3.1.3 ผลประกอบการของผูประกอบการ 
 

หลังจากที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมซอฟตแวรใน
ประเทศเริ่มกลับมาอยูในชวงสภาพฟนตัวและมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง  อยางไรก็ตาม จาก
ปญหาการเมืองและการที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่เริ่มชะลอตัวลงในชวง
ตั้งแตป 2548 เปนตนมา อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟตแวรจึงมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ 
จนกระทั่งลดลงเหลือรอยละ 31.30 ในป 2550 (ดูภาพที่ 2.3.5 ประกอบ) 
 

แมวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยจะมีขนาดไมใหญมากนัก แตเปนอุตสาหกรรมที่
มีแนวโนมการเติบโตและกําไรสุทธิอยูในระดับที่สูง  ภาพที่ 2.3.6 แสดงกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย  จากภาพจะเห็นไดวา แมจะไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในป 2550 แตผูประกอบการยังไดกําไรจากการประกอบการสูง
ถึง 3,590 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 14.19 
 

เม่ือพิจารณาดานการคาระหวางประเทศ พบวา ยงัไมมีขอมูลมูลคาการสงออกและนําเขา
ซอฟตแวรอยางชัดเจน ทั้งนี้ เน่ืองจากขอมูลที่มีการจัดเก็บในปจจุบันไมสามารถแจกแจงไดอยาง
ชัดเจนวาขอมูลน้ันเปนมูลคาการคาสินคาที่มีการบันทึกลงบนแผนขอมูลเปนซอฟตแวร  อยางไรก็
ตาม จากการวิเคราะหขอมูลที่มี ผูประกอบการในประเทศไทยยังคงตองพ่ึงพาการนําเขาซอฟตแวร
จากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยเสียดุลการคามาโดยตลอด  โดยในป 2550 การนําเขาและการเสีย
ดุลการคามีมูลคา 15,001.3 และ 73,726.5 ลานบาท ตามลําดับ (ดูภาพที่ 2.3.7 ประกอบ) 
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ภาพที่ 2.3.5 รายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย 
ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.3.6  กําไรสุทธิของบริษัทในอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
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ภาพที่ 2.3.7 มูลคาการสงออกและการนําเขาของบริษัทในอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
ในประเทศไทย ตั้งแตป 2548 ถึง 2551 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย 

 
3.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ ์
 
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนประเด็นสําคัญในการประกอบธุรกิจซอฟตแวร  แมวา

ในประเทศไทยจะมีการออกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แลว แตการบังคบัใชกฎหมายฉบบัน้ี
ยังไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร  ทําใหผูประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูป ไดรับผลกระทบอยางมากจากซอฟตแวรละเมิดลิขสิทธิ์ซ่ึง
ลูกคาสามารถเขาถึงไดงาย 
 

2. ปญหาการสรางมูลคาเพิ่มไดไมเต็มที ่
 

สําหรับรูปแบบการประกอบธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย 
จากการศึกษา พบวา มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักๆ 2 รูปแบบ ไดแก การนําซอฟตแวรเขามาโดย
บริษัทขามชาติเจาของยี่หอหรือตัวแทนจาํหนายเพื่อกระจายซอฟตแวรตอเองโดยตรง และการพัฒนา
และกระจายซอฟตแวรโดยผูประกอบการในประเทศ 
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สําหรับการดําเนินธุรกิจแบบการนําซอฟตแวรเขามาโดยบริษัทขามชาติเจาของยี่หอหรือ
ตัวแทนจําหนายเพื่อกระจายซอฟตแวรตอเองโดยตรงนั้น ผูประกอบการในประเทศจะไดรับประโยชน
ดานมูลคาเพิ่มจากคาตอบแทนจากการขายเทานั้น  สวนการดําเนินธุรกิจแบบการพฒันาและกระจาย
ซอฟตแวรโดยผูประกอบการในประเทศ ผูประกอบการในประเทศจะไดรับประโยชนดานมูลคาเพิ่ม
มากกวา  รวมทั้งพนักงานในบริษัทก็จะไดรับการพัฒนาศักยภาพจากการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ภายในหรือการถายทอดทักษะและเทคโนโลยีจากบริษทัตางชาติ  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศที่เปนบรษิัทรวมทุนกับบริษัทขามชาติยังไดรับประโยชนในดาน
มูลคาเพิ่มไมเต็มที่ ทั้งนี้เน่ืองจากผูประกอบการไมสามารถไดรับประโยชนจากคาลิขสิทธิ์ในการนํา
ซอฟตแวรไปใช ประโยชนจากคาลิขสทิธิ์น้ีเปนของบริษัทขามชาติผูดําเนินการขั้นตอนออกแบบ
ระบบ ซ่ึงมีการใชทรัพยากรมนุษยขั้นสูงและทําใหเกิดมูลคาเพิ่มมากทีสุ่ด 

 
ในปจจุบัน พบวา มีหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ และสมาคมตางๆ ที่ใหการสนบัสนุนใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมหลายหนวยงาน แตหนวยงานเหลานี้มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
ตนเอง เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรม หนวยงานดังกลาวควรรวมตวักันจัดตั้ง
เปนคณะทํางานรวมกับภาคเอกชน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาตามความตองการของ
ผูประกอบการอยางแทจริง 
 

3. ปญหาการขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศสวนหน่ึงประสบปญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีทักษะและคุณภาพ  นอกจากนี้ ผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กยังประสบปญหาการขาดความตอเน่ืองในการสรางบุคลากรใหมีทักษะและคุณภาพจากการ
ที่พนักงานลาออกจากงานบอย เน่ืองจากมีปญหาความตอเน่ืองของการไดรับงานมาทํา ทําให
พนักงานไมม่ันใจในอนาคต 
 

4. ปญหาการไมสามารถปรับตวัตามกฎระเบยีบขอบังคบัตางๆ ได 
 

แมวาผูประกอบการในประเทศไทยจํานวนหนึ่งจะสามารถดําเนินการตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ไดแลว แตยังพบวา ผูประกอบการอีกจํานวนหนึ่งยังไมสามารถปรับตัว
และดําเนินการตามได  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธและใหการชวยเหลือ
ดานเทคนิคแกผูประกอบการภาคเอกชนมากขึ้น 
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5. ปญหาดานการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในหวงโซอุปทาน 
 

ในปจจุบัน อุตสาหกรรมซอฟตแวรมีการวาจางใหผูประกอบการอื่นรับจางบริการแบบเอาท
ซอรสมากขึ้น  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศสวนใหญยังไมสามารถเขาถึง
ผูที่ตองการวาจางเหลานี้ได ทําใหพลาดโอกาสการไดรับงาน  หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรมีการ
สงเสริมใหมีการรวมกลุมคลสัเตอรอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม และสรางความสัมพันธกับสมาชิก
อ่ืนในหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสมาชิกตางๆ ในหวงโซอุปทานสามารถเชื่อมโยงกันไดมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 
 

นอกจากนี้ ตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนตลาดที่นาสนใจเชนกัน  อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันมีผูประกอบการสวนหนึ่งเทานั้นทีส่ามารถเขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐได  หนวยงาน
ที่เกี่ยวของจึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธและสงเสริมใหผูประกอบการเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐมากขึ้น โดยนอกจากผูประกอบการจะไดรับประโยชนจากโอกาสการขยายกลุมลูกคาแลว 
ภาครัฐยังจะไดรับประโยชนจากโอกาสการไดรับบริการทีห่ลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้นดวย 
 
3.2 อุตสาหกรรมบริการดานคอมพิวเตอร 
 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ (2552) ไดแบงอุตสาหกรรม
บริการดานคอมพิวเตอรออกเปน 7 กลุมหลัก ดังตอไปน้ี 

1. บริการออกแบบเหมารวมระบบครบวงจรและบริการดานเครือขาย (system 
integration and network services) 

• บริการออกแบบเหมารวมระบบครบวงจร รวมถึงการเชื่อมตอระบบ เชน 
การวางแผน การออกแบบ การลงมือปฏิบัติ และการบาํรุงรักษา 

• บริการดานเครือขาย คือการใหบริการสราง ออกแบบ และวางระบบ
เครือขาย เชน LAN หรือ เครือขายไรสาย 

2. บริการดูแลบาํรุงรักษาซอฟตแวรและฐานขอมูล (software and data maintenance 
services) คือ การใหบริการขอมูล รวมถงึการบันทึกขอมูล (data entry) และบรกิาร
ดูแลรักษาระบบฐานขอมูล 

3. บริการดูแลรักษาคอมพิวเตอรและการซอมบํารุง (hardware maintenance services) 
อุปกรณฮารดแวรตางๆ เชน server และระบบ 

4. การใหบริการดานโครงสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิการที่เกิดขึน้ใน
ศูนยขอมูล และการใหบริการสํารองและกูขอมูล (data center and disaster 
recovery center) เชน web hosting  

5. บริการฝกอบรมและใหความรูดานสารสนเทศ (IT related training and education) 
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6. บริการใหคําปรึกษาดานสารสนเทศ (IT consulting) 
7. บริการรับจางหนวยงานภายนอกในการจัดการและปฏบิัติการบางสวนดาน

สารสนเทศ (IT outsourcing) 
 

หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมบริการคอมพิวเตอร ดังแสดงในภาพที่ 2.3.8 เริ่มจากการ
ออกแบบการใหบริการ จากนั้นเปนการพัฒนาการบริการใหเกิดขึ้น และผูจัดหาบริการเปนผู
ใหบริการนั้นแกผูใชสุดทาย ซ่ึงอาจเปนภาคธุรกิจ (เชน สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย หรือ
โรงพยาบาล) หรือลูกคาบุคคลทัว่ไป 

 
ภาพที่ 2.3.8  หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมบริการคอมพิวเตอร 

 
สําหรับการวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤติกรรมของผูประกอบการ และผลการประกอบการ

ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการคอมพิวเตอร คณะผูวิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะ
อุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูลในประเทศไทย และ อุตสาหกรรมการใหบริการดาน
ฐานขอมูลในประเทศไทย 
 
3.2.1 อุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูล 
3.2.1.1  โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

ในป 2550 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูลในประเทศไทยมี
จํานวนทั้งสิ้น 39 ราย  โดยที่จํานวนผูประกอบการไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน (ดูภาพที่ 2.3.9 
ประกอบ) 
 

เม่ือพิจารณาจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูลในประเทศ
ไทย พบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนบริษัทขนาดเลก็ (รอยละ 89.29) รองลงมาเปนบริษทัขนาด
กลาง (รอยละ 7.14) และขนาดใหญ (รอยละ 3.57) ตามลําดับ  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดาน
รายไดรวมของผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่เปนบริษัทขนาดใหญมีสัดสวนรายไดรวมรอยละ 
54.98  ในขณะที่ผูประกอบการที่เปนบรษิัทขนาดเล็กมีสัดสวนรายไดรวมรอยละ 32.56 (ดูภาพที่ 
2.3.10 ประกอบ) 
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ตารางที่ 2.3.2 แสดงสวนแบงตลาดของบริษัททีเ่ปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมการใหบริการ
ประมวลผลขอมูลในประเทศไทย ในป 2550  จากตารางจะเห็นไดวา ผูประกอบการหลักที่มีรายได
รวมสูงที่สุด 20 อันดับแรกมีสวนแบงตลาดรวมกันทั้งหมดรอยละ 98.58  เปนที่นาสังเกตวา 
ผูประกอบการหลักเหลานี้มีทั้งผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและใหบริการประมวลผล
ขอมูลดานธุรกิจในภาพรวม เชน บจก. เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอรซ เซอรวิสเซส  และ
ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและใหบริการขอมูลดานธุรกิจเฉพาะดาน เชน บจก. ซีเอ 
โพสท (ไทยแลนด)  บจก. แอรไลน แอดมินิสเตรชั่น เซ็นเตอร (ไทยแลนด)  และ บจก. นวไพศาล 
ซ่ึงพัฒนาและใหบริการประมวลผลขอมูลการไปรษณีย ขอมูลการบิน และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (geographic information system: GIS) ตามลําดับ 
 

เม่ือพิจารณาลักษณะการกระจุกตัวในตลาด พบวา ในป 2550 อุตสาหกรรมการใหบริการ
ประมวลผลขอมูลในประเทศไทยมีการกระจุกตัวสูง  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดจากสวน
แบงตลาดของผูประกอบการทุกรายในตลาดมีคาอยูที่ 0.3270 
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ภาพที่ 2.3.9  จํานวนบริษัทในอุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูลในประเทศไทย 
ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
 

ภาพที่ 2.3.10  สัดสวนจํานวนบริษัทและสัดสวนรายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรม 
การใหบริการประมวลผลขอมูลในประเทศไทย ในป 2550 
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ขนาดใหญ 3.57 54.98
ขนาดกลาง 7.14 12.47
ขนาดเล็ก 89.29 32.56

สัดสวนจํานวนบริษัท สัดสวนรายไดรวม

 
ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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ตารางที่ 2.3.2  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมการใหบริการ
ประมวลผลขอมูลในประเทศไทย ในป 2550 

ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท ซีเอ โพสท(ไทยแลนด) จํากัด ใหญ 54.98 
บริษัท แอรไลน แอดมินิสเตรชั่น เซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด เล็ก 10.83 
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอรซ เซอรวิสเซส จํากัด กลาง 7.92 
บริษัท เอเพ็ค ซินเนอยี่ จํากัด เล็ก 4.87 
บริษัท นวไพศาล จํากัด กลาง 4.54 
บริษัท อินคาเนท จํากัด เล็ก 2.75 
บริษัท ไฮเรส จํากัด เล็ก 2.38 
บริษัท แอดวานส คอมพิวเตอร อายส จํากัด เล็ก 1.84 
บริษัท จัสตี้ ดาตา จํากัด เล็ก 1.29 
บริษัท เค แอนด โอ ซิสเต็มส แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด เล็ก 0.89 
บริษัท แอ็ดวานซ เอนเนอรย่ี เซฟวิ่ง จํากัด เล็ก 0.86 
บริษัท เอ็มคอม มีเดีย เทคโนโลยี จํากัด เล็ก 0.82 
บริษัท เอส พี เอ็ม เทคโนโลยี แอนด โซลูชั่น จํากัด เล็ก 0.75 
บริษัท ดับเบ้ิลยูจีเน็ตเวิรค จํากดั เล็ก 0.72 
บริษัท เอริงค (ประเทศไทย) จาํกัด เล็ก 0.68 
บริษัท ไอเอ็มซี เอาทซอรสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด เล็ก 0.61 
บริษัท โทเทิ่ล เอาทซอสซิ่ง โซลูชั่น จํากัด เล็ก 0.59 
บริษัท เอ็มดีแมนเนจเมนท จํากัด เล็ก 0.48 
บริษัท คอลลีเนต โซลูชั่นส จํากัด เล็ก 0.41 
บริษัท ฟรีดอม ซอฟทแวร แอนด เทคโนโลยี จํากัด เล็ก 0.40 

รวม 10 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 92.28 

รวม 20 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 98.58 

รวมทุกบริษัท 100.00 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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3.2.1.2 พฤตกิรรมของผูประกอบการ 
 

สําหรับการใหบริการประมวลผลขอมูล ปจจัยหลักที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันใน
ลําดับตนๆ คอื กลยุทธการเพิ่มคุณภาพของสินคาและความนาเชื่อถือของผูประกอบการ  เน่ืองจาก
สินคาการใหบริการประมวลผลขอมูลเปนสินคาที่มีวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ (product cycle) ขึน้อยู
กับความตองการของลูกคา สิ่งที่สําคัญในการแขงขันของผูประกอบการใหบริการประมวลผลขอมูลจึง
ไดแก ความสามารถในการจัดรูปแบบขอมูลใหตรงตามความตองการของลูกคา ความตรงตอเวลาใน
การสงมอบงานตามที่ไดตกลงไวกับลูกคา  และการบรกิารหลังการขายที่สามารถตอบสนองและแกไข
ปญหาใหกับลกูคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

 
นอกจากนี้ จากการศึกษาโดย บจก. ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น (2552) พบวา 

ผูประกอบการใหบริการประมวลผลขอมูลบางรายใชกลยุทธการใหบริการที่มีความแตกตางจากคูแขง  
เน่ืองจากผูประกอบการที่สามารถใหบริการไดอยางครบวงจร (one-stop service) หรือมีการนํา
เทคโนโลยีและอุปกรณที่มีความทันสมัยและเฉพาะเจาะจงจะมีความไดเปรียบในการแขงขันมากกวา 

 
ปจจัยดานราคาก็เปนปจจัยที่มีความสําคัญสําหรับการใหบริการประมวลผลขอมูลเชนกัน 

จากการศึกษาโดย บจก. ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น (2552) พบวา ผูประกอบการที่เนน
ธุรกิจการใหบริการแกหนวยงานภาครัฐในการนําเขาขอมูล (data entry) ซ่ึงอาจมีลักษณะการไดงาน
มาไมสมํ่าเสมอ  ผูประกอบการจําเปนตองมีแผนการจางพนักงานที่มีความยืดหยุน เชน การจาง
พนักงานโดยการจางเหมาเปนโครงการ  หรือจางพนักงานชั่วคราวมาทํางาน 

 
ในดานพฤติกรรมในการขายสินคาของผูประกอบการ จากการศึกษา พบวา ผูใหบริการ

ประมวลผลขอมูลมีชองทางในการขายอยู 2 ชองทางหลักๆ ไดแก การติดตอกับลูกคาเองโดยตรง และ
การเขารวมประมูลงานจากทางหนวยงานภาครัฐ  ผูประกอบการบางรายเริ่มใหความสําคัญกบั
ชองทางการประชาสัมพันธผานทางอินเทอรเน็ตมากขึ้น  เพ่ือชวยใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดดีขึ้น  
สําหรับการเขารวมงานแสดงสินคานั้น นอกจากวัตถุประสงคเพ่ือการระบายสินคาและการเพิ่มโอกาส
ในการนําเสนอสินคาใหมใหแกลูกคาแลว  
 

ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการวิจัยและพัฒนา ผูประกอบการที่มีการรวมทุนกับ
บริษัทขามชาติมีความไดเปรียบผูประกอบการสัญชาติไทย  เน่ืองจากการไดรับการสนับสนุนจาก
บริษัทแมในตางประเทศอยางตอเน่ือง เชน การไดรับการถายทอดทักษะและเทคโนโลยี  การฝกอบรม 
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3.2.1.3  ผลประกอบการของผูประกอบการ 
 
หลังจากที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการใหบริการ

ประมวลผลขอมูลในประเทศเริ่มกลับมาอยูในชวงสภาพฟนตัวและมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง  
อยางไรก็ตาม จากปญหาการเมืองและการที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่เร่ิม
ชะลอตัวลงในชวงตั้งแตป 2548 เปนตนมา อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมการใหบริการ
ประมวลผลขอมูลจึงมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งลดลงเหลือรอยละ 19.49 ในป 2550 (ดูภาพที่ 
2.3.11 ประกอบ) 
 

แมวาอุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูลในประเทศไทยจะมีขนาดไมใหญมากนัก 
แตเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตและกําไรสุทธิอยูในระดับที่คอนขางสูง  ภาพที่ 2.3.12 
แสดงกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูล
ในประเทศไทย  จากภาพจะเห็นไดวา แมจะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในป 2550 
แตผูประกอบการยังไดกําไรจากการประกอบการรวม 44 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 
4.99 
 

ภาพที่ 2.3.11  รายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูล 
ในประเทศไทย ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
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ภาพที่ 2.3.12  กําไรสุทธิของบริษัทในอุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูล 
ในประเทศไทย ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
3.2.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาการสรางมูลคาเพิ่มไดไมเต็มที ่
 

การดําเนินธุรกิจการใหบริการประมวลผลขอมูลทําใหผูประกอบการในประเทศไดรับ
ประโยชนดานมูลคาเพิ่ม รวมทั้งพนักงานในบริษัทสามารถไดรับการพัฒนาศักยภาพจากการคิดคน 
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาภายใน หรือการถายทอดทักษะและเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติ  อยางไร
ก็ตาม ผูประกอบการใหบริการประมวลผลขอมูลในประเทศสวนหนึ่งยังไดรับประโยชนในดาน
มูลคาเพิ่มไมเต็มที่  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูประกอบการนั้นอาจตองเสียคาลิขสิทธิ์ในการนําเทคโนโลยีหรือ
ซอฟตแวรเฉพาะดานมาใชในการใหบริการประมวลผลขอมูล 
 

นอกจากนี้ ผูประกอบการในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กยังมีขีดความสามารถในแขงขันไมสูง เน่ืองจากไมสามารถใหบริการไดอยางครบวงจร (one-stop 
service) หรือยังขาดการนําเทคโนโลยีและอุปกรณที่มีความทันสมัยและเฉพาะเจาะจงมาใช 

 
ในปจจุบัน คณะผูวิจัยยังไมพบวา มีหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ และสมาคมใดที่ใหการ

สนับสนุนโดยตรงในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อยางชัดเจน  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจึงควร
ทําการศึกษาวาควรจะมอบหมายใหหนวยงานใดมีหนาที่หลักในการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ 
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2. ปญหาการขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูลในประเทศสวนหนึ่งประสบ
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและคุณภาพ  นอกจากนี้ ผูประกอบการโดยเฉพาะ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กยังประสบปญหาการขาดความตอเน่ืองในการสรางบุคลากรให
มีทักษะและคุณภาพจากการที่พนักงานลาออกจากงานบอย เน่ืองจากมีปญหาความตอเน่ืองของการ
ไดรับงานมาทํา ทําใหพนักงานไมม่ันใจในอนาคต 
 

3. ปญหาดานการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในหวงโซอุปทาน 
 

ในปจจุบัน อุตสาหกรรมการใหบริการประมวลผลขอมูลมีการวาจางใหผูประกอบการอื่น
รับจางบริการแบบเอาทซอรสมากขึ้น  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศสวน
ใหญยังไมสามารถเขาถึงผูทีต่องการวาจางเหลานี้ได ทําใหพลาดโอกาสการไดรับงาน  หนวยงานที่
เกี่ยวของจึงควรมีการสงเสรมิใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม และสราง
ความสัมพันธกับสมาชิกอ่ืนในหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสมาชิกตางๆ ในหวงโซอุปทานสามารถเชื่อมโยง
กันไดมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

นอกจากนี้ ตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนตลาดที่นาสนใจเชนกัน  อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันมีผูประกอบการสวนหนึ่งเทานั้นที่สามารถเขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐได  หนวยงาน
ที่เกี่ยวของจึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธและสงเสริมใหผูประกอบการเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐมากขึ้น  โดยนอกจากผูประกอบการจะไดรับประโยชนจากโอกาสการขยายกลุมลูกคาแลว 
ภาครัฐยังจะไดรับประโยชนจากโอกาสการไดรับบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้นดวย 
 
3.2.2 อุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูล 
 

ในหัวขอน้ี คณะผูวิจัยไดวิเคราะหโครงสรางตลาด พฤตกิรรมของผูประกอบการ และผลการ
ประกอบการของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศไทย1 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้หมายถึงผูประกอบการตามคําจํากัดความของ ISIC สาขา 72400 
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3.2.2.1  โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

ในป 2550 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศไทยมี
จํานวนทั้งสิ้น 86 ราย  โดยจํานวนผูประกอบการมีแนวโนมลดลง (ดูภาพที่ 2.3.13 ประกอบ) 
 

เม่ือพิจารณาจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศ
ไทย พบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนบริษัทขนาดเลก็ (รอยละ 89.66) รองลงมาเปนบริษทัขนาด
กลางและขนาดใหญที่มีจํานวนเทากัน (รอยละ 5.17)  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในดานรายไดรวม
ของผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการที่เปนบรษิัทขนาดใหญมีสัดสวนรายไดรวมรอยละ 66.34  
ในขณะที่ผูประกอบการที่เปนบริษัทขนาดเล็กมีสัดสวนรายไดรวมรอยละ 23.12 (ดูภาพที่ 2.3.14 
ประกอบ) 
 

ตารางที่ 2.3.3 แสดงสวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมการใหบริการ
ดานฐานขอมูลในประเทศไทย ในป 2550  จากตารางจะเห็นไดวา ผูประกอบการหลักที่มีรายไดรวม
สูงที่สุด 20 อันดับแรกสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็กและมีสวนแบงตลาดรวมกันทั้งหมดรอยละ 96.39  
เปนที่นาสังเกตวา ผูประกอบการหลักเหลานี้มีทั้งผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บระบบ
ฐานขอมูลและโปรแกรมการใชงานหลักของผูใหบริการโครงขายโทรศัพทมือถือซ่ึงเปนบริษัทในเครือ
เดียวกัน เชน บจก. แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่นส  และ บจก. ทรู อินเทอรเน็ต 
ดาตา เซ็นเตอร  หรือเปนผูประกอบการที่จัดเก็บและบริการใหขอมูลขาวสารดานธุรกิจ เชน บมจ. 
บิซิเนส ออนไลน  บจก. โตโยดะ แมชชีนเนอรี่ เอส.อี.เอเซีย  และ บจก. บารเทอรคารด (ประเทศ
ไทย)  นอกจากนี้ ยังพบวามีผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการผลิตเนื้อหาเพื่อความบันเทิง อยาง 
บจก. ดิจิตอล อารมส ที่เปนบริษัทในเครือเดียวกับ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
 

เม่ือพิจารณาลักษณะการกระจุกตัวในตลาด พบวา ในป 2550 อุตสาหกรรมการใหบริการ
ดานฐานขอมูลในประเทศไทยมีการกระจุกตัวสูง  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดจากสวน
แบงตลาดของผูประกอบการทุกรายในตลาดมีคาอยูที่ 0.2312 
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ภาพที่ 2.3.13  จํานวนบริษัทในอุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศไทย 
ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.3.14  สัดสวนจํานวนบริษัทและสัดสวนรายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรม 

การใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศไทย ในป 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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ตารางที่ 2.3.3  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมการใหบริการดาน
ฐานขอมูลในประเทศไทย ในป 2550 

ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด ใหญ 44.41 
บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) ใหญ 13.32 
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด ใหญ 8.61 
บริษัท โตโยดะ แมชชีนเนอรี่ เอส.อี.เอเซีย จํากัด กลาง 6.24 
บริษัท ดิจิตอล อารมส จํากัด กลาง 3.68 
บริษัท บารเทอรคารด (ประเทศไทย) จํากัด เล็ก 3.20 
บริษัท โปรเกรส อินฟอรเมชั่น จํากัด เล็ก 2.35 
บริษัท เอ็นเอ็นเอ (ประเทศไทย) จํากัด เล็ก 2.10 
บริษัท เจ ซี เอ็ม อาร จํากัด เล็ก 1.70 
บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด เล็ก 1.58 
บริษัท ดาตาแมกซ จํากัด เล็ก 1.38 
บริษัท จีไอเอส ซอฟท จํากัด เล็ก 1.37 
บริษัท ศุภมีน สยามบิสซิเนส จํากัด เล็ก 1.12 
บริษัท สกาย อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด เล็ก 1.06 
บริษัท ไอโทรามา คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด เล็ก 1.02 
บริษัท แพน มิลเลนเนียม คอนซัลแทนส จํากัด เล็ก 0.80 
บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร จํากัด เล็ก 0.70 
บริษัท สยามเทเลไดเร็คซีสเต็ม จํากัด เล็ก 0.64 
บริษัท เค2 รีเทล มารเก็ตติ้ง เซอรวิสเซส (ไทยแลนด) จํากัด กลาง 0.62 
บริษัท มิราเคิล เทคโนโลยี จํากัด เล็ก 0.50 

รวม 10 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 87.19 

รวม 20 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 96.39 

รวม 50 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 99.95 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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3.2.2.2  พฤตกิรรมของผูประกอบการ 
 

แมวาในภาพรวม ตลาดการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศไทยจะมีการกระจุกตวัสูง แต
สภาวะการแขงขันในตลาดก็มีการแขงขันกันคอนขางสูง  กลยุทธหลักที่ใชในการแขงขันในตลาดนี้คือ 
กลยุทธการทําสินคาใหแตกตางจากคูแขง  ตวัอยางกลยุทธการทําสนิคาใหแตกตางจากคูแขง เชน 
การผลิตเนื้อหาที่มีความแปลกใหม มีเอกลักษณเปนของตัวเอง มีความทันสมัย และมีความสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ดวยเหตุน้ี ความคิดสรางสรรค กระบวนการวิจัยและพัฒนา และการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา จึงเปนปจจัยที่จะสามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ
ผูประกอบการใหบริการดานฐานขอมูล 

 
นอกจากกลยุทธการทําสินคาใหแตกตางจากคูแขงแลว ปจจัยสําคัญอ่ืนๆ ที่มีผลตอ

ความสามารถในการแขงขันคือ กลยุทธการเพิ่มคุณภาพของสินคาและความนาเชื่อถือของ
ผูประกอบการ  เน่ืองจากสินคาที่เปนเนื้อหาเปนสินคาที่มีวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ (product cycle) 
ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา  สิ่งที่สําคัญในการแขงขันของผูประกอบการใหบริการดาน
ฐานขอมูลจึง ไดแก การผลิตเนื้อหาไดตรงตามความตองการของลูกคา และความตรงตอเวลาในการ
สงมอบงานตามที่ไดตกลงไวกับลูกคา  สวนปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่มีผลรองลงมา 

 
สําหรับการรับจางบริการแบบเอาทซอรสนั้น นอกจากกลยุทธการเพิ่มคุณภาพของสินคาและ

ความนาเชื่อถอืของผูประกอบการแลว กลยุทธทีส่ําคัญในการดําเนินธุรกิจคือ การสรางเครือขายหรือ
มีพันธมิตรทางธุรกิจกับผูประกอบการรายอื่น  สวนปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่มีผลรองลงมา 
 

ในดานพฤติกรรมในการขายสินคาของผูประกอบการ จากการศึกษา พบวา ผูใหบริการดาน
ฐานขอมูลมีพฤติกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น  โดยนอกจากการขายสินคาเองโดยตรงหรือขาย
ผานตัวแทน (agency) แลว ผูประกอบการบางรายยังใหความสาํคัญกับชองทางการขายผานทาง
อินเทอรเน็ต และผานการเขารวมประมูลกับหนวยงานภาครัฐ  การขายผานทางอินเทอรเน็ตชวยให
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดดีขึ้น  สําหรับการเขารวมประมูลกับหนวยงานภาครฐัน้ัน นอกจาก
วัตถุประสงคเพ่ือการเพิ่มโอกาสในการขายสินคาแลว ผูประกอบการยังอาจไดรับประโยชนดาน
ภาพลักษณและความนาเชื่อถือไดอีกดวย 

 
สําหรับกลยุทธการขยายฐานลูกคา ผูใหบริการดานฐานขอมูลที่เกีย่วกับเน้ือหาเพื่อความ

บันเทิงยังไดออกเดินสายโรดโชวที่ตางประเทศ  และมีการสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจกับบรษิัท
ตางชาติ เพ่ือโอกาสในการรับจางบริการแบบเอาทซอรส 
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ในดานการควบคุมคุณภาพการใหบริการ ผูประกอบการในประเทศไทยจํานวนหนึ่งได
ดําเนินการตามมาตรฐานระหวางประเทศตางๆ เชน ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9000)  
มาตรฐานบริหารจัดการการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชบริการ (ISO/IEC 20000)  และ
มาตรฐานเกี่ยวกับระบบบรหิารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) 

 
ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการวิจัยและพัฒนา ผูประกอบการที่มีการรวมทุนกับ

บริษัทขามชาติมีความไดเปรียบผูประกอบการสัญชาติไทย  เน่ืองจากการไดรับการสนับสนุนจาก
บริษัทแมในตางประเทศอยางตอเน่ือง เชน การไดรับการถายทอดทักษะและเทคโนโลยี  การฝกอบรม 
 
3.2.2.3  ผลประกอบการของผูประกอบการ  

 
หลังจากที่ไดรับผลกระทบจากปญหาการเมืองและการที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตรา

การขยายตวัทีเ่ร่ิมชะลอตวัลง อุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศเริ่มกลับมาอยู
ในชวงสภาพฟนตัวและมีอัตราการขยายตัวเปนบวกครัง้แรกในป 2550 (รอยละ 62.29) (ดูภาพที่ 
2.3.15 ประกอบ) 
 

แมวาอุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศไทยจะมีขนาดไมใหญมากนัก และ
ยังมีแนวโนมการเติบโตที่คอนขางผันผวน  แตอุตสาหกรรมนี้ก็เปนอุตสาหกรรมที่นาจะมีความสาํคญั
สําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต  เม่ือพิจารณาดานกําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิจากการ
ประกอบการ พบวา ในภาพรวม ผูประกอบการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศขาดทุนสุทธิ โดยที่
การขาดทุนสทุธิและอัตราการขาดทุนสุทธมีิแนวโนมผันผวนเชนกัน  ทั้งนี้เน่ืองจากผูประกอบการ
สวนหนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการรายใหญอยาง บจก. แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอม
มิวนิเคชั่นส มีผลการดําเนินธุรกิจขาดทนุสุทธิมาอยางตอเน่ือง  การที่ผูประกอบการเหลานี้ขาดทุน
สุทธิ เน่ืองจากมีการลงทุนนําเขาอุปกรณและระบบการจัดการตางๆ ที่เกี่ยวของ  อยางไรก็ตาม 
ผูประกอบการเหลานี้สวนหนึ่งก็ยังสามารถทํากําไรขั้นตนได (ดูภาพที่ 2.3.16 ประกอบ) 
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ภาพที่ 2.3.15  รายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูล 
ในประเทศไทย ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 
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ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 

 
ภาพที่ 2.3.16  กําไรสุทธิของบริษัทในอุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศ

ไทยตั้งแตป 2546 ถึง 2550 

 
ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
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3.2.2.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาการสรางมูลคาเพิ่มไดไมเต็มที ่
 

สําหรับรูปแบบการประกอบธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการดาน
ฐานขอมูลในประเทศไทย จากการศึกษา พบวา มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจหลักๆ 2 รูปแบบ ไดแก 
การนําเนื้อหาเขามาโดยบริษัทขามชาติเจาของยี่หอหรือตัวแทนจําหนายเพ่ือกระจายตอเองโดยตรง 
และการพัฒนาและกระจายเนื้อหาโดยผูประกอบการในประเทศ 

 
สําหรับการดําเนินธุรกิจแบบการนําเนื้อหาเขามาโดยบริษทัขามชาตเิจาของยี่หอหรือตัวแทน

จําหนายเพื่อกระจายตอเองโดยตรงนั้น ผูประกอบการในประเทศจะไดรับประโยชนดานมูลคาเพิ่มจาก
คาตอบแทนจากการขายเทานั้น  สวนการดําเนนิธุรกิจแบบการพัฒนาและกระจายเนื้อหาโดย
ผูประกอบการในประเทศ ผูประกอบการในประเทศจะไดรับประโยชนดานมูลคาเพิ่มมากกวา  รวมทั้ง
พนักงานในบรษิัทก็จะไดรับการพัฒนาศักยภาพจากการคิดคน ดําเนินการวิจัยและพัฒนาภายใน 
หรือการถายทอดทักษะและเทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติ  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการใหบริการ
ดานฐานขอมูลในประเทศสวนหนึ่งยังไดรับประโยชนในดานมูลคาเพิ่มไมเต็มที่  ทั้งนี้เน่ืองจาก
ผูประกอบการนั้นอาจตองเสียคาลิขสทิธิใ์นการนําเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรเฉพาะดานมาใชในการ
ใหบริการดานฐานขอมูล 

 
ในปจจุบัน คณะผูวิจัยยังไมพบวา มีหนวยงานภาครัฐ องคกรอิสระ และสมาคมใดที่ใหการ

สนับสนนุโดยตรงในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อยางชัดเจน  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจึงควร
ทําการศึกษาวาควรจะมอบหมายใหหนวยงานใดมีหนาที่หลักในการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ 
 

2. ปญหาการขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลในประเทศสวนหนึ่งประสบปญหา
การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและคุณภาพ  นอกจากนี้ ผูประกอบการโดยเฉพาะผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กยังประสบปญหาการขาดความตอเน่ืองในการสรางบุคลากรใหมีทักษะและ
คุณภาพจากการที่พนักงานลาออกจากงานบอย เน่ืองจากมีปญหาความตอเน่ืองของการไดรับงานมา
ทํา ทําใหพนักงานไมม่ันใจในอนาคต 
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3. ปญหาการไมสามารถปรับตวัตามกฎระเบยีบขอบังคบัตางๆ ได 
 

แมวาผูประกอบการในประเทศไทยจํานวนหนึ่งจะสามารถดําเนินการตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ไดแลว แตยังพบวา ผูประกอบการอีกจํานวนหนึ่งยังไมสามารถปรับตัว
และดําเนินการตามได  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธและใหการชวยเหลือ
ดานเทคนิคแกผูประกอบการภาคเอกชนมากขึ้น 
 

4. ปญหาดานการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในหวงโซอุปทาน 
 

ในปจจุบัน อุตสาหกรรมการใหบริการดานฐานขอมูลมีการวาจางใหผูประกอบการอื่นรับจาง
บริการแบบเอาทซอรสมากขึ้น  อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศสวนใหญยัง
ไมสามารถเขาถึงผูที่ตองการวาจางเหลานี้ได ทําใหพลาดโอกาสการไดรับงาน  หนวยงานที่เกี่ยวของ
จึงควรมีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมคลสัเตอรอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม และสรางความสัมพันธ
กับสมาชิกอ่ืนในหวงโซอุปทาน เพ่ือใหสมาชิกตางๆ ในหวงโซอุปทานสามารถเชื่อมโยงกันไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

นอกจากนี้ ตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนตลาดที่นาสนใจเชนกัน  อยางไรก็ตาม ใน
ปจจุบันมีผูประกอบการสวนหนึ่งเทานั้นทีส่ามารถเขาถึงตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐได  หนวยงาน
ที่เกี่ยวของจึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธและสงเสริมใหผูประกอบการเขาสูตลาดการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐมากขึ้น  โดยนอกจากผูประกอบการจะไดรับประโยชนจากโอกาสการขยายกลุมลูกคาแลว 
ภาครัฐยังจะไดรับประโยชนจากโอกาสการไดรับบริการทีห่ลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้นดวย 
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4. อุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคม 
 
 อุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคม ประกอบดวยบริการโทรคมนาคมในรูปแบบของ
โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ และอินเทอรเน็ต  
 
4.1 อุตสาหกรรมบริการโทรศัพทพื้นฐาน 
4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

ภาพที่ 2.4.1 แสดงหวงโซอุปทานการใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน  จากภาพจะเห็นไดวา 
กอนที่ผูใชจะไดรับบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน มีผูที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

• ผูผลิตอุปกรณสื่อสารฝงผูสง (equipment provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาอุปกรณ
สื่อสารฝงผูสงใหแกผูใหบริการเครือขาย 

• ผูใหบริการโครงสรางสาธารณูปโภค (infrastructure provider) เปนผูที่มีหนาที่
จัดหาโครงสรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน สายโทรศัพท เสาโทรศัพท ตูชุมสาย
โทรศัพท 

• ผูจัดหาแอพลิเคชั่น (application provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาแอพลิเคชั่นหรือที่
เรียกกันทั่วไปวาโซลูชั่นใหแกผูใหบริการเครือขาย  ผูจัดหาแอพลิเคชัน่น้ีมักจะทํา
หนาที่เปนผูผลิตและจัดหาอุปกรณสื่อสารฝงผูสงใหแกผูใหบริการเครือขายไป
พรอมๆ กัน 

• ผูจัดหาเนื้อหา (content provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวของ  
เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานมีอยูคอนขางจํากัด 
ดังนั้นผูจัดหาเนื้อหาจึงมีอยูไมมากนัก  ตัวอยางผูจัดหาเนื้อหาสําหรับผูใหบริการ
โทรศัพทพ้ืนฐาน เชน ผูจัดหาเนื้อหาเพื่อปอนตอใหกับศูนยใหบริการคอลลเซ็น
เตอร 

• ผูจัดหาระบบบริการ (service provider) เปนผูทีมี่หนาที่จัดหาชองทางการ
ใหบริการ (service platform) ของผูใหบริการเครือขาย  ตัวอยางผูจัดหาเนื้อหา
สําหรับผูใหบรกิารโทรศัพทพ้ืนฐาน เชน ศูนยใหบริการคอลลเซ็นเตอร 

• ผูใหสัมปทาน (concession) เปนผูที่มีหนาที่จัดเก็บคาสัมปทานจากผูใหบริการ
เครือขายแลวนําสงใหกระทรวงการคลังตอไป โดย บมจ. ทีโอที เปนผูให
สัมปทานบริการโทรศัพทพ้ืนฐานแกผูใหบริการเครือขายทุกราย 

• ผูใหบริการเครือขาย (network operator) เปนผูที่มีหนาที่ใหบริการแกผูใช  ผู
ใหบริการเครือขายโทรศัพทพ้ืนฐาน ไดแก บมจ. ทีโอที ซ่ึงใหบริการทั่วประเทศ  
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บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น ซ่ึงใหบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  และ บมจ.
ทีทีแอนดที ซ่ึงใหบริการในเขตภูมิภาค 

 
ภาพที่ 2.4.1  หวงโซอุปทานการใหบริการโทรศัพทพืน้ฐาน 

 
 

ในสวนของโครงสรางตลาด ในปจจุบัน มีผูใหบริการเครือขายโทรศัพทพ้ืนฐาน 3 ราย 
ไดแก บมจ. ทีโอที ซ่ึงใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานทั่วประเทศ  บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น ซ่ึง
ใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  และ บมจ. ทีทีแอนดที ซ่ึงใหบริการ
โทรศัพทพ้ืนฐานในเขตภูมิภาค  โดย บมจ. ทีโอที เปนผูใหสัมปทานบริการโทรศัพทพ้ืนฐานแก
ผูใหบริการเครือขายทุกราย  อยางไรก็ตาม ในอนาคตจะมีผูใหบริการเพิ่มอีก 2 ราย ไดแก บจก. 
ทริปเปล ทรี บรอดแบนด และ บจก. ทรู ยูนิเวอรซอล คอนเวอรเจนซ ซ่ึงอยูในระหวางการวาง
โครงขายโทรคมนาคม 
 

ตารางที่ 2.4.1 แสดงสวนแบงตลาดของบริษัทผูใหบริการเครือขายโทรศัพทพ้ืนฐานในป 
2551  จากตารางจะเห็นไดวา ผูประกอบการหลักทั้งหมดเปนบริษัทขนาดใหญ 
 

เม่ือพิจารณาลักษณะการกระจุกตัวในตลาด พบวา ในป 2551 อุตสาหกรรมการใหบริการ
โทรศัพทพ้ืนฐานในประเทศไทยมีการกระจุกตัวสูงมาก  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดจาก
สวนแบงตลาดของผูประกอบการทุกรายในตลาดทั่วประเทศมีคาอยูที่ 0.4159  หรือหากพิจารณา

 

 

 

 

 

 

           ผูใช 
            (end user) 
 

 

 

 

 

 

 

          ผูใหบริการเครือขาย 
         (network operator) 
 

ผูจัดหา 
    แอพลิเคชั่น 
  (application 

provider) 

 ผูใหบริการโครงสราง
สาธารณูปโภค 

  (infrastructure 
   provider) 

ผูผลิตอุปกรณ
ส่ือสารฝงผูสง 
(equipment 
provider) 

ผูจัดหา 
    ระบบบริการ 

     (service 
provider) 

ผูจัดหาเนื้อหา 
  (content 
   provider) 

เจาของสัมปทาน 
     (concession) 
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เปนรายพื้นที่ คาดัชนี HHI ก็จะยิ่งมีคาสูงขึ้นแสดงถึงการกระจุกตัวที่สูงขึ้นอีก  โดยคาดัชนี HHI ที่
คํานวณไดจากสวนแบงตลาดของผูประกอบการทุกรายในตลาดเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
เขตภูมิภาค มีคาอยูที่ 0.5029 และ 0.5510 ตามลําดับ  การที่ตลาดมีการกระจุกตัวมากเนื่องจาก
เง่ือนไขการดําเนินการภายใตสัมปทานและการมีผูเลนนอยรายในตลาด (oligopoly) 

 
ตารางที่ 2.4.1  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมการใหบริการ 

โทรศัพทพื้นฐานในประเทศไทย ตามจํานวนเลขหมาย ในป 2551 
ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

ท่ัวประเทศ 

บมจ. ทีโอที (TOT) ใหญ 56.11 
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (TRUE) ใหญ 26.82 
บมจ. ทีทีแอนดที (TT&T) ใหญ 17.08 
รวม  100.00 
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

บมจ. ทีโอที (TOT) ใหญ 46.19 
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (TRUE) ใหญ 53.81 
รวม  100.00 
เขตภูมิภาค 

บมจ. ทีโอที (TOT) ใหญ 65.96 
บมจ. ทีทีแอนดที (TT&T) ใหญ 34.04 
รวม  100.00 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (2552) 

 
4.1.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ  

 
แมวาตลาดบริการโทรศัพทพ้ืนฐานมีจํานวนผูแขงขันนอยราย แตสภาวะการแขงขันใน

ตลาดมีการแขงขันดานราคาอยูบอยคร้ัง ทั้งนี้เน่ืองจากลูกคามีแนวโนมหันไปใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่และอินเทอรเน็ตมากขึ้นทําใหตลาดโทรศัพทพ้ืนฐานถึงจุดใกลอ่ิมตัวแลว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อีกทั้งในปจจุบันแตละเครือขายมีคุณภาพที่
ทัดเทียมกันมากขึ้น  ลักษณะบริการที่มีการแขงขันดานราคาอยูบอยครั้ง ไดแก บริการโทรศัพท
พ้ืนฐานในการใชติดตอสื่อสารทางไกลในประเทศ การใชติดตอสื่อสารทางไกลตางประเทศ และการ
ใชติดตอสื่อสารกับโทรศัพทเคลื่อนที่  เพ่ือใหสามารถแขงขันดานราคาได ผูประกอบการจําเปนตอง
ลดตนทุนการใหบริการลง โดยพัฒนาการใชเทคโนโลยีและอุปกรณใหมีความทันสมัยขึ้น  ตัวอยาง
การใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน การใชระบบการสื่อสารดวยเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ต (voice 
over internet protocol: VoIP) ในการใหบริการโทรศัพททางไกลภายในประเทศ 
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จากการศึกษายังพบวา ผูประกอบการบางรายมีการใชกลยุทธการทําสินคาใหแตกตางจาก
คู แข ง เชน การนําโทรศัพท พี ซีทีมาใหบริการ ซ่ึ งลูกคาสามารถใช โทรศัพทไดคลาย
โทรศัพทเคลื่อนที่  ในดานกลยุทธทางการตลาด ผูประกอบการบางรายที่ประกอบธุรกิจใหบริการ
ดานโทรคมนาคมอื่นๆ ดวยไดทําการอุดหนุนไขว (cross subsidy) เพ่ือจูงใจใหลูกคาหันมาใช
บริการของบริษัทในเครือตนเอง  ตัวอยางการอุดหนุนไขวที่พบเห็นไดบอยครั้ง เชน การเสนอติดตั้ง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหโดยไมคิดคาใชจายหากลูกคามีหมายเลขโทรศัพทพื้นฐานของบริษัทตน 
และการใหบริการอินเทอรเน็ตโดยไมคิดคาใชจายหากลูกคามีหมายเลขโทรศัพทพ้ืนฐานของบริษัท
ตน 

 
ในดานการเพิ่มคุณภาพของการใหบริการ ผูประกอบการใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานทุก

รายไดมุงเนนไปที่การขยายโครงขายเพือ่ครอบคลุมพ้ืนที่การใหบรกิาร รวมไปถงึการบํารุงรักษา
โครงขายเพื่อใหมีคุณภาพสัญญาณที่ดี  นอกจากนี้ ผูประกอบการใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานทุก
รายยังเนนกลยุทธการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร (public relation: PR) การบริหารจัดการ
ความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship management: CRM) และการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsible: CSR) 
 

แมวาในปจจุบนั ผูประกอบการใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานจะไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบ
กันมากนักจากการที่ผูประกอบการทุกรายมีโครงขายเปนของตัวเอง  แตในอนาคต การมีโครงขาย
เปนของตัวเองจะทําใหผูประกอบการรายเดิมไดเปรียบผูเลนรายใหมมาก 
 
4.1.3 ผลประกอบการของผูประกอบการ  
 

แมวาอุตสาหกรรมการใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมทีมี่ขนาด
คอนขางใหญ แตมีแนวโนมการเติบโตทีต่่ํามาก  สังเกตไดจากจํานวนผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐาน
ในประเทศเพิม่ขึ้นเพียงเล็กนอย จากประมาณ 6.8 พันลานเลขหมายในป 2547 เปน 7.1 พันลาน
เลขหมายในป 2551  นอกจากนี้ รายไดของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการใหบริการโทรศัพท
พ้ืนฐานในประเทศไทยก็มีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด โดยรายไดรวมลดลงจากประมาณ 
44,564.68 ลานบาทในป 2547 เหลือ 29,533.83 ลานบาทในป 2551  หากพิจารณารายไดเฉลี่ยตอ
เลขหมายตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเลขหมายตอเดือนมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เชนกัน จาก
ประมาณ 545.2 บาทตอเดือนในป 2547 เปน 346.9 บาทตอเดือนในป 2551  ทั้งนี้สวนหนึ่ง
เน่ืองจากผูใชหันไปใชบริการโทรคมนาคมรูปแบบอ่ืนๆ ที่สะดวกและสอดคลองกับวิถีการดําเนิน
ชีวติของตนมากกวา ไมวาจะเปนการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่หรือบริการอินเทอรเน็ต (ดูภาพที่ 
2.4.2 ประกอบ) 



 2-81

ภาพที่ 2.4.2  รายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมการใหบริการโทรศัพทพื้นฐานใน
ประเทศไทยตั้งแตป 2547 ถึง 2551 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (2552) 

 
4.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาความไมชัดเจนของการแกไขรายละเอียดสญัญาสัมปทานโทรคมนาคม 
 

การที่ธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เปนกิจการที่ตองไดรับสัมปทานจากรัฐ โดย
บริษัทผูใหบริการทั้งหมดอยูภายใตสัญญาสัมปทานกับ บมจ. ทีโอที  ดังน้ัน เม่ือสัญญาสัมปทาน
สิ้นสุดลง บริษัทจะตองขอตอสัญญาออกไป ซึ่งยังมีความไมแนนอนวาบริษัทจะไดรับการตอ
สัญญาหรือไม รวมทั้งสัมปทานดังกลาวจะมีขอกําหนดและเงื่อนไขเปนอยางไร  นอกจากนี้ การ
ที่ เจาหนาที่กระทรวงการคลังออกมาทักทวงวาการแกไขรายละเอียดสัญญาสัมปทาน
โทรคมนาคมของทั้ง บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น และ บมจ. ทีทีแอนดที ในการการขยายเลขหมาย
เพ่ิมอาจไมถูกตองตามขั้นตอนกฎหมายยังทําใหผูใหบริการตองเผชิญกับความเสี่ยงในอนาคต 
 

2. ปญหาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 
การใหบริการการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมมีการแขงขันดานเทคโนโลยีคอนขางสูง 

และมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  ผูใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานจึงตองปรับตัว 
โดยหันมาใหความสําคัญกับการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และ/หรืออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากมีเครือขายครอบคลุมถึงบานลูกคาอยูแลว 
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เน่ืองจากการเติบโตของโทรศัพทพ้ืนฐานใกลถึงจุดอ่ิมตัว  การลงทุนในเทคโนโลยีใหมที่
จะเขามาใชเงินลงทุนคอนขางสูงทําใหผูประกอบการตองพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนอยางรอบคอบ 
 

3. ปญหาการผูกขาดโดยผูประกอบการรายเดิม 
 

ธุรกิจการใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานมีลักษณะการผูกขาดโดยธรรมชาติ เน่ืองจากธุรกิจน้ี
ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมทั้งตองจัดหาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเสริมหรือรองรับการ
ใหบริการดังกลาวอยูโดยตลอด  ผูประกอบการรายเดิมจึงมีความไดเปรียบผูประกอบการรายใหม 
เน่ืองจากผูประกอบการรายเดิมมีตนทุนการใหบริการต่ํากวาจากการมีโครงขายที่พรอมใหบริการอยู
กอนแลว  ดวยเหตุน้ี จึงยังไมมีผูประกอบการรายใหมเขามาประกอบธุรกิจน้ีอยางจริงจัง แมวา
ในปจจุบันคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดเปดโอกาสใหมีการแขงขันจาก
ผูประกอบการรายแลวก็ตาม 
 
4.2 อุตสาหกรรมบริการโทรศัพทเคลือ่นที่ 
 

อุตสาหกรรมบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอประเทศไทยใน
ดานมูลคาตลาด เพราะตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เปนตลาดที่มีขนาดใหญที่สุดเม่ือเปรียบเทียบ
กับบริการโทรคมนาคมอื่นๆ ทั้งน้ี มูลคาการใชจายดานโทรคมนาคมของไทยมีมูลคาประมาณ 7.76 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2550 และมูลคาการใชจายในตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีสัดสวน
มากกวารอยละ 50 ของมูลคาการใชจายดานโทรคมนาคมทั้งหมด1  
 
4.2.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

ภาพที่ 2.4.3 แสดงหวงโซอุปทานการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  จากภาพจะเห็นไดวา 
กอนที่ผูใชจะไดรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ มีผูที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

• ผูผลิตอุปกรณสื่อสารฝงผูสง (equipment provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาอุปกรณ
สื่อสารฝงผูสงใหแกผูใหบริการเครือขาย  ผูผลิตอุปกรณสื่อสารฝงผูสงนี้มักจะเปน
เจาของยี่หอสินคาซึ่งเปนบรษิัทขามชาติ เชน โนเกีย ซีเมนส เน็ตเวิรคส 

• ผูใหบริการโครงสรางสาธารณูปโภค (infrastructure provider) เปนผูที่มีหนาที่
จัดหาโครงสรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน หอรับและสงสญัญาณ (cell tower) และ
สถานีฐาน (base station) 

                                                           
1 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2550 
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• ผูจัดหาแอพลิเคชั่น (application provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาแอพลิเคชั่นหรือที่
เรียกกันทั่วไปวาโซลูชั่นใหแกผูใหบริการเครือขาย  ผูจัดหาแอพลิเคชัน่นี้มักจะทํา
หนาที่เปนผูผลิตและจัดหาอุปกรณสื่อสารฝงผูสงใหแกผูใหบริการเครือขายไป
พรอมๆ กัน 

• ผูจัดหาเนื้อหา (content provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวของ  เน้ือหา
อาจแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก เน้ือหาที่เปนเสียง (voice) และเนือ้หาที่ไมใช
เสียง (non-voice) 

• ผูจัดหาระบบบริการ (service provider) เปนผูทีมี่หนาที่จัดหาชองทางการ
ใหบริการ (service platform) ของผูใหบริการเครือขาย  ตัวอยางชองทางการ
ใหบริการ เชน บริการ SMS MMS และ GPRS 

• ผูใหสัมปทาน (concession) เปนผูที่มีหนาที่จัดเก็บคาสัมปทานจากผูใหบริการ
เครือขายแลวนําสงใหกระทรวงการคลังตอไป  โดย บมจ. ทีโอที เปนผูให
สัมปทานบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แก บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส (เอ
ไอเอส)  ในขณะที่ บจก. กสท. เปนผูใหสัมปทานแก บจก. โทเทิล แอคเซส 
คอมมิวนิเคชัน่ (ดีแทค) บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (ทรูมูฟ) และบจก. ฮัทชิสัน ซีเอ
ที ไวรเลส มัลติมีเดีย (ฮัทช) 

• ผูใหบริการเครือขาย (network operator) เปนผูที่มีหนาที่ใหบริการแกผูใช  ผู
ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่อาจแบงไดเปน 2 กลุมตามลักษณะ
เครือขาย คือ ผูใหบริการเครือขายแบบ GSM ซ่ึงประกอบดวยผูใหบริการ 4 
ราย ไดแก เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ และไทยโมบาย และผูใหบรกิารเครือขาย
แบบ CDMA GSM ซ่ึงมีผูใหบริการ คือ ฮัทช 
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ภาพที่ 2.4.3 หวงโซอุปทานการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที ่

 
 
 

ในดานโครงสรางตลาด ในป 2552 ผูประกอบการที่ใหบริการโทรศพัทเคลื่อนที่มีจํานวน 
4 บริษัทหลัก ไดแก บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส (เอไอเอส)  บมจ. โทเทิล แอคเซส 
คอมมิวนิเคชัน่ (ดีแทค)  บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (ทรูมูฟ) และ บจก. ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส 
มัลติมีเดีย (ฮัทช)  ซ่ึงบรษิทัทั้ง 4 แหงน้ี ใหบริการทัง้ในตลาดแบบ pre-paid และ post-paid2 
นอกจากนี้ ในตลาดแบบ post-paid ยังมีผูใหบริการอีกหนึ่งราย คือ ไทยโมบาย ซ่ึงเปนผู
ใหบริการที่มีสวนแบงตลาดนอยมาก  ทั้งน้ี ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 4 รายหลักเปนผูรับ
สัมปทานจากหนวยงานของรัฐ โดย บมจ. ทีโอที จํากัด เปนผูใหสัมปทานบริการ
โทรศัพทเคลือ่นที่แก บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส (เอไอเอส) ในขณะที ่บมจ. กสท. เปน
ผูใหสัมปทานแก บมจ. โทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชัน่ (ดีแทค) บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (ทรูมูฟ) 
และ บจก. ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลตมีิเดีย จํากัด 

 
สําหรับเครือขายการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบงเปน 2 เครือขาย คือ การใหบริการ

เครือขายแบบ GSM ประกอบดวย ผูใหบรกิาร 4 ราย ไดแก บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส
เซ็ส (เอไอเอส) บมจ. โทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชัน่ (ดีแทค) บมจ. ทร ูคอรปอเรชั่น (ทรมููฟ) 

                                                           
2 เลขหมายของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ pre-paid มีสัดสวนกวารอยละ 90 ของเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

           ผูใช 
            (end user) 
 

 

 

 

 

 

 

       ผูใหบริการเครือขาย 
      (network operator) 

 

ผูจัดหา 
    แอพลิเคชั่น 
  (application 

provider) 

ผูใหบริการโครงสราง
สาธารณูปโภค 

  (infrastructure 
   provider) 

ผูผลิตอุปกรณ
ส่ือสารฝงผูสง 
(equipment 
provider) 

ผูจัดหา 
    ระบบบริการ 

     (service 
provider) 

ผูจัดหาเนื้อหา 
  (content 
   provider) 

เจาของสัมปทาน 
     (concession) 
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และไทยโมบาย และเครือขายแบบ CDMA GSM ผูใหบริการ คือ บจก. ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส 
มัลติมีเดีย 
 

ลักษณะการกระจุกตัวในตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนทีอ่าจพิจารณาไดจากสวนแบง
ตลาดของผูใหบริการแตละราย โดยสวนแบงตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่อาจพิจารณาได 2 มิติ คือ
สวนแบงตลาดตามจํานวนผูใช และสวนแบงตลาดตามรายได (ดูตารางที่ 2.4.2) 

 
ในแงสวนแบงตลาดตามจํานวนผูใช เลขหมายของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด

ในประเทศไทยในป 2551 ที่มีจํานวนประมาณ 61.8 ลานเลขหมาย ผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด คือ บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส (เอไอเอส) 
โดยมีสัดสวนจํานวนเลขหมายของผูใชบริการสูงถึงรอยละ 44.04 ของเลขหมายทั้งหมด  
รองลงมาคือ บมจ. โทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ดีแทค) รอยละ 30.21  บมจ. ทรู คอร
ปอเรชั่น (ทรูมูฟ) รอยละ 23.86 และ บจก. ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย รอยละ 1.73  เม่ือ
นําสวนแบงตลาดตามจํานวนผูใชมาคํานวณ คา Herfindahl-Hirschman Index (HHI) พบวา
ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่มีคา HHI เทากับ 0.3424 ซ่ึงสะทอนวา ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่อาจมี
การผูกขาด หรืออาจมีผูใหบริการที่มีอํานาจเหนือตลาด 

 
เม่ือพิจารณาสวนแบงตลาดตามรายได ตลาดโทรศพัทเคลื่อนที่ยิง่มีระดับการกระจุกตัว

มากขึ้น เน่ืองจาก บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซส็ (เอไอเอส) มีสวนแบงรายไดสูงถึงรอยละ 
52 ของรายไดรวมของผูใหบริการทั้งหมด ขณะที่ บมจ. โทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ดีแทค) 
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (ทรูมูฟ) และ บจก. ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย มีสวนแบงรายได
เพียงรอยละ 32 รอยละ 13 และรอยละ 3 ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน คา HHI เม่ือคํานวณ
จากสวนแบงตลาดตามรายได มีคาเทากับ 0.3906 ซ่ึงสะทอนวา ตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
อาจมีผูใหบริการที่มีอํานาจเหนือตลาด 
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ตารางที่ 2.4.2  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรม 
การใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2551 

ผูประกอบการ สวนแบงตลาด (รอยละ) 

สวนแบงตลาดตามจํานวนเลขหมาย 

เอไอเอส 44.04 
ดีแทค 30.21 
ทรูมูฟ 23.86 
ฮัทช 1.73 
ดีพีซี 0.13 
ไทยโมบาย 0.02 
รวม 100.00 

สวนแบงตลาดตามรายได 

เอไอเอส 52 
ดีแทค 32 
ทรูมูฟ 13 
ฮัทช 3 
รวม 100.00 

ที่มา: -  สวนแบงตลาดตามจํานวนเลขหมาย จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (2552) 
 -  สวนแบงตลาดตามรายได จากเอกสารเผยแพรตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2551 (ฟอรม 56-1) ของ บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส 

 
4.2.2  พฤติกรรมของผูประกอบการ  

 
แมวาตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีจํานวนผูแขงขันนอยราย แตสภาวะการแขงขันใน

ตลาดมีการแขงขันดานราคาอยูบอยครั้ง อีกทั้งในปจจุบันแตละเครือขายมีคุณภาพที่ทัดเทียมกัน
มากขึ้น  อยางไรก็ตาม ผูใชบริการยังไมสามารถเลือกใชบริการเครือขายที่มีคาบริการที่ถูกกวา
ไดงายนัก เพราะตนทุนในการเปลี่ยนไปใชเครือขายอ่ืน (switch cost) ยังสูงอยูดวยปจจัยตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือบริการคงสิทธิเลขหมาย (mobile number portability: MNP) ยังไมไดถูก
นํามาปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ 

 
ในระยะหลัง รายไดตอเดือนตอเลขหมาย (ARPU) ของแตละบริษัทลดลงมาก ควบคูไป

กับการขยายตัวของบริการ กลาวคือ จํานวนเลขหมายในป 2552 ที่มีอยูประมาณ 62.6 ลานเลข
หมาย หรือคิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 99 ตอจํานวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย3 ซ่ึง
สะทอนวา ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยอาจอยูในภาวะใกลอ่ิมตัว ผูใหบริการ

                                                           
3 Advanced Info Service PLC “Investor Relations Fact Sheet” June 2009 
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โทรศัพทเคลื่อนที่จึงมีโอกาสนอยลงในการเพิ่มจํานวนเลขหมายใหม แมอาจมีการกระจุกตัวของ
จํานวนเลขหมายในบางพื้นที่ หรือผูใชบริการบางรายใชเลขหมายมากกวา 1 เลขหมายก็ตาม  

 
ปจจุบัน ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ไดปรับกลยุทธมาใหความสําคัญกับรายไดที่มา

จากบริการที่ไมใชเสียงมากขึ้น (non-voice service) หรือที่เรียกวาบริการเสริม (value added 
service: VAS) แมวารายไดสวนใหญในป 2551 ยังคงมาจากบริการเสียงกวารอยละ 78.33 
ขณะที่บริการเสริมมีสัดสวนรายไดเพียงรอยละ 21.67 เทานั้น แตรายไดจากบริการเสริมมีอัตรา
การเติบโตสูงถึงรอยละ 27 เม่ือเทียบกับปกอน ขณะที่รายไดจากบริการเสียงลดลงรอยละ 1 
(ตารางที่ 2.4.3) อีกทั้งจํานวนผูใชบริการเสริมยังมีไมมากนักจึงยังมีโอกาสอีกมากในการขยาย
จํานวนผูใช ทั้งน้ีบริการเสริมที่มีการใชงานอยูเปนประจําคือการสงขอความสั้นหรือ SMS (short 
message service) และการสงขอความมัลติมีเดียหรือ MMS (multimedia message service) 
ขณะที่บริการเสริมดานขอมูลอ่ืนๆ มีจํานวนผูใชประจําอยูเพียงรอยละ 10-15 ของจํานวนผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่เทานั้น นอกจากนี้ ผูใหบริการยังสามารถพัฒนาบริการเสริมใหมๆ ขึ้นมาไดใน
อนาคต ทําใหมีโอกาสขยายกลุมผูใชหรือเพ่ิมจํานวนการใชบริการไดมากขึ้น4  
 
ตารางที่ 2.4.3  มูลคาตลาดและอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที ่

ประเภทตลาด 2551* 2552** 
มูลคา 

(ลานบาท) 
อัตราการขยายตัว 

(รอยละ) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
อัตราการขยายตัว 

(รอยละ) 
ตลาดบริการ
โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

166,000 4 166,000-
169,000 

0-2 

ตลาดบริการเสียง 130,000 -1 125,000–
127,000 

-4 ถึง -2 

ตลาดบริการเสริม 36,000 27 41,000 – 
42,000 

14-17 

ที่มา: รวบรวมและคาดการณโดยศูนยวิจัยกสิกรไทย จากขอมูล กทช. และอ่ืนๆ  
หมายเหตุ: *  ขอมูลป พ.ศ. 2551 เปนตัวเลขประมาณการ     

** ขอมูลป พ.ศ. 2552 เปนตัวเลขคาดการณ 

 
สําหรับ บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส (เอไอเอส) ซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหญ

ที่สุดในอุตสาหกรรมบริการโทรศัพทเคลือ่นที่ ที่ผานมา เอไอเอสพยายามใชจุดแข็งดานความ
ครอบคลุมของเครือขายเพือ่ขยายฐานผูใชบริการในพืน้ที่ชนบท เพราะเปนพ้ืนที่ที่ยังมีสัดสวน
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากรต่ํากวาในเขตเมือง5 อยางไรก็ตาม การที่ทุกบรษิัทมีคุณภาพ

                                                           
4 อุตสาหกรรมมือถือ ป 2552....ระบบ 3G เปนปจจัยสําคัญตอการเติบโตในอนาคต (2552) ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
5 AIS Annual Report 2008 
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เครือขายเกือบใกลเคียงกันมากขึ้น เอไอเอสจึงปรับกลยุทธจากการขยายโครงขายในตลาด
บริการเสียง มาเนนเปนการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาบริการเสรมิตางๆ มากขึ้น เพ่ือจูงใจให
ลูกคาใชบริการมากขึ้น ถึงกระนั้นหากพิจารณากลยุทธในการแขงขัน ผูประกอบการแตละบริษทั
ตางมีกลยุทธในการแขงขันไมตางกันมากนัก กลาวคอืมีการนําเสนอสินคาในลักษณะใกลเคียง
กันออกมาในเวลาไลเลีย่กัน เพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาด6 
 
4.2.3 ผลประกอบการของผูประกอบการ 
 
 หากพิจารณาผลประกอบการของ บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส (เอไอเอส) ซ่ึงมี
สวนแบงรายไดมากกวาครึ่งหนึ่งของทั้งตลาด พบวาเอไอเอสมีรายรับจาก 2 สวนหลักๆ คือ รายรับ
จากการใหบริการและจากการขายสินคา โดยรายรับจากการใหบริการในป พ.ศ.2551 มีสดัสวน
ประมาณรอยละ 90 ของรายรับรวม (total revenue) รายรับจากการใหบริการของเอไอเอสในป พ.ศ. 
2539 - 2551 เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีมูลคา 76,053 ลานบาท 94,810 ลานบาท และ  99,586 
ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6 รอยละ 25 และรอยละ 5 ตามลําดับ (ตารางที่ 
2.4.4) ทั้งนี้ การที่รายรบัป พ.ศ. 2550 เพ่ิมขึ้นสูงมาก เน่ืองจากบริษัทมีรายรับเพ่ิมขึ้นจาก
คาธรรมเนียมการเชื่อมตอโครงขาย (interconnection charge)7 อยางไรก็ตาม ขอตกลงดังกลาวก็ทาํ
ใหผูใหบริการมีตนทุนในการใหบริการเพิม่สูงขึ้นดวย ซ่ึงสงผลทําใหผูใหบริการแตละรายปรับตวั
โดยจัดโปรโมชั่นเพ่ือจูงใจใหลูกคาหันมาใชบริการโทรภายในเครือขายเดียวกันมากขึน้ 
 
   ในดานของผลกําไร บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส (เอไอเอส) มีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น
จาก 16,256 ลานบาท ในป พ.ศ. 2549 เปน 16,290 และ 16,409 ลานบาทในป พ.ศ. 2550 และ 
2551 แตมีอัตราการขยายตัวของกําไรสุทธิเพียงรอยละ -13 รอยละ 0.2 และรอยละ 0.7 ตามลําดับ 
ยิ่งไปกวานั้น อัตราสวนของกําไรสุทธิตอรายรับรวมยังลดลงอยางตอเน่ืองจากรอยละ 17.78 ในป 
พ.ศ. 2549 เปนรอยละ 15.02 และ 14.81 ในป พ.ศ. 2550 และ 2551 ปจจัยที่ทําใหกําไรของบริษัทผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ชะลอตัวลงมาก สวนหนึ่งอาจเปนผลจากปญหาทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในประเทศ และสาเหตุสําคัญอีกสวนหนึ่งนาจะเปนผลจากภาวะความอิ่มตัวของตลาด 
ตนทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเชื่อมตอโครงขาย รวมทั้งการแขงขันดานราคาซึ่ง
ทําใหรายไดตอเลขหมายลดลง 
 

                                                           
6 บิสิเนสไทย (2004) เอไอเอส.ปดชองวาง กลยุทธ.Me.Too.โทรศัพทมือถือ 
7 ผลจากพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และประกาศของ NTC วาดวยการ Use and Interconnect of 
Telecommunication Networks พ.ศ. 2549  ทําให บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส (เอไอเอส) ตองทําขอตกลงกับ บริษัท 
โทเทิล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น (ดีแทค) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2549 และ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (ทรูมูฟ)  วันที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 2550 โดยกําหนดวา ในกรณีที่มีการโทรศัพทขามเครือขาย บริษัทผูใหบริการของเครือขายที่เปนผูโทรออกตองจาย
คาเชื่อมตอโครงขาย ใหกับเครือขายที่เปนผูรับสาย 



 2-89

ตารางที่ 2.4.4  รายรับและกําไรสุทธิของ บมจ. แอดวานซ อินโฟ เซอรวิสเซ็ส  
ระหวางป พ.ศ.2549-2551 

(ลานบาท) 2549 2550 2551 

รายรับรวม (Total revenue) 91,428 108,454   110,792 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) -1 19 2 

รายรับจากบริการ (Service revenue) 76,053 94,810 99,586 
อัตราการขยายตัว (รอยละ) 6 25 5 
รายรับจากการขาย (Sales revenue) 15,375 13,644 11,206 
อัตราการขยายตัว (รอยละ) 28 -11 -18 
กําไรสุทธิ (Net Profit) 16,256 16,290 16,409 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) -13% 0.2% 0.7% 
อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายรับรวม (รอยละ) 17.78 15.02 14.81 

ที่มา: AIS (2009)8 และ AIS (2008)9  

 
4.2.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาภาพรวมอุตสาหกรรมนี้ ไดแก 
 
1. ความไมชัดเจนของเงื่อนไขการใหใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 
การที่ธุรกิจใหบริการโทรศัพทเคลื่อนทีเ่ปนกิจการที่ตองไดรับสัมปทานจากรัฐ โดย

บริษัทผูใหบรกิาร 4 รายหลักอยูภายใตสัญญาสัมปทานกับบริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท กสท. จํากัด ดังน้ัน เม่ือสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง บริษัทจะตองตอสัญญากับ กทช. ซ่ึงยัง
มีความไมแนนอนวาบริษทัจะไดรับใบอนญุาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช.หรือไม 
และใบอนุญาตดังกลาวจะมขีอกําหนดและเงื่อนไขเปนอยางไร10 นอกจากนี้ ขอกําหนดและ
เง่ือนไขดังกลาวที่ยังไมชัดเจน ยังทําใหผูใหบริการที่มีอยูในปจจุบันตองเผชิญกับความเสีย่งใน
อนาคต เพราะหากบริษทัของตนไมไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรศพัท 3G หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ อาจทําใหบริษทัไมสามารถแขงขันกับบรษิัทคูแขงขันทีไ่ดรับใบอนุญาต 
สถานการณเชนน้ียังทําใหการลงทุนในเทคโนโลยีใหมและการเขามาของผูประกอบการรายใหม
เกิดความชะงกังันหรือลาชาออกไป และทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมบริการ
โทรศัพทเคลือ่นที่ในประเทศไทยไมทันกบัความกาวหนาทางเทคโนโลยีของโลก 

                                                           
8 Advanced Info Service PLC “Investor Relations Fact Sheet” June 2009 
9 Annual Report 2008 Advanced Info Service Public Company Limited 
10 องคอร เปร่ืองคํา. อุตสาหกรรมธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไรสาย: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ภายใตชื่อทางการคา “DTAC”. สืบคนเม่ือ 18 สิงหาคม 2552 จาก www.dtac.co.th/tha/ir/index_th.html 
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 2. เงินลงทุนไมเพียงพอ  
 
อุตสาหกรรมบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีการแขงขันดานเทคโนโลยีคอนขางสูง และมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว เชน เทคโนโลยี 3G, Wi-Fi และ WiMAX เปนตน ซ่ึง
การนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชจําเปนตองใชเงินลงทุนสงูมาก การเปลี่ยนแปลงดงักลาวนาจะทาํ
ใหผูใหบริการรายใหญมีความไดเปรียบ โดยเฉพาะเอไอเอสที่มีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง โดยมี 
Net Debt/EBITDA เพียง 0.6 เทาในป พ.ศ. 2550 ต่าํกวาบริษัทคูแขง คือ บริษทั โทเทลิ แอค
เซส คอมมิวนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น (ทรูมูฟ) ซ่ึงมี Net Debt/EBITDA อยูที่
ระดับ 1.3 และ 3.9 เทาตามลําดับ เอไอเอสจึงยังมีโอกาสในการกูยมืเงินเพ่ือลงทุนในเทคโนโลยี
ใหมไดอีกมาก11 อยางไรก็ดี การลงทุนเทคโนโลยีใหมทีต่องใชเงินลงทุนจํานวนมหาศาล บรษิทั
ผูใหบริการทีมี่อยูทั้งหมดอาจมีเงินทุนไมเพียงพอ จึงจําเปนตองแสวงหานักลงทนุจาก
ตางประเทศเขามารวมลงทนุ  

 
เน่ืองจากการเติบโตของโทรศัพทเคลื่อนที ่ ใกลถึงจุดอ่ิมตัว การลงทนุในเทคโนโลยีใหม

ที่จะเขามาใชเงินลงทุนคอนขางสูง ทําใหผูประกอบการตองพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก
การลงทุนอยางรอบคอบ 

 
3. อํานาจการตอรองของผูปอนวัตถุดิบ  
 
การประกอบการธุรกิจบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีวัตถุดิบหลัก คือ อุปกรณโทรคมนาคม

ที่มีความสลบัซับซอน ซ่ึงรวมถึงโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่และสถานีฐานสงสัญญาณ ซ่ึงถาหาก
ผูใหบริการอุปกรณเหลานัน้ไมสามารถปฏิบัติหนาทีต่ามสัญญาไมวาดวยเหตุใดไดอยาง
ทันทวงทีและดวยตนทุนที่เหมาะสม อาจทําใหบริษทัมีตนทุนในการดําเนินงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังอาจสงผลกระทบตอความลาชาและคุณภาพของการใหบริการ ซ่ึงอาจมีผลทําให
บริษัทตองสูญเสียลูกคาอีกดวย ดังน้ัน อํานาจตอรองในการดูแลอุปกรณจึงตกอยูกับผูดูแล
อุปกรณเหลานั้น 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 ณัฐพล คําถาเครอื. (2551). อุตสาหกรรมสื่อสาร: กลุมผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ คาดป 51 ฟนตัว โดย 3G จะเปนตัวสราง
สีสันในการลงทุน. 28 มกราคม 2551. 
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4.3 อุตสาหกรรมบริการอินเทอรเน็ต 
4.3.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

ภาพที่ 2.4.4 แสดงหวงโซอุปทานการใหบริการอินเทอรเน็ต  จากภาพจะเห็นไดวา กอนที่
ผูใชจะไดรับขอมูลขาวสารผานบริการอินเทอรเน็ต มีผูทีเ่กี่ยวของดังตอไปน้ี 

• ผูผลิตอุปกรณสื่อสารฝงผูสง (equipment provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาอุปกรณ
สื่อสารฝงผูสงใหแกผูใหบริการเครือขาย  ผูผลิตอุปกรณสื่อสารฝงผูสงนี้มักจะเปน
เจาของยี่หอสินคาซึ่งเปนบรษิัทขามชาติ เชน ซัน ไมโครซิสเต็มส 

• ผูใหบริการโครงสรางสาธารณูปโภค (infrastructure provider) เปนผูที่มีหนาที่
จัดหาโครงสรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน สายโทรศัพท สายเคเบลิใยแกวนําแสง  
โครงสรางสาธารณูปโภคอาจแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก โครงสราง
สาธารณูปโภคที่เชื่อมตอระหวางประเทศ (international gateway) และโครงสราง
สาธารณูปโภคที่เชื่อมตอภายในประเทศ (national internet exchange)  บริษัทที่
เปนผูใหบริการโครงสรางสาธารณูปโภคที่เชื่อมตอทั้งระหวางประเทศและ
ภายในประเทศ ไดแก CAT, TOT, True, TT&T, ADC และ CS loxinfo 

• ผูจัดหาแอพลิเคชั่น (application provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาแอพลิเคชั่นหรือที่
เรียกกันทั่วไปวาโซลูชั่นใหแกผูใหบริการเครือขาย  ผูจัดหาแอพลิเคชัน่นี้มักจะทํา
หนาที่เปนผูผลิตและจัดหาอุปกรณสื่อสารฝงผูสงใหแกผูใหบริการเครือขายไป
พรอมๆ กัน 

• ผูจัดหาเนื้อหา (content provider) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวของ  เน้ือหา
อาจแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก เน้ือหาที่เปนเสียง (voice) และเนือ้หาที่ไมใช
เสียง (non-voice)  รายละเอียดของผูจัดหาเนื้อหาดูไดจากหัวขอตอไป 

• ผูพัฒนาเว็บไซต (web developer) เปนผูที่มีหนาที่นําเนื้อหามาจัดเรียงรูปแบบ
การนําเสนอตามที่ผูจัดหาเนื้อหาตองการ 

• ผูใหบริการเวบ็โฮสต (web hosting) เปนผูที่มีหนาที่จัดหาชองทางการใหบริการ 
(service platform) ของผูใหบริการเครือขาย 

• ผูใหบริการเครือขาย (network operator) เปนผูที่มีหนาที่ใหบริการแกผูใช  ผู
ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต ไดแก ANET, Buddy broadband, CS loxinfo, 
INET, issp, JI-NET, KSC, SAMART, Shin broadband และ True 
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ภาพที่ 2.4.4  หวงโซอุปทานการใหบริการอินเทอรเน็ต 

 
 
ในดานโครงสรางตลาด ในป 2551 มีผูใหบริการอินเทอรเน็ต 106 ราย โดยเปน

ผูประกอบการที่มีทั้งโครงขายเกตเวยทีเ่ชือ่มตอระหวางประเทศ (international gateway) และ
โครงขายเกตเวยที่เชื่อมตอภายในประเทศ (national internet exchange) จํานวน 6 ราย ไดแก 
บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT)  บมจ. ทีโอที (TOT)  บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น 
(True)  ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส (TT&T SS)  บจก. แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค 
คอมมิวนิเคชัน่ส  และ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CS loxinfo)  สวนที่เหลือเปนผูประกอบการที่ไมมี
โครงขายเกตเวยเปนของตัวเอง 
 

ตารางที่ 2.4.5 แสดงสวนแบงตลาดตามรายไดของบริษัทผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
ในป 2550  จากตารางจะเห็นไดวา แมวาจะไมมีขอมูลรายไดของ บมจ. ทีโอที ซึ่งเปนผูประกอบการ
หลักอีกรายหนึ่งในตลาด ผูประกอบการหลักที่มีรายไดรวมสูงที่สุด 20 อันดับแรกสวนใหญเปน
บริษัทขนาดใหญ และมีสวนแบงตลาดรวมกันทั้งหมดสูงถึงรอยละ 87.91  เปนที่นาสังเกตวา 
ผูประกอบการหลักเหลานี้สวนใหญเปนผูประกอบการที่มีบริษัทในเครือทําธุรกิจดานโทรคมนาคม
อ่ืนๆ ดวย เชน บจก. ทรู อินเทอรเน็ต  บจก. ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอรเทนเมนท  บจก. เอเซีย อินโฟ
เน็ท  และ บจก. ทรู อินเทอรเน็ต เกตเวย เปนบริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น  ในขณะที่ 
บจก. ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส เปนบริษัทในเครือ บมจ. ทีทีแอนดที 
 

 

 

 

 

 

 

           ผูใช 
            (end user) 
 

 

 

 

 

 

 

       ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต 

      (internet service 
provider: ISP) 

 

ผูจัดหา 
    แอพลิเคชั่น 
  (application 

provider) 

ผูใหบริการโครงสราง
สาธารณูปโภค 

  (infrastructure 
   provider) 

ผูผลิตอุปกรณ
ส่ือสารฝงผูสง 
(equipment 
provider) 

ผูบริการเว็บโฮสต 
     (web hosting) 

ผูจัดหาเนื้อหา 
  (content 
   provider) 
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ตารางที่ 2.4.6 แสดงสวนแบงตลาดตามปริมาณแบนดวิธของบริษัทผูใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตในเดือนพฤศจิกายน 2552  จากตารางจะเห็นไดวา ในตลาดการใหบริการโครงขายเกต
เวยที่เชื่อมตอภายในประเทศ บมจ. กสท. เปนผูที่มีสวนแบงตลาดสูงที่สุดถึงรอยละ 40.20  ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีความไดเปรียบจากการที่เคยเปนผูใหบริการโครงขายแตเพียงผูเดียวในชวงกอนการเปด
เสรีดานโทรคมนาคมในประเทศมากอน  สําหรับตลาดการใหบริการโครงขายเกตเวยที่เชื่อมตอ
ระหวางประเทศ บมจ. กสท. ยังเปนผูที่มีสวนแบงตลาดสูงที่สุด แตก็ไมไดแตกตางจาก บมจ. ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ ที่มีสวนแบงตลาดสูงสุดเปนอันดับสองมากเทาใดนัก  สวนตลาดการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแกผูใชน้ัน ผูที่มีสวนแบงตลาดสูงสุดคือ บมจ. ทีโอที และ บจก. ทรู อินเทอรเน็ต ซ่ึงมี
สวนแบงตลาดใกลเคียงกันมากที่ประมาณรอยละ 15 

 
เม่ือพิจารณาลักษณะการกระจุกตัวในตลาด พบวา ในป 2552 ทัง้ตลาดการใหบริการ

โครงขายเกตเวยที่เชื่อมตอภายในประเทศและตลาดการใหบริการโครงขายเกตเวยที่เชื่อมตอ
ระหวางประเทศมีการกระจุกตัวสูง  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดจากสวนแบงตลาดตาม
ปริมาณแบนดวิธของผูประกอบการทุกรายในตลาดมีคาอยูที่ 0.2525 และ 0.1844 ตามลําดับ  
ในขณะทีต่ลาดการใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูใชไมคอยมีการกระจุกตวั  สังเกตไดจากคาดัชนี HHI 
ที่คํานวณไดจากสวนแบงตลาดตามปริมาณแบนดวิธของผูประกอบการทุกรายในตลาดมีคาอยูที่ 
0.0877 
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ตารางที่ 2.4.5  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมการใหบริการ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ตามรายได ในป 2550 

ชื่อบริษัท ขนาดบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด ใหญ 23.49 
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด ใหญ 12.78 
บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ใหญ 10.07 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ใหญ 8.86 
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จํากัด ใหญ 4.72 
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ใหญ 3.80 
บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จํากัด ใหญ 3.63 
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด ใหญ 3.13 
บริษัท เอเชีย เว็บ ไดเร็คท จํากัด ใหญ 2.74 
บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต เกตเวย จํากัด ใหญ 2.17 
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด กลาง 2.08 
บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด ใหญ 1.71 
บริษัท แพคเน็ท อินเทอรเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 1.70 
บริษัท บิสนิวส เอเอฟอี (ประเทศไทย) จํากัด ใหญ 1.25 
บริษัท สาม คลิก จํากัด กลาง 1.11 
บริษัท เวิลด เน็ท แอนด เซอรวิสเซส จํากัด กลาง 1.05 
บริษัท สบายโซน จํากัด กลาง 1.01 
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากดั ใหญ 0.98 
บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด กลาง 0.86 
บริษัท ฟรีอินเตอรเน็ท จํากัด ใหญ 0.76 

รวม 10 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 75.39 

รวม 20 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 87.91 

รวม 50 บริษัทท่ีมีรายไดสูงสุด 96.42 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล Business Online 
หมายเหตุ: ขอมูลขางตนไมมีขอมูลรายไดจากการใหบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ. ทีโอที ซึ่งเปนผูประกอบการ

หลักอีกรายหนึ่งในตลาด 
 บริษัทขนาดใหญ หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 
 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีสินทรัพยรวมไมเกิน 50 ลานบาท 
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ตารางที่ 2.4.6  สวนแบงตลาดของบริษัทที่เปนผูเลนหลักในอุตสาหกรรมการใหบริการ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย ตามปริมาณแบนดวิดท ในเดือนพฤศจิกายน 2552 

ชื่อบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

ผูใหบริการโครงขายเกตเวยท่ีเชื่อมตอภายในประเทศ 

CAT 40.20 
TOT 20.19 
TIG 17.94 
TTGN 10.14 
CSL 8.45 
IIR 2.06 
ADC 0.68 
SBN 0.34 
รวม 100.00 

ผูใหบริการโครงขายเกตเวยท่ีเชื่อมตอระหวางประเทศ 

CAT 27.80 
CSL 20.21 
TOT 15.75 
TIG 13.33 
TTGN 12.89 
JASTEL 8.30 
SBN 1.33 
ADC 0.40 
รวม 100.00 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูใช 

TOT ISP 15.75 
TRUE Internet 15.06 
TRIPLE T Internet 10.67 
OTARO 9.07 
CAT 7.41 
TT&T SS 6.95 
PROEN Internet 5.48 
CS LOXINFO 5.43 
ISSP 3.52 
UNINET 2.42 
ISPIO (NIPA) 2.40 
THAISARN 2.35 
SAG 1.71 
WORLD WEB 1.71 
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ชื่อบริษัท สวนแบงตลาด (รอยละ) 

PACNET Internet 1.60 
ADC 1.43 
INET 1.04 
KSC 0.95 
BEENET 0.72 
SAMART 0.56 
รวม 20 บริษัทท่ีมีแบนดวิธสูงสุด 96.23 

รวม 100.00 

ที่มา:  คณะผูวิจัยคํานวณจากแผนภาพการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่จัดทํา
โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

 
4.3.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ  

 
เน่ืองจากตลาดบริการอินเทอรเน็ตมีจํานวนผูแขงขันพอสมควร สภาวะการแขงขันใน

ตลาดจึงมีการแขงขันดานราคาอยูบอยครัง้  อยางไรก็ตาม ปจจัยดานคุณภาพของการใหบริการ
ก็เปนปจจัยหลักที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันเชนกัน  ผูประกอบการเนนการพัฒนา
เทคโนโลยีและอุปกรณเพ่ือเพ่ิมแบนดวิธและความเร็วในการเชื่อมตอ 

 
สําหรับกลยุทธที่แตละบริษทัเลือกใชน้ัน จากการศึกษาเอกสารเผยแพรตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ฟอรม 56-1) พบวา ผูใหบริการที่มีโครงขายเปนของตัวเองมักจะ
เลือกใชกลยุทธดานราคาเพือ่แยงชิงสวนแบงตลาด โดยอัตราคาบริการที่ต่ําสุดของ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบ ADSL ความเร็ว 256/128 kbps ขณะน้ีอยูที่ประมาณ 290 บาท
ตอเดือน ซ่ึงถือวาลดลงมากเมื่อเทียบกบั 2-3 ปกอนที่มีราคาสูงถึง 1,000-2,000 บาทตอเดือน  
สวนผูใหบรกิารที่ไมมีโครงขายเปนของตวัเองจะเลือกใชกลยุทธคุณภาพของบริการโดยเนนขาย
กลุมลูกคาเฉพาะและใหแบนดวิธที่มากกวาปกติแกลูกคา 

 
จากการศึกษายังพบวา มีผูประกอบการบางรายการที่ใชกลยุทธทางการตลาดดวย โดย

ผูประกอบการที่ประกอบธรุกจิใหบริการดานโทรคมนาคมอื่นๆ ไดทําการอุดหนุนไขว (cross 
subsidy) เพ่ือจูงใจใหลูกคาหันมาใชบริการของบริษัทในเครือตนเอง  ตัวอยางการอุดหนุนไขวที่พบ
เห็นไดบอยครัง้ เชน การนําคาใชจายจากการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ไปใชบริการอินเทอรเน็ต
ได  หรืออาจนําบริการอินทอรเน็ตพวงเขากับรายการสงเสริมการขายบริการอื่นๆ ดวย 
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ในดานการเพิ่มคุณภาพของการใหบริการ ผูประกอบการใหบริการอินเทอรเน็ตได
มุงเนนไปที่การขยายโครงขายเพื่อครอบคลุมพ้ืนที่การใหบริการ รวมไปถึงการบํารุงรักษา
โครงขายเพื่อใหมีคุณภาพสัญญาณที่ดี ผูประกอบการบางรายมีระบบจัดการเครือขาย (network 
management system) ที่สามารถตรวจสอบและควบคุมระบบการทํางานของอุปกรณและ
เครือขายทั้งหมดใหอยูในสภาวะปกตติลอด 24 ชั่วโมง  หรือมีระบบ ADSL fault management 
เพ่ือดูแลระดับคุณภาพการใหบริการ ADSL เชิงปองกันเหตุเสีย ทีส่ามารถวิเคราะหคุณภาพการ
ใหบริการ (quality of service: QoS) ของอุปกรณโครงขายสวนที่เปน access network ได  
นอกจากนี้ ผูประกอบการยังเนนกลยุทธการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร (public relation: PR) 
การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship management: CRM) และการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsible: CSR) 
 

ในปจจุบัน ผูประกอบการใหบรกิารอินเทอรเน็ตไมมีโครงขายเปนของตวัเองมีความ
เสียเปรียบมากกวาผูประกอบการที่มีโครงขายเปนของตวัเอง เน่ืองจากจําเปนตองจายคาเชาใช
โครงขายใหกบัผูประกอบการที่มีโครงขายเปนของตัวเอง 
 
4.3.3 ผลประกอบการของผูประกอบการ 
 

อุตสาหกรรมการใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีขนาดไมใหญ
นัก แตมีแนวโนมการเติบโตสูง  สังเกตไดจากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้นอยางชัดเจน จากประมาณ 6.0 ลานคนในป 2547 เปน 20.5 ลานคนในป 2551  การขยายตัว
ของจํานวนผูใชดังกลาวทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมมีรายไดรวมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองเชนกัน  
อยางไรก็ตาม หากพิจารณารายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนมีแนวโนม
ลดลงเรื่อยๆ จากประมาณ 563.9 บาทตอเดือนในป 2547 เปน 399.6 บาทตอเดือนในป 2551  ทั้งน้ี
สวนหนึ่งเนื่องจากตลาดการใหบริการอินเทอรเน็ตแกผูใชมีการแขงขันกันคอนขางสูง (ดูภาพที่ 
2.4.5 ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2-98

ภาพที่ 2.4.5  รายไดรวมของบริษัทในอุตสาหกรรมการใหบริการอินเทอรเน็ตใน 
ประเทศไทยตั้งแตป 2547 ถึง 2551 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (2552) 

 
4.3.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
 
การใหบริการการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมมีการแขงขันดานเทคโนโลยีคอนขางสูง 

และมีการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตจึงตองปรับตวั โดย
ทําการปรับปรุงโครงขายใหสามารถรองรับบริการและเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา 
รวมทั้งดําเนินการขอรับใบอนุญาตในการใหบริการใหมๆ จากคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เพ่ือขยายขอบเขตในการใหบริการและเพิ่มเติมบริการที่จะเปน
แหลงรายไดใหม ซ่ึงสวนใหญจะเปนบริการที่ตอยอดจากบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เชน ไอ
พีทีวี เกมออนไลน เปนตน 

 
อยางไรก็ตาม การลงทุนในเทคโนโลยีใหมๆ ดังกลาวจําเปนตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง 

ทําใหผูประกอบการตองพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการลงทุนอยางรอบคอบ 
 

2. ปญหาการผูกขาดโดยผูประกอบการรายเดิม 
 

ธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตมีลักษณะการผูกขาดโดยธรรมชาติ เน่ืองจากธุรกิจน้ีตอง
ใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมทั้งตองจัดหาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเสริมหรือรองรับการใหบริการ
ดังกลาวอยูโดยตลอด  ผูประกอบการรายเดิมโดยเฉาะผูประกอบการที่มีโครงขายเนของตัวเองจึงมี
ความไดเปรียบผูประกอบการรายใหม เน่ืองจากผูประกอบการรายเดิมมีตนทุนการใหบริการต่ํากวา
จากการมีโครงขายที่พรอมใหบริการอยูกอนแลว 
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5. อุตสาหกรรมเนื้อหา 
 

อุตสาหกรรมเนื้อหาประกอบดวยผูเลนหลายกลุม ไดแก ผูผลิตและจัดหาเนื้อหา (content 
provider) บริษัทตัวแทนโฆษณา (advertising agency) ผูจัดอันดับความนิยมของเนื้อหา (rating 
agency) ผูผลิตสินคา และผูบริโภค โดยผูเลนแตละกลุมมีความสัมพันธกันโดยทั่วไปดังภาพที่ 
2.5.1 ผูผลิตและจัดหาเนื้อหาจะผลิตและจัดหาเนื้อหาเพื่อใหบริการแกผูบริโภค โดยไดรับ
ผลตอบแทนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งสองประเภท ไดแก มูลคาเนื้อหาที่ผูบริโภคจาย
โดยตรงใหแกผูผลิตและจัดหาเนื้อหา และคาเชาพื้นที่โฆษณาที่ไดรับจากผูผลิตสินคา โดยมี
ตัวแทนโฆษณาเปนผูเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและจัดหาเนื้อหากบัผูผลิตสินคา อุตสาหกรรมเนื้อหา
บางประเภทอาจมีผูจัดอันดับความนิยมของเนื้อหาทําหนาที่รวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินความนิยม
ของผูบริษัทตอเน้ือหา ใหแกเจาของสินคา ผูผลิตและจัดหาเนื้อหา และตัวแทนโฆษณา จากความ
เชื่อมโยงดังกลาวจะเห็นวา ผูบริโภคอาจไมไดเปนผูจายซื้อเน้ือหาโดยตรงจากผูผลิตและจัดหา
เน้ือหาเทานั้น แตอาจสนับสนุนทางออมผานการซื้อสินคาดวย 
 

สําหรับหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมเนือ้หาที่จะกลาวถึงในหวัขอน้ี ประกอบดวย การ
ผลิตสิ่งพิมพ (การพิมพโฆษณา) การผลิตภาพยนตร-รายการ และการแพรภาพกระจายเสียง 

 
ภาพที่ 2.5.1  ความเชื่อมโยงระหวางหนวยธุรกิจกลุมตางๆ ในอุตสาหกรรมเนื้อหา 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก สมเกียรติ (2546) 

 
 
 
 

ผูบริโภค ผูผลิตสินคา ตัวแทนโฆษณา 

ผูผลิตและ 
จัดหาเนื้อหา 

มูลคาสินคา 

สินคา 

คาจาง 

เรตติ้ง 
พื้นที่โฆษณา 

คาเชา + สื่อ

โฆษณา 

เนื้อหา 

มูลคาเนื้อหา 
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5.1 อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ 
 

การผลิตสิ่งพิมพเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการพิมพ ซ่ึงประกอบดวย 3 กลุมธุรกิจใหญ คือ 
สิ่งพิมพ การพิมพสกรีน และบรรจุภัณฑ โดยสถานประกอบการธุรกจิการพิมพบางสวนที่ทําธุรกิจ
มากกวา 1 กลุมธุรกิจ1 อยางไรก็ดี การผลิตสิ่งพิมพที่กลาวถึงในที่น้ีครอบคลุมเฉพาะการพิมพ
โฆษณาหนังสอื สิ่งพิมพที่ออกตามกําหนดเวลา และกจิกรรมการพิมพโฆษณาอื่น (Publishing of 
books, periodicals and other publishing activities) ซ่ึงมีพิกัดตาม ISIC Rev. 4 ประกอบดวย 
5811 การพิมพโฆษณาหนงัสือ (Book Publishing)2 5812 การพิมพโฆษณาหนงัสือรวบรวมชือ่
และที่อยูของบุคคลและหนวยงานตางๆ (Publishing of directories and mailing lists)3 5813 
การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร และสิ่งพิมพที่ออกตามกําหนดเวลา (Publishing of 
newspapers, journals and periodicals)4 และ 5819 กิจกรรมการพิมพโฆษณาอื่น (Other 
publishing activities)5  

 
ในภาพรวมของธุรกิจการพิมพมีมูลคาตลาดโดยประมาณ 350,000 ลานบาท มูลคาการ

สงออกทางตรง 50,000 ลานบาท และมูลคาการสงออกทางออมที่พวงไปกับผลติภัณฑสงออกที่
ตองใชบรรจุภัณฑงานพิมพ 300,000 ลานบาท6 แตหากพิจารณาเฉพาะตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพมี

                                                           
1 Presentation “Smart Printing & Packaging Hub” โดย สหพันธอุตสาหกรรมการพิมพ, 9 กุมภาพันธ 2549 ณ หองประชุม  2 
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
2 This class includes the activities of publishing books in print, electronic (CD, electronic displays etc.) or audio form or 
on the Internet. This class includes: publishing of books, brochures, leaflets and similar publications, including 
publishing of dictionaries and encyclopedias; publishing of atlases, maps and charts; publishing of audio books; and 
publishing of encyclopedias etc. on CD-ROM. This class excludes:  production of globes (see 3290), publishing of 
advertising material (see 5819;, publishing of music and sheet books (see 5920); and activities of independent authors 
(see 9000). 
3 This class includes the publishing of lists of facts/information (databases) that are protected in their form, but not in 
their content. These lists can be published in printed or electronic form. This class includes: publishing of mailing lists; 
publishing of telephone books; and publishing of other directories and compilations, such as case law, pharmaceutical 
compendia etc. 
4 This class includes: publishing of newspapers, including advertising newspapers; publishing of periodicals and other 
journals, including publishing of radio and television schedules; and publishing can be done in print or electronic form, 
including on the Internet. 
5 This class includes: publishing (including on-line) of catalogs, photos, engravings and postcards, greeting cards, 
forms, posters, reproduction of works of art, advertising material, and other printed matter; and on-line publishing of 
statistics or other information. This class excludes:  retail sale of software (see 4741);  publishing of advertising 
newspapers (see 5813); and on-line provision of software (application hosting and application service provisioning) (see 
6311) 
6 กรมพัฒนาธุรกิจการคา. กลุมเครือขายธุรกิจส่ิงพิมพ. สืบคนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2552 จาก http://www.thairegistration.com/ 
mainsite/index.php?id=1425 
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มูลคารวมกันประมาณ 81,500 ลานบาท7 โดยจําแนกเปนตลาดหนังสือเลม 1.8 หม่ืนลานบาท8 
ตลาดหนังสือพิมพ 1.5 หม่ืนลานบาท และตลาดสิ่งพิมพอ่ืนๆ ประมาณ 4.85 หม่ืนลานบาท  
 
5.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

ภาพที่ 2.5.2 แสดงหวงโซอุปทานในธรุกิจสิ่งพิมพ โดยกระบวนการผลิตสิ่งพิมพเริ่มตน
จากการผลิตเน้ือหา ขอมูล และรูปแบบทีต่องการในเบื้องตน จากนั้นจึงเปนงานบรรณาธิการ 
ไดแก การรวมรวมและพิจารณาจัดพิมพงานเขียนที่นักเขียนนํามาเสนอ การวางแผนการผลิตและ
จัดจําหนาย และการตรวจตนฉบบั และออกแบบศิลปหรือการทําอารตเวิรค (Art Work) ซ่ึงเปน
การทํางานศิลปโดยจัดวางองคประกอบในหนาสื่อสิ่งพิมพ ไดแก ตัวอักษร รูปภาพประกอบ 
ออกแบบปก และรูปเลม เพ่ือจัดทําตนฉบับจริง ตอจากนั้นจึงสงตนฉบับเขาสูกระบวนการจัดพมิพ 
ซ่ึงสามารถจําแนกกิจกรรมออกเปน 3 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนกอนการพิมพ (Pre Press) 
ขั้นตอนการพมิพ และขัน้ตอนหลังการพิมพ (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2550; สํานกังาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2546; สุพรีมพริ้นท, 2552; คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 “อานิสงส "ประชามติ-เลือกตั้ง" ธุรกิจส่ิงพิมพเงินสะพัด” ประชาชาติธุรกจิ ปที่ 30 ฉบับที่ 3889 (3089) (19 เมษายน 2550) 
สืบคนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2552 จากhttp://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag 
=02pol03190450&day=2007/04/19§ionid=0202 
8 สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย. (2552) วิเคราะหธุรกิจสํานักพิมพ และหนังสือเลมในประเทศไทย ป 
2551 และแนวโนมป 2552. ในการแถลงขาวเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองโลตัส ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์. สืบคนเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 จาก http://www.pubat.or.th/default/upload/article/ 
article_93_%202551.pdf 
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ภาพที่ 2.5.2  หวงโซอุปทานในธุรกิจการผลิตสิง่พิมพ 

 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2550), สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (2546),  

สุพรีมพริ้นท (2552),  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2547),  Cairns 
(2004),  Viluksela (2007),  P3L, LLC. (2006)  และ Office of Fair Trading (2008) 

 
ข้ันตอนกอนการพิมพ (Pre-press) เปนการจัดเตรียมตนฉบบัเพ่ือนําไปถายทอดเปน

แมพิมพ การผลิตในขั้นตอนนี้ประกอบดวย  

• การจัดเรียงพิมพและจัดหนา (Imposition) เพ่ือจัดวางหนาสําหรับทําแมพิมพแต
ละชุด เน่ืองจากแมพิมพหน่ึงชุดสามารถวางชิ้นงานไดหลายชิ้น  

• การแยกสี (Color Scanning) เปนการนําตนฉบบัภาพสีไปสรางเปนภาพสกรีน 
หรือการทําฟลมที่แยกเปนสีโดด ๆ โดยมาตรฐานจะไดภาพแมสีสี่ภาพ คือ 
CMYK (Cyan Magenta Yellow Black)9 

                                                           
9 เครื่องยิง/พิมพฟลม เรียกวา เครื่องอิมเมจเซ็ทเตอร (Imagesetter) ซ่ึงเปนเคร่ืองพร้ินเตอรที่ใชลําแสงสรางภาพแบบฮาฟโทน 
(Halftone) บนแผนฟลมไวแสง ทําใหไดฟลมที่มีภาพขาวดําตามภาพของสีแตละสีที่แยกไว และเรียกฟลมชุดน้ีวาฟลมแยกสี 

ผูผลิตเน้ือหา 
ขอมูล และ
รูปแบบ 

(author) 

ผูจัดทําตนฉบับ
สําหรับการพิมพ 
(Publisher, 

ผูบริโภค 
(End 
user) 

ผูดําเนินการ
กอนการพิมพ 
(Pre-press) 

ผูดําเนิน 
การพิมพ 
(Press) 

ผูดําเนินการ 
หลังการพิมพ 

(Post-press) 

ผูกระจาย
สินคา 

(Distributor) 

ผูขายปลีก 

(Retailer) 

หนังสือเลม (Pocket book) 

นักเขียน 

รานแยกสี 
ทําแมพิมพ 

โรงพิมพ รานเขาเลม ผูจัดจําหนาย/
สายสง 

รานขาย
หนังสือ 

ส่ิงพิมพที่ออกตามกําหนดเวลา 

รานแยกสี 
ทําแมพิมพ 

โรงพิมพ รานเขาเลม 
/หีบหอ 

ผูจัดจําหนาย/
สายสง 

รานขาย
หนังสือ 

สํานักพิมพ 
กอง

บรรณาธิการ 

สํานักพิมพขนาดใหญ 

หนังสือพิมพขนาดใหญ 

นักขาว 
คอลัมนิสต 
ชางภาพ 

 
ตัวแทนโฆษณา 

Digital content processor & provider ผูอาน 

                      Digital content processor & provider ผูอาน 

สํานักพิมพ 
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• การทําแมพิมพ (Print Plate) เปนการนําฟลมไปสรางเพลททีใ่ชในการพิมพ แต
ในปจจุบันมีการสรางเครื่องทําแมพิมพโดยตรงจากคอมพิวเตอร (Computer to 
Plate: CTP)10 โดยไมตองทําฟลมแยกสกีอน ซ่ึงทําใหลดขั้นตอนและลดการใช
แรงงาน รวมถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนไดแมพิมพที่มีคุณภาพ
คมชัดขึ้น แตมีตนทุนที่สูงกวาการใชฟลมเพลท 

 
ข้ันตอนการพิมพ (Press) คือการพิมพหมึกจากแทนพิมพลงบนกระดาษดวย

เครื่องพิมพ ซ่ึงมีหลายระบบ เชน ระบบเลตเตอรเพรส (Letter press) ระบบแฟลก 
โซกราฟ (Flaxography) ระบบออฟเซต็ (Off-set) ระบบกราวัวร (Gravure) ระบบซิลคสกรีน 
ระบบแพด (Pad) และระบบการพิมพไรแรงกดหรือการพิมพดิจิตอล (Digital)11 เปนตน  

 
ข้ันตอนหลังการพิมพ (Post Press) เปนการผลติเพ่ือใหไดสื่อสิ่งพิมพสําเร็จรูปตามที่

กําหนดไว (Finishing) เชน การเคลือบผิว การขัดเงา การรีด/ปมแผนฟอยล การปมนูน/ปมลึก 
การขึ้นรูป12 การเขาเลม/จัดรูปเลม การบรรจุหีบหอ เปนตน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ผูประกอบการไทย
ไมคอยใหความสําคัญเทาใดนัก ดังน้ัน แมธุรกิจสิ่งพิมพในประเทศไทยลงทุนซ้ือเครื่องพิมพที่
ทันสมัย แตมักลงทุนซื้อเครื่องจักรขึ้นตอนหลังการพิมพคอนขางนอย เน่ืองจากเห็นวาเปน
ขั้นตอนที่สามารถใชแรงงานราคาถูกทดแทนได คุณภาพของการผลิตในขั้นตอนนี้ของไทยจึงยัง
ต่ํากวามาตรฐานของตางประเทศ 

 

หลังจากไดสิ่งพิมพสาํเร็จรูปแลว สิ่งพิมพจะถูกนําไปจําหนายทางธุรกิจ (B2B – 
Business to Business) เพ่ือนําไปผลิตตอหรือจําหนายตอ และขายปลีกไปยังผูบริโภคขั้นสุดทาย 
(B2C – Business to Consumer) โดยผูจัดจําหนายและ/หรือสายสงจะทําหนาที่กระจายสินคาไป
ยังรานขายหนังสือและแผงหนังสือตางๆ แตสําหรับสํานักพิมพขนาดใหญหรือหนังสือพิมพที่มี
ยอดการผลิตจํานวนมาก มักจะรวมตัวตามแนวดิง่ (vertical integration) ทําใหสามารถ
ดําเนินการดังกลาวขางตนไดครบวงจร กลาวคือ มีโรงพิมพและผูจัดจําหนายเปนของตนเอง ยิ่ง
ไปกวานั้นสํานักพิมพบางแหงยังมีเครือขายรานขายหนังสือเปนของตนเองอีกดวย 

 
                                                           
10 เครื่องทําแมพิมพจากคอมพิวเตอรในระบบออฟเซ็ทเรียกวา เครื่องเพลทเซ็ทเตอร (Platesetter) 
11 หลักทั่วไปของการพิมพในระบบตางๆ มักเปนการกด (press) นํ้าหมึกจากแมพิมพลงบนวัสดุที่ใชพิมพ (กระดาษ) โดยเปนการ
พิมพคร้ังละสี (เครื่องพิมพแตละเครื่องอาจมีหนวยพิมพ 1 สี 2 สี 4 สี หรือมากกวานั้น) แตสําหรับการพิมพระบบดิจิตอลจะไมมี
กระบวนการทําฟลมแยกสีหรือแมพิมพ สามารถสงคําสั่งพิมพโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอรไดเลย ทําใหประหยัดเวลาในการทาํ
แมพิมพ แตมีตนทุนการพิมพที่สูงกวา 
12 การขึ้นรูป (Forming) ไดแก การตัดเจียน เชน งานทําฉลาก การขึ้นเสนสําหรับพับ การปมเปนรูปทรง/การไดคัท เชน งานทํา
กลอง งานเจาะหนาตางเปนรูปตางๆ การพับ การมวน เชน งานทํากระปอง การทากาวหรือทําใหติดกัน เชน งานทํากลอง งานทาํ
ซอง การหุมกระดาษแข็ง เชน งานทําปกแข็ง งานทําฐานปฏิทิน 
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อยางไรก็ตาม ผูผลิตสิ่งพิมพไดปรับตวัเพ่ือเผยแพรเน้ือหาผานทางสื่อออนไลนมากขึ้น 
โดยผูผลิตหนงัสือพิมพและนิตยสารหลายฉบับไดจัดตัง้เว็บไซตเผยแพรเน้ือหา และจัดตัง้กอง
บรรณาธิการและทีมงานสําหรับการเผยแพรเน้ือหาทางเว็บไซตโดยเฉพาะ โดยแสวงหารายได
จากการโฆษณาในเว็บไซตและรายไดจากการสมัครสมาชิก ขณะที่นักเขียนอิสระจํานวนหนึ่งที่
ผลิตเนื้อหาเผยแพรทางอินเทอรเน็ต เพ่ือสรางชื่อเสียงของตนใหเปนที่รูจัก ซ่ึงหากเรื่องที่เขยีน
ไดรับความนยิม จึงจะดําเนินการจัดพิมพเปนหนังสือเพ่ือจําหนายตอไป เชนเดียวกับสํานักพมิพที่
ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนชองทางการจัดจําหนายหนังสือมากขึ้น 
 

ในดานโครงสรางตลาด  คณะผูวิจัยจะใหความสําคัญกับการวิเคราะหโครงสรางธุรกิจ
หนังสือพิมพและธุรกิจสํานักพิมพ ซ่ึงเปนภาคธุรกิจที่มีมูลคาตลาดสูง และเปนหัวใจสําคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพโฆษณา 

 

• จํานวนผูประกอบการ 
 

ขอมูลจากการรวบรวมโดยศนูยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานกังานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (2552)  ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 ระบุวา จํานวนวิสาหกิจในธุรกิจ
การผลิตสิ่งพิมพ เฉพาะการพิมพโฆษณาในเชิงกายภาพ แตไมรวมการพิมพโฆษณาในรูปแบบ
ออนไลน มีจํานวนทั้งสิ้น 2,120 ราย สวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดยอมถึง 2,111 ราย และมี
วิสาหกิจขนาดกลางเพียง 9 ราย แตไมมีวิสาหกิจขนาดใหญเลย การพิมพโฆษณาหนังสือ โบร
ชัวร หนังสือที่เกี่ยวกับดนตรี และสิ่งพิมพอ่ืนๆ 1,090 ราย การพิมพโฆษณาหนังสอืพิมพ วารสาร 
และนิตยสาร 357 ราย และการพิมพโฆษณาอื่นๆ 673 ราย (ตารางที ่2.5.1) 
 

เม่ือพิจารณาเฉพาะธุรกิจสํานักพิมพ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสาขาการพิมพโฆษณาหนังสือ 
โบรชัวร หนังสือที่เกี่ยวกบัดนตร ี และสิ่งพิมพอ่ืนๆ ขอมูลของสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนาย
หนังสอืแหงประเทศไทย (2552) ประมาณการวา จํานวนสํานักพิมพในป 2551 มีทั้งสิ้น 512 แหง 
(เฉพาะที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ) แบงเปนสํานักพิมพขนาดเล็ก 426 ราย ขนาดกลาง 50 ราย 
และขนาดใหญ 36 ราย (ตารางที่ 2.5.2) จํานวนสํานักพิมพขนาดเลก็มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่
สํานักพิมพขนาดใหญมีจํานวนคงที่และสํานักพิมพขนาดกลางมีจํานวนลดลง ทั้งน้ีสาเหตุทีข่อมูล
ของสมาคมผูจัดพิมพฯมีวิสาหกิจขนาดใหญดวย อาจเกิดจากหลักเกณฑที่สมาคมผูจัดพิมพฯและ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชในการจําแนกขนาดวิสาหกิจมีความ
แตกตางกัน13  

                                                           
13 ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกขนาดของวิสาหกิจโดยใชจํานวน
แรงงานและสินทรัพยถาวร โดยวิสาหกิจขนาดเล็กมีจํานวนแรงงานและสินทรัพยถาวรไมเกิน 50 คนและ 50 ลานบาท ขนาดกลาง 
51-200 คน และ มากกวา 50 ถึง 200 ลานบาท และขนาดใหญ มากกวา 200 คนและมากกวา 200 ลานบาท ขณะที่สมาคมผู
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ตารางที่ 2.5.1  จํานวนวิสาหกิจ (ราย) จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
ISIC rev. 4 (rev. 3.1) สาขาอุตสาหกรรม S M L SMEs รวม 

5811* & 5812* 
(2211) 

การพิมพโฆษณาหนังสือ โบรชัวร หนังสือ
ที่เกี่ยวกับดนตรี และส่ิงพิมพอ่ืนๆ 

1,083 7 0 1,090 1,090 

5813* (2212) การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร 
และนิตยสาร 

355 2 0 357 357 

5819* (2219) การพิมพโฆษณาอื่นๆ 673 0 0 673 673 
รวม 2,111 9 0 2,120 2,120 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กพ. 2552 
หมายเหตุ: * บางสวน 

 
สําหรับธุรกิจการพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ จากการรวบรวมของคณะผูวิจัย14 พบวา 

หนังสือพิมพในประเทศไทยมีจํานวนอยางนอย 510 ฉบับ (ผูประกอบการแตละแหงอาจจัดพิมพ
หนังสือพิมพมากกวา 1 ฉบับ) หนังสือพิมพภาษาไทยในสวนกลางมีจํานวน 45 ฉบับ 
ประกอบดวยหนังสือพิมพขาวทัว่ไปรายวัน 12 ฉบับ หนังสือพิมพขาวเศรษฐกิจและธุรกิจรายวัน 
7 ฉบับ ขาวเศรษฐกิจและธุรกิจรายสามวันและรายสัปดาห 5 ฉบับ หนังสือพิมพขาวกีฬา 12 ฉบับ 
หนังสือพิมพขาวบันเทิง 4 ฉบับ และหนังสือพิมพอ่ืนๆ 5 ฉบบั หนังสือพิมพระดับทองถิ่นมี
จํานวน 451 ฉบับ15 จังหวัดที่มีหนังสือพิมพมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา 40 ฉบับ รองลงมา
คือ ชลบุรี 26 ฉบับ ราชบุรี 20 ฉบบั นครสวรรคและเพชรบูรณจังหวัดละ 19 ฉบับ และ
อุบลราชธาน ี 18 ฉบับ และหนังสือพิมพภาษาตางประเทศ 9 ฉบบั ไดแก หนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ ภาษาจีน 6 ฉบับ และภาษาญี่ปุน 1 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพที่
แจกฟรี 5 ฉบบั 
 

ธุรกิจการพิมพโฆษณาหนงัสือพิมพเปนกิจการที่ใชสื่อรูปแบบใหม (new media) ในการ
เผยแพรเน้ือหาคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพขาวทัว่ไปและหนังสือพิมพธุรกิจ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสวนกลางเกือบทุกฉบบัที่จัดตั้งเว็บไซต เพ่ือเผยแพรขาวสารฟรี 
โดยแสวงหารายไดจากการเชาพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต ขณะที่หนังสือพิมพทองถิ่นที่มีการ
เผยแพรขาวในเว็บไซตมีจํานวนนอยมาก นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพบางสวนที่ไมไดตีพิมพ แต
เผยแพรเน้ือหาขาวบนอินเทอรเน็ตเทานัน้ เชน ประชาไทดอทคอม หนังสือพิมพดอทคอม 
ryt9.com เปนตน 

                                                                                                                                                                         
จัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทยใชทุนประกอบการเปนเกณฑในการจําแนกขนาดของวิสาหกิจ โดยวิสาหกิจขนาด
เล็กมีทุนประกอบการไมเกิน 30 ลานบาท ขนาดกลางมีทุนประกอบการ 30-100 ลานบาท และขนาดใหญมีทุนประกอบการ
มากกวา 100 ลานบาท 
14 คณะผูวิจัยรวบรวมจากสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ และเว็บไซตวิกิพีเดีย 
15 สมาคมหนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหงประเทศไทย. ทําเนียบหนังสือพิมพสวนภูมิภาค. สืบคนเม่ือวันที่ 4 ธนัวาคม พ.ศ.2552 
จาก http://www.ppat2508.org 
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สวนรานหนังสือในประเทศไทย ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมปลายน้ําของการพิมพโฆษณา มี
จํานวนทั้งสิ้น 2,995 แหงในป 2551 โดยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 955 แหง ในป 2549 
เน่ืองจากการขยายสาขาของรานหนังสือขนาดเล็ก “Book Smile” ในเครือขายของรานสะดวกซื้อ
เซเวนอีเลฟเวน  
 

ตารางที่ 2.5.2  จํานวนสํานักพิมพและรานหนังสือในประเทศไทย 
ประเภท 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

สํานักพิมพ* 374 433 475 492 491 512 
  ขนาดเล็ก 310 354 380 395 405 426 
  ขนาดกลาง 44 54 65 61 50 50 
  ขนาดใหญ 20 25 30 36 36 36 
รานหนังสือ** 678 759 848 955 1,913 2,483 

รวม 1,052 1,192 1,323 1,447 2,404 2,995 
ที่มา:  สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย (2552) 
 * เฉพาะสํานักพิมพที่เปนสมาชิกของสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย 
 ** อางอิงจากฐานขอมูลของรานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร 

 

• ลักษณะการกระจุกตวัในตลาด 
 
อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพเปนอุตสาหกรรมที่มีผูประกอบการเปนจํานวนมากในแตละขั้น

ของหวงโซอุปทาน เน่ืองจากอุตสาหกรรมนี้ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมยุงยากซับซอน และการลงทุน
ในขนาดการผลิตขนาดเล็กใชเงินลงทุนไมมาก จึงทําใหมีผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางใน
อุตสาหกรรมเปนจํานวนมากในทุกขั้นตอนของหวงโซอุปทาน ถึงกระนั้นสวนแบงการตลาดของ
อุตสาหกรรมนี้มีการกระจุกตัวอยูกับผูประกอบการรายใหญ โดยเฉพาะตลาดหนังสือพิมพที่
คอนขางกระจุกตัวมาก โดยหนังสือพิมพที่มียอดขาย 10 อันดับแรกครองสวนแบงการตลาดถึง
รอยละ 96 อัตราการขยายตัวรอยละ 10.6 ในขณะที่ตลาดของสิ่งพิมพที่ไมใชหนังสือพิมพกระจาย
ตัวมากกวา โดย 10 อันดับแรกครองสวนแบงการตลาดรอยละ 22 และมีอัตราการขยายตวัรอยละ 
16.516 

 
ในธุรกิจการพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสาร ถึงแมวาจะมีความ

หลากหลายของผลิตภัณฑและกลุมลูกคา แตมีการกระจุกตัวสูง โดยบริษัทที่มีรายไดสูงสุด 5 
อันดับแรกในป 2550 ไดแก บริษัท วัชรพล จํากัด ครองสวนแบงรายไดสูงสุดถึงรอยละ 38.72 

                                                           
16 “อานิสงส "ประชามติ-เลือกตั้ง" ธุรกิจส่ิงพิมพเงินสะพัด” ประชาชาติธุรกจิ ปที่ 30 ฉบับที่ 3889 (3089) (19 เมษายน 2550) 
สืบคนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2552 จาก
http://www.matichon.co.th/prachachat/prachachat_detail.php?s_tag=02pol03190450&day=2007/04/19§ionid=0202 
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รองลงมาคือบริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) รอยละ 20.15 บริษัท สี่พระยาการพิมพ 
จํากัด รอยละ 15.49 บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) รอยละ 12.23 และบริษัท มติชน 
จํากัด (มหาชน) รอยละ 10.0817 (ตารางที่ 2.5.3) และคาดัชนี HHI ที่คํานวณจากรายไดของ
บริษัทในอุตสาหกรรมมีคาเทากับ 0.2398 ซ่ึงแสดงวาตลาดมีการผูกขาด 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาในแตละตลาดยอยของการพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร 

และนิตยสาร พบวามีการกระจุกตัวสูงเชนกัน เชน ตลาดหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย 
หนังสือพิมพไทยรัฐมียอดจําหนายสูงสุดถึงรอยละ 34 เดลินิวสรอยละ 19 ขาวสดรอยละ 15 มติ
ชนรายวันรอยละ 12 คมชัดลึกรอยละ 11 และอ่ืนๆ รอยละ 918 หากพิจารณาเฉพาะกลุม
หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจมีฐานผูอานและสวนแบงการตลาดดานพื้นที่
โฆษณามากกวาครึ่งหน่ึง เชนเดียวกับหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่มีคูแขงเพียง  2 ฉบับ คือ 
Bangkok  Post ที่มีสวนแบงการตลาดทางดานพื้นที่โฆษณาประมาณรอยละ 60-65 และ The 
Nation รอยละ 35 - 4019 
 

สวนโครงสรางตลาดสํานักพิมพมีการกระจายตัวมากกวาตลาดหนังสือพิมพ เน่ืองจากมีผู
เลนจํานวนมาก อยางไรก็ดี สํานักพิมพขนาดใหญที่มีจํานวน 36 แหงหรือรอยละ 7.03 ของ
จํานวนสํานักพิมพทั้งหมด มียอดจําหนายสูงถึง 1.17 หม่ืนลานบาทหรือรอยละ 61.9 ของยอด
จําหนายหนังสือทั้งหมดในป 2551 (ตารางที่ 2.5.4) สวนจัดจําหนายหนังสือและธุรกิจรานหนังสือ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครองสวนแบงตลาดสูงสุด โดยมีสวนแบงในธุรกิจจัด
จําหนายรอยละ 10-20 ของระบบการจัดจําหนายหนังสือเขารานหนังสือภาษาไทยในประเทศ และ
มีเครือขายรานหนังสือที่มีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุดถึงรอยละ 30-40 ของธุรกิจรานหนังสือ
ภาษาไทยในประเทศ20 
 
 
 
 
 

                                                           
17 ศิโรจน  ม่ิงขวัญ. (2547) การวิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพไทย. 
วิทยานิพนธ หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิรราช. สืบคนเม่ือ 3 ธันวาคม 2552 จาก  
http://www.tja.or.th/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=27&id=221:-- 
18 รายงานประจําป บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  
19 รายงานประจําปของเครือเนชั่น ป พ.ศ. 2551 
20 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). (2552) รายงานประจําป 2551. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด. สืบคนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2552 จาก 
http://www.se-ed.com/IRTH/TempDoc/Annual_Report_SE-ED_2551_Thai%20New.pdf 
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ตารางที่ 2.5.3 สวนแบงรายไดในอุตสาหกรรมการพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ วารสาร และ
นิตยสาร (TSIC 22120) ป 2550 

บริษัท รายไดรวม (ลานบาท) สวนแบงรายได (รอยละ) 

บริษัท วัชรพล จํากัด 5,269.56 38.72 
บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 2,742.01 20.15 
บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ จํากัด 2,107.77 15.49 
บริษัท โพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน) 1,664.14 12.23 
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 1,361.89 10.01 
อ่ืนๆ 464.75 3.40 
รวม 13,610.12 100 
ที่มา: Business Online 

 
ตารางที่ 2.5.4  ยอดจําหนายหนังสือจําแนกตามขนาดสํานักพิมพ 

ประเภท 2546 2547 2548 2549 2550 2551* 

สํานักพิมพ* 10.5 13.1 15.0 17.6 18.3 18.9 
  ขนาดเล็ก 2.0 2.1 2.1 2.8 2.6 2.7 
  ขนาดกลาง 2.5 3.5 4.2 4.2 4.4 4.5 
  ขนาดใหญ 6.0 7.5 8.7 10.6 11.3 11.7 
ที่มา:  สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย (2552) 

* ประมาณการ 

 
 สําหรับโครงสรางตลาดของการพิมพโฆษณาแบบออนไลน โดยพิจารณาตัวอยางจากตลาด
หนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยในสวนกลาง พบวามีการกระจุกตัวคลายกับตลาดหนังสือพิมพใน
เชิงกายภาพ (ออฟไลน) โดยเว็บไซตหนังสือพิมพออนไลนที่มีผูเขาชมมากที่สุด 5 ใน 6 อันดับแรก 
(ยกเวน ASTV ผูจัดการออนไลน) เปนหนังสือพิมพออฟไลนที่มียอดจําหนายสูงสุดดวยเชนกัน 
เพียงแตระดับการกระจุกตัวของตลาดออนไลนนอยกวาตลาดออฟไลนเล็กนอย โดยหนังสือพิมพ
ออฟไลน 5 อันดับแรก มีสวนแบงตลาดรวมกันรอยละ 91 แต 5 อันดับแรกของหนังสือพิมพออนไลน
มีสวนแบงตลาดรอยละ 81 ยิ่งไปกวานั้น การกระจุกตัวของตลาดหนังสือพิมพออนไลนจะนอยลงไป
อีก หากคํานวณสวนแบงตลาดโดยรวมแหลงขาวออนไลนอ่ืนรวมดวย (ตารางที่ 2.5.5) 
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ตารางที่ 2.5.5  สวนแบงตลาดของหนังสือพิมพรายวนัภาษาไทยในสวนกลาง ทั้งตลาด
ออฟไลนและออนไลน โดยวัดจากจํานวน UIP เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2552 

อันดับ 
หนังสือพิมพ
ออฟไลน 

รอยละ หนังสือพิมพออนไลน 

เฉพาะท่ีตีพิมพแบบ
ออฟไลนดวย 

รอยละ 
รวมแหลงขาวออนไลนอ่ืนท่ี
ไมตีพิมพแบบออฟไลนดวย 

รอยละ 

1 ไทยรัฐ 34 ASTV ผูจัดการออนไลน 38.81 ASTV ผูจัดการออนไลน 27.97 
2 เดลินิวส 19 ไทยรัฐ ออนไลน 20.96 ไทยรัฐ ออนไลน 15.11 
3 ขาวสด 15 คมชัดลึก 7.38 ryt9.com 7.72 
4 มติชน 12 มติชน 7.34 คมชัดลึก 5.32 
5 คมชัดลึก 11 เดลินิวสเว็บ 6.49 มติชน 5.29 
6 อื่นๆ 9 ขาวสด 5.89 เดลินิวสเว็บ 4.67 
7   กรุงเทพธุรกิจ 5.46 ขาวสด 4.25 
8   โพสต ทูเดย 2.88 ThaiPR.NET 4.03 
9   ไทยโพสต 2.49 กรุงเทพธุรกิจ 3.93 
10   แนวหนา 1.80 ขาว ขาวประชาสัมพันธ 2.51 
11   บานเมือง 0.51 อื่นๆ 19.12 

ที่มา: truehit.net  
หมายเหตุ: UIP (Unique IP) คือจํานวนผูเย่ียมชมเว็บไซต โดยคํานวนจากจํานวน IP Address ของผูเย่ียมชม

เว็บไซตที่ไมซ้ํากันในชวงเวลาหนึ่ง เชน Hourly Unique Visitor, Monthly 

 
5.1.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ  

 
พฤติกรรมโดยทั่วไปของผูประกอบการรายใหญในธุรกิจสิ่งพิมพที่มีการผลิตสิ่งพิมพ

จํานวนมาก มักดําเนินกิจการในลักษณะการรวมตวัทั้งในแนวดิ่ง (vertical integration) ตลอดหวง
โซอุปทาน ตั้งแตการผลติผลิตกระดาษ การผลิตเนื้อหาสิ่งพิมพ ธุรกิจสํานักพิมพ โรงพิมพ ธุรกิจ
จัดจําหนายและธุรกิจรานหนังสือ (ทั้งในรูปแบบธุรกิจครบวงจร หรือการเขาถือหุนในกิจการที่เปน
ธุรกิจตนน้ําและปลายน้ํา) เน่ืองจากมีความประหยดัจากขนาด และเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย 
และเพิ่มอํานาจตอรองกับซัพพลายเออรและรานหนังสอื นอกจากนี้ ธุรกิจรายใหญยังมีการรวมตัว
ในแนวนอน (horizontal integration) โดยขยายธุรกจิไปยังสื่ออ่ืนๆ ที่เกื้อกูลกนั และสามารถ
แสวงหาประโยชนจากเนื้อหาที่ผลิตขึ้นไดมากขึ้น (utilization) ในขณะที่ผูประกอบการรายเล็กจะ
ดําเนินการเฉพาะกิจการสํานักพิมพหรือโรงพิมพอยางใดอยางหนึ่ง21 
 
 
 

                                                           
21 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย. (2546) “Code 083: การพิมพ การพิมพโฆษณา และโรงพมิพ” ในรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ ฉบับที่ 2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน: คาใชจายในการพัฒนา
ฐานขอมูลตนทุนการผลิตสินคาและบริการสําหรับตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต. กรุงเทพฯ: สศช. หนา 104 - 106. สืบคนเม่ือ 
23 พฤศจิกายน 2552 จาก http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/macroeconomic/edu_report_02.pdf 
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ในสวนของธรุกิจการพิมพโฆษณาหนังสอืพิมพ ซ่ึงมีรายไดหลักของการประกอบธุรกิจมา
จาก 2 สวน คือ การจําหนายสิ่งพิมพ (ยกเวนสิ่งพิมพที่แจกฟรี และหนังสือพิมพออนไลน) แต
เน่ืองจากตนทุนการผลิตทีส่ําคัญของธุรกิจสิ่งพิมพ คือคากระดาษ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 50-6022 ธรุกิจในกลุมน้ีจึงใชกลยุทธกําหนดราคาจําหนายสิ่งพิมพต่ํากวาตนทุน โดยตั้งราคา
ขายที่ 8 บาท 10 บาท 12 บาท และ 15 บาท แตราคาคุมทุนอยูที่ประมาณ 16 บาท ทั้งน้ีเพ่ือให
หนังสือพิมพกระจายสูผูอานมากขึ้น อันจะทําใหมีรายไดจากการลงโฆษณามากขึน้ รวมทั้งยังเปน
การกีดกันผูประกอบการรายใหม เพราะการเขามาลงทุนใหมจะตองประสบกับปญหาการขาดทุน 
โดยไมสามารถผลักภาระใหผูอานได นอกจากนี้ ผูผลิตหนังสือพิมพยังใชกลยทุธการแขงขนัที่
ไมใชราคา เชน การจัดทําเนื้อหาที่หลากหลาย การเพิ่มจํานวนหนา การพิมพสี่สีและเพิ่มจํานวน
หนาที่เปนสี่ส ี (ไทยรัฐและคมชัดลึก 25 หนา เดลินิวส 22 หนา ขาวสด 13 หนา) การแบง
หนังสือพิมพออกเปนกรอบเชา-บาย การจําหนายตามภูมิภาคโดยเนื้อขาวเนนภูมิภาคนั้นๆ และ
หนังสือพิมพอีเล็กทรอนิก การจัดกิจกรรมทายผลกีฬา เปนตน23 
 

สําหรับธุรกิจสํานักพิมพมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากการเขาสูธุรกิจน้ี
ไมใชเรื่องยากและมีตนทุนไมสูงมากนัก ทําใหมีผูประกอบการในธรุกิจสื่อและธุรกิจบันเทิงเริ่มเขา
มาสูธุรกิจน้ีมากขึ้น  การแขงขันในตลาดหนังสือเลมมีลักษณะกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (monopolistic 
competition) พฤติกรรมโดยทั่วไปของผูประกอบการในธุรกิจน้ีจึงไมใชการแขงขันทางดานราคา 
(มีเฉพาะการใหสวนลดแกสมาชิกเทานั้น) แตเนนการสรางความแตกตางหลากหลาย เจาะกลุม
ผูอานเฉพาะกลุม จับกระแสการตลาด และใหความสําคญักับคุณภาพและนวตักรรม24 อยางไรก็ดี 
สํานักพิมพขนาดใหญจะพยายามสรางอํานาจผูกขาด และลดตนทุนและความเสี่ยงของการ
ดําเนินงาน โดยการดําเนินธุรกิจครบวงจร (มีธุรกิจจัดจําหนายและเครือขายรานหนังสือของ
ตนเอง) และการสรางผลิตภัณฑที่หลากหลายใหครอบคลุมกลุมผูอานทุกกลุม รวมทั้งการบรหิาร
ลิขสิทธิ์ของหนังสือ เชน การซื้อลิขสิทธิห์นังสือจากตางประเทศที่มียอดจําหนายสูงมาแปลเพื่อจัด
จําหนายในประเทศ และการจําหนายลิขสิทธิ์หนังสือไทยเพ่ือขยายตลาดในตางประเทศ25 เปนตน  
 

                                                           
22 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัหอการคาไทย. (2546) “Code 083: การพิมพ การพิมพโฆษณา และโรงพมิพ” ในรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ ฉบับที่ 2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน: คาใชจายในการพัฒนา
ฐานขอมูลตนทุนการผลิตสินคาและบริการสําหรับตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต. กรุงเทพฯ: สศช. หนา 104 - 106. สืบคนเม่ือ 
23 พฤศจิกายน 2552 จาก http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/macroeconomic/edu_report_02.pdf 
23 ศิโรจน ม่ิงขวัญ. (2547) การวิเคราะหโครงสรางตลาดและพฤติกรรมการแขงขันของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพไทย. วิทยานิพนธ
ในหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
24 ปวีณา ปองตระกูล. (2548) โครงสรางตลาดแรงจูงใจการขยายกิจการ และพฤติกรรมการแขงขันในธุรกิจหนังสือแปล. 
วิทยานิพนธหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
25 อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง. (2552) รายงานประจําป 2551 บริษัทอมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน). 
กรุงเทพฯ: อัมริน. 
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สําหรับพฤติกรรมการแขงขันในธุรกิจรานหนังสือเนนการขยายสาขาของรานหนังสือ โดย
ปจจุบัน มีผูประกอบการคาปลีกรายใหญจากธุรกิจอ่ืนขยายงานเขามาในธุรกิจรานหนังสือหลาย
ราย (โดยเฉพาะเซเวนอีเลฟเวน) ทําใหธุรกิจรานหนังสือรายใหญในปจจุบัน (ซีเอ็ดยูเคชั่น) 
พยายามรักษาสวนแบงตลาด โดยการขยายสาขาในหางโมเดรินเทรดในตางจังหวัดมากขึ้น
เชนกัน26 นอกจากนี้ สํานักพิมพตางๆ ยังกระจายสินคาของตนผานชองทางอื่น เชน การออกราน
ออกบูธในงานตาง ๆ โดยเฉพาะงานหนังสือแหงชาติ และการจัดตั้งรานหนังสือผานเว็บไซต เปน
ตน 
 
5.1.3 ผลประกอบการของผูประกอบการ 

 
ผลประกอบการของธุรกิจการพิมพโฆษณามีความออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจาก

รายไดหลักของสิ่งพิมพโฆษณาคือคาโฆษณา เม่ือเศรษฐกิจชะลอตัว งบโฆษณาจะลดลงและการใช
จายของประชาชนเพื่อซ้ือสิ่งพิมพโฆษณาจะลดลงดวย สงผลใหรายไดของธุรกิจการพิมพโฆษณา
ลดลงดวย นอกจากนี้ ราคากระดาษยังเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอผลประกอบการดวย 
เน่ืองจากคากระดาษเปนตนทุนหลักของสิ่งพิมพ และมีการผูกขาดดานผูขายในตลาดกระดาษ 
เน่ืองจากผูผลิตกระดาษในประเทศมีจํานวนนอยราย27 

 
สําหรับผลประกอบการของ บริษัท วัชรพล จํากัด ซ่ึงเปนผูประกอบการรายใหญของธุรกิจ

การพิมพโฆษณาหนังสือพิมพ มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในป 2551 มีรายไดรวม 5,279.04 
ลานบาท เปนรายไดจากการขายและบริการในสัดสวนรอยละ 96.43 ของรายไดรวม โดยรายไดจาก
การขายและบริการลดลงจากปกอนรอยละ 0.18 เน่ืองจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตนทุน
รวมอยูที่ 3,509.48 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จากปกอนเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ 
ทําใหมีกําไรสุทธิ 1,688.56 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 1.55 อยางไรก็ดี อัตรากําไรสุทธิของ
บริษัทสูงถึงรอยละ 33 (ตารางที่ 2.5.6) ซ่ึงสูงที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ ซ่ึงอาจสะทอนถึงการมีกําไร
สวนเกินที่ไดรับจากการผูกขาด 
 

สวนผลประกอบการของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูประกอบการราย
ใหญของธุรกิจสํานักพิมพและรานหนังสือ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 2,430 ลานบาทในป 
2546 เปน 4,423 ลานบาทในป 2551 หรือขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 12 ตอป โดยเปนรายไดจากการขาย
ปลีกถึงรอยละ 82.3 รองลงมาคือขายสง (รอยละ 13.87) กลุมวารสาร (รอยละ 2.26) อ่ืนๆ  

                                                           
26 “600 สาขาแผนธุรกิจ "ซีเอ็ดยูเคชั่น" สูเปา.."เสือนอนกิน" วงการสิ่งพิมพ” 20 เมษายน 2549 สืบคนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2552 
จาก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=hoonvi&date=20-04-2006&group=5&gblog=32 
27 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2547) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนแมบท
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ. กรุงเทพฯ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.  
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(รอยละ 1.2) และรับจางพิมพ (รอยละ 0.37) และมีกําไรสุทธิ 194.63 ลานบาท แตหากพิจารณากําไร
สุทธิตอรายไดรวมของบริษัทคอนขางต่ําเพียงรอยละ 4.4 เม่ือเทียบกับบริษัทอมรินทรพร้ินติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ที่มีอัตรากําไรสุทธิถึงรอยละ 14.7 (ตารางที่ 2.5.7) ซ่ึงนาจะเกิด
จากบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งเปนสํานักพิมพที่ผลิตนิตยสารที่มียอดขายเปนอันดับหน่ึงหลายเลม 
ทําใหมีรายไดจากการโฆษณาดวย ขณะที่บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น เนนการผลิตหนังสือหรือนิตยสาร
เกี่ยวกับสาระความรู ทําใหมีรายไดจากการโฆษณาไมมากนัก 
 

ตารางที่ 2.5.6  ผลประกอบการของบริษัท วัชรพล จํากัด (ลานบาท) 
รายการ 2551 2550 2549 2548 2547 

รายไดรวม  5,279.04 5,269.56 4,941.13 4,992.07 4,761.71 
   รายไดจากการขายและบริการ – สุทธิ 5,090.46 5,099.22 4,829.75 4,951.11 4,742.59 
   รายไดอื่น  188.58 170.35 111.38 40.95 19.12 
ตนทุนรวม 3,590.48 3,554.36 3,564.60 3,876.87 3,716.51 
   ตนทุนขาย และ/หรือบริการ  2,205.76 2,245.93 2,427.75 2,639.59 2,557.55 
   คาใชจายในการดําเนินงาน 657.71 573.89 546.78 720.33 653.20 
หักคาเสื่อม คาใชจายตัดจาย ดอกเบี้ยจายและภาษี  727.01 734.54 590.07 516.95 505.76 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  1,688.56 1,715.20 1,376.53 1,115.20 1,045.20 
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 33.17 33.64 28.50 22.52 22.04 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ROA (รอยละ) 15.63 17.09 16.77 15.57 16.28 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ROE (รอยละ) 16.73 18.24 17.87 17.58 20.12 

ที่มา: Business Online 

 
ตารางที่ 2.5.7  ผลประกอบการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ลานบาท) 
ผลการดําเนินงาน อัมรินฯ ซีเอ็ดฯ 

2551 2551 2550 2549 2548 2547 2546 

รายไดรวม 1,876.12 4,423.00 3,949.59 3,725.74 3,391.13 2,856.34 2,429.96 
กําไรสุทธิ 275.84 194.63 183.80 209.19 187.91 116.96 156.65 
กําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 14.70 4.40 4.65 5.61 5.54 4.09 6.45 
สินทรัพยรวม 2,036.65 1,826.49 1,733.55 1,477.50 1,442.27 1,107.81 1,105.18 
สวนของผูถือหุน 1,670.77 653.95 660.35 665.01 613.30 515.08 566.04 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย ROA (%) 13.54 14.21 17.15 20.43 20.74 15.12 19.96 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ROE (%) 16.51 29.62 27.60 32.73 33.31 21.64 28.75 

ที่มา: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) (2552)28 และบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) (2552) 

 
 
 
 

                                                           
28 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). (2552) รายงานประจําป 2551. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด. สืบคนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2552 จาก 
http://www.se-ed.com/IRTH/TempDoc/Annual_Report_SE-ED_2551_Thai%20New.pdf 
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5.1.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ขาดแคลนผูประกอบการและแรงงานดานงานพิมพที่มีคุณภาพ 
 
ถึงแมวาผูประกอบการโรงพิมพในประเทศไทยมีจํานวนมาก แตสวนใหญเปนธุรกิจขนาด

เล็กที่มีเงินทุนไมสูงนัก ซ่ึงรับงานพิมพสวนใหญเปนสิง่พิมพประเภทใบปลิวและแผนพับโฆษณา 
สวนธุรกิจขนาดกลางและใหญที่สามารถรับงานพิมพประเภทหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพที่มี
คุณภาพ ซ่ึงตองใชเทคโนโลยีและเงินทนุสูง มีเพียงรอยละ 15.8 นอกจากนี้ ยังมีปญหาการขาด
แคลนบุคคลากรที่มีความรูความชํานาญทางดานงานพิมพ เน่ืองจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพมีการเคลื่อนยายแรงงานเขาออกสูง29 ปญหาเหลานี้อาจเปนอุปสรรคตอการขยายตวัของ
การผลิตสิ่งพิมพโฆษณาทีมี่คุณภาพ 

 
2. ความถดถอยของคาใชจายโฆษณาในสื่อหลัก 
 
การเกิดขึ้นของสื่อรูปแบบใหมๆ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภค ทําใหมีการคาดการณวา สวนแบงคาใชจายโฆษณาใน
สื่อหลัก (สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และนติยสาร) จะมีแนวโนมลดลง แตมีสื่อที่คาดวาจะมี
แนวโนมขยายตัวสูงขึ้น คือ สื่อเคลื่อนที่ (สื่อบนรถไฟฟา) สื่อกลางแจง สื่อในหางสรรพสินคาและ
หางโมเดิรนเทรด และสื่อดิจิตอล แนวโนมดังกลาวอาจสงผลกระทบตอรายไดจากการโฆษณาของ
ผูประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพโฆษณาในอนาคต อยางไรก็ดี ผูประกอบการที่สามารถปรับตัวเขาสู
ธุรกิจการพิมพโฆษณาแบบออนไลนได อาจไดรับประโยชนจากสถานการณเชนนี้ 
 

3. ตลาดการพิมพโฆษณาแบบออนไลนยังมีขนาดเล็ก 
 
ในปจจุบัน ตลาดสิ่งพิมพโฆษณาแบบออนไลนยังมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัตลาดสิ่งพิมพ

โฆษณาแบบออฟไลน สังเกตไดจากจํานวนยอดจําหนายหนังสือพิมพที่มีจํานวนกวา 3 ลานฉบับ 
(1 ฉบับอาจมีผูอานมากกวา 1 คน) ขณะที่ผูอานขาวผานอินเทอรเน็ตมีทั้งสิ้นประมาณ 1 ลาน 
UIP ตอวัน (ยังไมหักลบการนับซํ้า อันเกิดจาก UIP หน่ึงๆ อาจเขาไปดูขาวจากหลายเวบ็ไซต) 
นอกจากนี้ คาใชจายโฆษณาในสื่อออนไลนยังมีมูลคานอยมาก (รอยละ 0.23 ของคาใชจาย
โฆษณาในสื่อทุกประเภท) เม่ือเทียบกบัมูลคาโฆษณาในหนังสือพิมพ (รอยละ 15.23) และ

                                                           
29 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. (2546) “Code 083 : การพิมพ การพิมพโฆษณา และโรงพิมพ” ใน รายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ ฉบับที่ 2 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน : คาใชจายในการพัฒนา
ฐานขอมูลตนทุนการผลิตสินคาและบริการสําหรับตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต. กรุงเทพฯ : สศช. หนา 104 - 106. สืบคนเม่ือ 
23 พฤศจิกายน 2552 จาก http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/macroeconomic/edu_report_02.pdf 
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นิตยสาร (รอยละ 5.76)30 ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากประชาชนสวนใหญในประเทศยังไมสามารถ
เขาถึงอินเทอรเน็ต ผูผลติสินคาและบรษิัทตัวแทนโฆษณายังไมนิยมลงโฆษณาในสื่ออินเทอรเน็ต
ซ่ึงยังเปนสื่อใหม เพราะยังไมม่ันใจถึงประสิทธิภาพของสื่อออนไลนวามีผูเขาไปคลิกชมโฆษณา
หรือไม31 ประกอบกับการวัดจํานวนผูเขาชมเว็บไซตยังไมไดรับความเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 คํานวณจากตัวเลขงบโฆษณาชวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2552 ที่สํารวจโดย Nielsen Media Research 
31 “ส่ือโฆษณาออนไลนยังเปนวุน ซีเนอรจีชูเรตราคาเดียวบูมตลาด” ผูจัดการออนไลน (17 มิถุนายน 2551) 
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5.2  อุตสาหกรรมการผลิตสื่อ 
 
 การผลิตสื่อในที่น้ี ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตสื่อทีเ่ปนภาพเคลื่อนไหว (motion picture) 
วิดีทัศน (video) รายการโทรทัศน (television programme) ทั้งกิจกรรมการผลิต (5911)32 หลังการ
ผลิต (5912)33 การกระจายสินคา (5913)34 และการจัดแสดง (5914)35 และกิจกรรมการบันทึกเสยีง
และคายเพลง (5920)36 

                                                           
32 Motion picture, video and television programme production activities. This class includes production of motion 
pictures, videos, television programmes or television commercials. This class excludes: film duplicating (except 
reproduction of motion picture film for theatrical distribution) as well as reproduction of audio and video tapes, CDs or 
DVDs from master copies (see 1820);  wholesale of recorded video tapes, CDs, DVDs (see 4649); retail trade of video 
tapes, CDs, DVDs (see 4762); post-production activities (see 5912); reproduction of motion picture film for theatrical 
distribution (see 5912); sound recording and recording of books on tape (see 5920); creating a complete television 
channel programme (see 6020); television broadcasting (see 6020); film processing other than for the motion picture 
industry (see 7420); activities of personal theatrical or artistic agents or agencies (see 7490); renting of video tapes, 
DVDs to the general public (see 7722); real-time (i.e. simultaneous) closed captioning of live television performances, 
meetings, conferences, etc. (see 8299); activities of own account actors, cartoonists, directors, stage designers and 
technical specialists (see 9000) 
33 Motion picture, video and television programme post-production activities. This class includes: post-production 
activities such as: editing, titling, subtitling, credits; closed captioning; computer-produced graphics, animation and 
special effects; film/tape transfers; activities of motion picture film laboratories and activities of special laboratories for 
animated films: developing and processing motion picture film; reproduction of motion picture film for theatrical 
distribution. This class also includes activities of stock footage film libraries etc. This class excludes: film duplicating 
(except reproduction of motion picture film for theatrical distribution) as well as reproduction of audio and video tapes, 
CDs or DVDs from master copies (see 1820); wholesale of recorded video tapes, CDs, DVDs (see 4649); retail trade of 
video tapes, CDs, DVDs (see 4762); film processing other than for the motion picture industry (see 7420); renting of 
video tapes, DVDs to the general public (see 7722); activities of own account actors, cartoonists, directors, stage 
designers and technical specialists (see 9000). 
34 Motion picture, video and television programme distribution activities. This class includes: distributing film, video 
tapes, DVDs and similar productions to motion picture theatres, television networks and stations and exhibitors. This 
class also includes acquiring film, video tape and DVD distribution rights. This class excludes: film duplicating (except 
reproduction of motion picture film for theatrical distribution) as well as reproduction of audio and video tapes, CDs or 
DVDs from master copies (see 1820); reproduction of motion picture film for theatrical distribution (see 5912). 
35 Motion picture projection activities. This class includes motion picture or videotape projection in cinemas, in the open 
air or in other projection facilities and activities of cine-clubs. 
36 Sound recording and music publishing activities. This class includes: production of original (sound) master 
recordings, such as tapes, CDs; sound recording service activities in a studio or elsewhere, including the production of 
taped (i.e. non-live) radio programming, audio for film, television etc.; music publishing, i.e. activities of: acquiring and 
registering copyrights for musical compositions; promoting, authorizing and using these compositions in recordings, 
radio, television, motion pictures, live performances, print and other media; distributing sound recordings to wholesalers, 
retailers or directly to the public (Units engaged in these activities may own the copyright or act as administrator of the 
music copyrights on behalf of the copyright owners). This class also includes publishing of music and sheet books. This 
class excludes: reproduction from master copies of music or other sound recordings (see 1820); wholesale of recorded 
audio tapes and disks (see 4649). 
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5.2.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

หวงโซอุปทานของการผลิตสื่อ (แสดงในภาพที่ 2.5.3) เริ่มตนจากกระบวนการผลิตสื่อ 
ซ่ึงแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก  

• ขั้นตอนกอนการผลิตสื่อ เชน การตัดสินใจผลิต การวางแผนการผลิต การเขียน
หรือจัดหาบทวิทยุ บทโทรทัศน บทภาพยนตร หรือการแตงเพลง การจัดหาทุน
สําหรับการผลิตและเผยแพร การจัดหาทีมงาน นักแสดง และอุปกรณ เปนตน ใน
ขั้นตอนนี้มีผูที่เกี่ยวของ เชน บริษทัภาพยนตร คายเพลง นักแสดง ศิลปน ผูจัด
ละคร คนเขยีนบท ผูประสานงาน โรงเรียนการแสดง ผูคัดเลือก สรรหาและ
พัฒนาศิลปน เปนตน  

• ขั้นตอนการผลิตสื่อ เชน การบันทึกเสียง การถายทํารายการ/ภาพยนตร 
กิจกรรมกองถาย การจัดทําแอนิเมชัน เปนตน ในขั้นตอนนี้มีผูที่เกี่ยวของ เชน 
โรงถายทําภาพยนตร สถานที่ถายทํา สตูดิโอบันทึกเสียง นักแสดง นักรอง นัก
ดนตรี บริษทัใหเชาอุปกรณ ทีมงานสรางฉาก ผูกํากับ โปรดิวเซอร ชางแตงหนา/
ทําผม เปนตน  

• ขั้นตอนหลังการผลิตสื่อ เชน การลางฟลม พิมพฟลม การตัดตอภาพและเสียง 
ทําเทคนิค การลงเสียงและซับไตเติ้ล การเรียบเรียงดนตรี เปนตน ในขั้นตอนนี้มี
ผูที่เกี่ยวของ เชน แลบ็ลางฟลม/พิมพฟลม แล็บบันทึกเสียง แล็บทําเทคนิคภาพ 
นักพากษ สตดิูโอแตงเสียง เปนตน  

  
หลังจากที่ผลติสื่อแลว ผูดําเนินการดานลิขสิทธิ์จะทําหนาที่นําผลงานไปจดทะเบียน

ลิขสิทธิ์ และทําหนาที่บริหารจัดการเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากลขิสิทธิ ์ เชน การอนุญาตให
นําไปจัดฉายภาพยนตร การอนุญาตใหจัดทําแผนบันทึกเสียง การอนุญาตใหผลติของที่ระลึก เปน
ตน ทั้งน้ีในกระบวนการเผยแพรจะเร่ิมจากการนําสําเนาของสื่อบันทึก เชน ฟลมภาพยนตร แผน
ดีวีดีภาพยนตร แผนบันทกึเสียง เปนตน จากนั้นหากเปนฟลมภาพยนตร สายหนังจะเปนผู
กระจายใหกับโรงภาพยนตรเพ่ือทําการจัดฉาย แตหากเปนแผนดีวีดีภาพยนตรหรือแผน
บันทึกเสียง ผูจัดจําหนายจะทําหนาที่กระจายสินคาไปยังรานจําหนายปลีก สวนผูจัดหาเนื้อหาจะ
ทําหนาที่เผยแพรเน้ือหาผานสื่อรูปแบบใหม (new media) ทั้งน้ี ตัง้แตเริ่มตนการผลิต 
บริษัทผูผลติสือ่จะจัดจางตัวแทนโฆษณาเพื่อทําหนาที่ศกึษา วางแผน และดําเนินงานดาน
การตลาด ซ่ึงจะดําเนินการตลอดกระบวนการผลิตจนถึงการจัดแสดงหรือขายปลกี 
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ภาพที่ 2.5.3  หวงโซอุปทานการผลิตสือ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูใช 

   (end 
user) 

บริษัทสราง
ภาพยนตร 

หองแล็บ
ภาพยนตร 

บริษัททํา 
สําเนาภาพยนตร 
(ฟลม, ส่ือบันทึก) 

บริษัทดําเนิน 
การดาน
ลิขสิทธิ์ 

ภาพยนตรและวิดีทัศน 

โรงภาพยนตร ผูชม/
ผูบริโภค 

ผูจัด
จําหนาย 

ราน
จําหนาย 

บริษัทตัวแทนโฆษณา 

สายหนัง  กองถาย & 
โรงถายภาพ
ยนตร 

บริษัท
แอนิเมชัน ผูจัดหาเนื้อหา (content provider) 

ผูจัดหาเนื้อหา 
(content provider) 

      ผูจัดแสดง/ 
 ขายปลีก 

ผูกระจายสินคา 
(distributor) 

     ผูทําสําเนา 
    (media copy) 

ผูดําเนินการ 
ดานลิขสิทธิ์ 
(licensing 

agent) 

ผูดําเนินการ
หลังการผลิต 

(post- 
production) 

 
ผูผลิต 

    (production) 

 
ผูเตรียมการ
ผลิต (pre-
production) 

สถานีโทรทัศน 

บริษัท
จัดทําสื่อ
วิทยุ/ คาย
เพลง 

หองแตง
เสียง 

บริษัททําสําเนา
ส่ือบันทึกเสียง 

บริษัทดําเนิน 
การดาน
ลิขสิทธิ์ 

ผูฟง/
ผูบริโภค 

ผูจัด
จําหนาย 

ราน
จําหนาย 

บริษัทตัวแทนโฆษณา 

สตูดิโอ
บันทึกเสียง 

ผูจัดหาเนื้อหา (content provider) 

สถานีวิทยุ / วิทยุชุมชน / วิทยุในหางคาปลีก 

การบันทึกเสียงและคายเพลง 
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ในดานโครงสรางตลาดเกี่ยวกับการผลติ จําหนาย และจัดฉายภาพยนตรและวิดีทศัน
ภาพยนตร และคายเพลง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

• จํานวนผูประกอบการ 
ขอมูลจาก Business Online ระบุวา จํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและ

จําหนายภาพยนตรและวิดีทัศน (TSIC 9211) ในป 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 647 ราย แบงเปนการ
ผลิตภาพยนตรและวิดีทศัน (TSIC 92111) 633 ราย และการจําหนายภาพยนตรและวิดีทศัน 
(TSIC 92112) 21 ราย (ผูประกอบการบางรายเปนทัง้ผูผลิตและจําหนาย) จํานวนผูประกอบการ
ในธุรกิจการผลิตภาพยนตรและวิดีทศัน มีแนวโนมลดลงจาก 991 รายในป 2547 สวนธุรกิจการ
ฉายภาพยนตร (TSIC 9212) มีจํานวน 77 ราย ในป 2550 (ตารางที ่2.5.8)  

 
อยางไรก็ดี ขอมูลธุรกิจการผลิตภาพยนตรและวิดีทศัน ประกอบไปดวยผูประกอบการทั้ง

ในธุรกิจผลติภาพยนตร รายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณา และผลิตวิดีทัศน ทั้งธุรกิจกอนการ
ผลิต การผลติ และหลังการผลิต จึงทาํใหมีผูประกอบการจํานวนมาก แตหากพิจารณาเฉพาะ
ธุรกิจผลติภาพยนตรไทย ขอมูลจากสมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงประเทศไทยระบุรายชื่อบรษิทัที่
เกี่ยวของกับกระบวนการผลติอยางนอย 92 บริษัท และมีผูกํากับ 129 คน37 แตสําหรบัจํานวนบรษิทั
ผูสรางภาพยนตรในประเทศไทยมีจํานวนเพียง 25 ราย และจํานวนภาพยนตรไทยทีอ่อกฉายในแตละ
ปมีประมาณ 40-50 เร่ืองเทานั้น38 
 

สวนธุรกิจสรางสรรคผลงานเพลงหรือคายเพลง เวบ็ไซตสนุกดอทคอมไดรวบรวมรายชื่อคาย
เพลงทั้งหมดจํานวน 158 คาย39 แตเน่ืองจากคายเพลงจาํนวนหนึ่งเปนคายเพลงยอยๆของคายเพลง
ใหญ ซ่ึงจากการศึกษาของไพรินทร ไกรศรานนท และดวงจันทร วรคามิน (2548) ระบุวา หากนบั
เฉพาะคายเพลงที่เปนบริษทัแม บริษัทคายเพลงที่ผลิตเพลงไทยสากลมีจํานวนประมาณ 30 บริษัท40 
สวนคายเพลงตางประเทศ นับเฉพาะสมาชิกสมาคมการคาผูประกอบการบันเทิงไทย (TECA) มี
จํานวน 9 ราย ซ่ึงบางคายประกอบธุรกิจเพลงไทยดวย 

 
 
 
 

                                                           
37 สมาคมผูกํากับภาพยนตรไทย. Director. http://www.thaifilmdirector.org/?name=personnel&category=0&page=1 
38 Thaifilmdb.com ศูนยรวมขอมูลภาพยนตรไทย. ดูรายละเอียด. สืบคนเม่ือ 15 ธันวาคม 2552 จาก 
http://www.thaifilmdb.com/th/browse 
39 สนุกดอทคอม. คายเพลงทัง้หมด. สืบคนเม่ือ 16 ธันวาคม 2552 จาก http://radio.sanook.com/label/all/?page=1 
40 ไพรินทร ไกรศรานนท และดวงจันทร วรคามิน. (2548) รายงานผลการวิจัยเร่ือง โครงสรางการผลิตและพฤติกรรมการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมเพลงไทยสากล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
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ตารางที่ 2.5.8 จํานวนบรษัิทในอุตสาหกรรมภาพยนตรและวดีิทัศน  (ราย) 
ป การผลิตภาพยนตรและวิดีทัศน การจําหนายภาพยนตรและวิดีทัศน การฉายภาพยนตร 

2550 633 21 77 
2549 619 23 79 
2548 779 52 75 
2547 991 26 71 
2546 953 23 74 
ที่มา: Business Online 

 

• ลักษณะการกระจุกตวัในตลาด 
โครงสรางตลาดในภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตรและวิดีทศัน ขอมูลของสมาพันธ

สมาคมภาพยนตรแหงประเทศไทย ระบวุา รายไดของอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทยมีมูลคา 
27,386 ลานบาท ในป 2549 ซ่ึงสามารถจําแนกตามลําดับในหวงโซอุปทานดังนี้ รายไดในขั้นตอน
กอน ระหวาง และหลังการถายทํา 10,606 ลานบาท หรือรอยละ 38.73 รายไดจากการจําหนาย
ภาพยนตรและวิดีทศัน 12,260 ลานบาท หรือรอยละ 44.77 (เปนผลรวมของรายไดจากการขายสทิธิ
ภาพยนตรใหสายหนังตางจังหวัด วีซีดี ดีวีดี เคเบลิทวีแีละรายไดการตลาดอื่นๆ รายไดการจําหนาย 
และการใหเชา ดีวีดี วีซีดี วีดีโอ และรายไดจากการสงออกภาพยนตร) และรายไดจากการฉาย
ภาพยนตร 4,520 ลานบาท หรือรอยละ 16.50 (ตารางที่ 2.5.9) 
 

ตารางที่ 2.5.9  รายไดของอุตสาหกรรมภาพยนตร ระหวางป 2547-2550 (ลานบาท) 
ยอดรายได 2549 2548 2547 

1. รายไดรวมในข้ันตอนกอนและระหวางการถายทํา    
 - ภาพยนตรไทย 968 814 968 
 - ภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย 4,006 2,338 1,430 
2. รายไดในข้ันตอนหลังการถายทํา  5,632 3,611 4,609 
3. รายไดจากการฉายภาพยนตรในโรงภาพยนตรช้ันหนึ่ง    
 - ภาพยนตรไทย 1,020 1,044 900 
 - ภาพยนตรตางประเทศ 3,500 3,600 3,600 
4. รายไดจากการขายสิทธิภาพยนตรใหสายหนังตางจังหวัด วี
ซีดี ดีวีดี เคเบิลทวีีและรายไดการตลาดอื่นๆ 

   

 - ภาพยนตรไทย 440 444 800 
 - ภาพยนตรตางประเทศ 2,720 2,590 2,580 
5. รายไดจากการสงออกภาพยนตรไทยไปตางประเทศ 1,200 1,600 400 
6. รายไดการจําหนาย และการใหเชา ดีวีดี วีซีดี วีดีโอ 7,900 11,840 15,100 
รวมรายไดในอุตสาหกรรมภาพยนตรของไทย 27,386 27,880 30,387 

ที่มา: สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงประเทศไทย
41

 

                                                           
41 สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงประเทศไทย. โครงสรางอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทย. 
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โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรและวิดีทัศนมีลักษณะคอนขางกระจาย
ตัว โดยขอมูลจาก Business Online ระบุวารายไดรวมของอุตสาหกรรมนี้อยูที่ 13,538 ลานบาท
ในป 2550 ผูประกอบการที่มีสวนแบงรายไดสูงสุดคือ บริษัท เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด) จํากัด 
มีสวนแบงตลาดรอยละ 8.36 โดยผูประกอบการที่มีรายไดสูงสุด 50 แรกมีรายไดรวมกันรอยละ 
77.87 ของรายไดของทั้งอุตสาหกรรม (Business Online) และเม่ือคํานวณคา HHI จากรายได
ของผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ มีคาเทากบั 0.0265 ซ่ึงแสดงวาตลาดมีการแขงขันสูง  

 
แตเม่ือพิจารณาเฉพาะโครงสรางตลาดของผูสรางภาพยนตรไทย โดยวิเคราะหจากรายได

ของภาพยนตรไทยที่เขาฉายในป 2551 พบวามีภาพยนตรที่เขาฉาย 48 เรื่อง จากบริษัทผูสราง 
18 ราย และมีรายไดรวม 1,268 ลานบาท บริษัทสหมงคลฟลมครองสวนแบงตลาดสูงสุด โดยมี
ภาพยนตรเขาฉาย 15 เรื่อง มีรายได 437 ลานบาทหรือรอยละ 34.47 รองลงมาคือ บริษัท จีเอ็ม
เอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเฮช) รอยละ 21.87 และพระนครฟลม รอยละ 10.96 (ตารางที่ 2.5.10) 
และคา HHI ที่คํานวณไดคอื 0.1938 ซ่ึงแสดงถึงภาวะตลาดที่มีการผูกขาด 
 

ตารางที่ 2.5.10  สวนแบงรายไดของบริษัทผูผลิตภาพยนตรไทยในป 2551 
บริษัทผูสราง จํานวน (เร่ือง) รายได (บาท) สวนแบงรายได (รอยละ) 

สหมงคลฟลม 15 437,296,812 34.47 
GTH 5 277,482,870 21.87 
พระนครฟลม 7 139,003,720 10.96 
ไฟวสตารฯ 2 96,072,410 7.57 
RSFilm 3 86,334,960 6.81 
Ngr 2 51,156,875 4.03 
Motif+ 1 46,167,960 3.64 
AG Entertainment 1 39,094,475 3.08 
OrientalEyes 1 28,517,300 2.25 
RightBeyond 1 15,601,180 1.23 
อลังการฟลม 1 11,175,535 0.88 
สปาตารครีเอทีพ (รวมกับ ลาว อารต มีเดีย) 1 10,985,170 0.87 
Pacific Island Film 1 10,166,205 0.80 
Mono Film 2 7,648,165 0.60 
5432 Action Film 1 6,097,805 0.48 
หนังสนุก 1 4,867,170 0.38 
BoydPod Short Film – M Pictures 1 591,640 0.05 
ANA Film Network  1 359,030 0.03 

รวม 48 1,268,619,282 100 

 
โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมการจําหนายภาพยนตรและวิดีทัศนมีการกระจุกตัว

เชนกัน โดยในป 2550 อุตสาหกรรมนี้มีรายไดรวมกัน 9,354 ลานบาท ผูประกอบการที่มีรายได
สูงสุดคือ บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด มีสวนแบงตลาดถึงรอยละ 28.15 (Business Online) และ
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คาดัชนี HHI ของอุตสาหกรรมนี้ เม่ือคํานวณจากสวนแบงตลาดตามรายไดมีคาเทากับ 0.1823 
ซ่ึงหมายความวา ตลาดมีการแขงขันพอสมควร แตมีผูเลนที่มีสวนแบงตลาดรายใหญอยูในตลาด
ดวย 
 

สวนโครงสรางตลาดในธุรกิจโรงภาพยนตรเปนตลาดแบบ “ผูขายนอยราย” ถึงแมวามี
ผูประกอบการหลายราย แตบริษัทที่มีรายไดสูงสดุในป 2550 คือ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงตลาดถึงรอยละ 46.23 รองลงมาคือ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) รอยละ 8.17 (Business Online) ซ่ึงในป 2547 ผูประกอบการรายใหญทั้งสองรายนี้ไดควบ
รวมกันแลว ทาํใหผูประกอบการที่มีรายไดสูงสุดมีสวนแบงตลาดถึงรอยละ 54.40 และเม่ือคํานวณคา 
HHI จากรายไดของผูประกอบการมีคาเทากบั 0.2291 ซ่ึงแสดงวาตลาดมีการผกูขาด ทั้งน้ีหาก
พิจารณารายไดรวมของบรษิัทยอยทั้งหมดในกลุม เมเจอร ซีนีเพล็กซ สวนแบงตลาดจะสูงถึงรอยละ 
8042 (วัดจากยอดขายตั๋วภาพยนตรแตละเรื่องเฉพาะในรอบสัปดาหแรกที่เขาฉาย) และหาก
พิจารณาจากจํานวนโรงภาพยนตร บริษทั เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป มีโรงภาพยนตรมากกวาคูแขง
อันดับสองกวาเทาตวั (ตารางที่ 2.5.11) 
 

ตารางที่ 2.5.11  จํานวนสาขาและโรงภาพยนตรของเครือเมเจอรและเอสเอฟ 
ชื่อโรงภาพยนตร บริษัทผูประกอบการ จํานวนสาขา จํานวนโรงภาพยนตร 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ , อีจีวี, 
พารากอน ซีนีเพล็กซ และ
เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 

บจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
และบริษัทยอย 

46 344 

เอส เอฟ ซีนีมา บจ. เอส เอฟ ซีนีมา ซิต้ี 22 163 

ที่มา: บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (2552) 

 
ในสวนของอุตสาหกรรมเพลงมีมูลคาประมาณ 5,000 ลานบาทในป 2551 แบงเปนเพลง

ไทยประมาณ รอยละ 90 และเพลงสากล รอยละ 1043 โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมเพลงไทยมี
ผูประกอบการรายใหญเพียง 2 รายที่ครองสวนแบงตลาดสวนใหญ คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
จํากัด (มหาชน) และบรษิัท อารเอส โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีสวนแบงประมาณรอยละ 70 
และรอยละ 20 ตามลําดับ ทั้งสองบริษัทดังกลาวยังครองสวนแบงในตลาดยอยของอุตสาหกรรมเพลง
ดวย เชน ตลาดเพลงไทยสากล จีเอ็มเอ็มฯครองสวนแบงรอยละ 60 อารเอสฯรอยละ 20 บริษทัโซนี่ 

                                                           
42 เมเจอร ซีนีเพล็ก. ธุรกิจโรงภาพยนตร. สืบคนเม่ือ 9 ธ.ค. 2552 จาก http://corporate.majorcineplex.com/TH/main.php 
43 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน). (2552) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551. 
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บีเอ็มจี มิวสิค เอ็นเตอรเทนเมนท รอยละ 10 และอ่ืนๆ รอยละ 1044 ตลาดเพลงลูกทุง แกรมมี่ โกลด 
ซ่ึงเปนคายเพลงยอยในสังกดัของจีเอ็มเอ็มฯ ครองสวนแบงการตลาดรอยละ 65 รองลงมาคืออาร
สยาม ซ่ึงเปนคายเพลงยอยในอารเอสฯ รอยละ 19 และบริษัทอ่ืนๆ รอยละ 1645 เปนตน 
 
5.2.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ  
 

อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรเปนอุตสาหกรรมที่การเขาสูธุรกิจทําไดยาก เน่ืองจากการ
ลงทุนสรางภาพยนตรที่มีคณุภาพแตละเรือ่งมีตนทุนการผลิตอยูทีป่ระมาณ 20 - 25 ลานบาท แต
การลงทุนมีความเสี่ยงสูง โดยภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จดานรายไดมีจํานวนไมมากนักในแตละ
ป (ประมาณรอยละ 10)46 ผูสรางภาพยนตรจึงตองมีเงินลงทุนจํานวนมาก และมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 
โดยเฉพาะผูเขยีนบทและผูกาํกับการแสดง พฤติกรรมการแขงขันของผูสรางภาพยนตรโดยทั่วไปจะ
พยายามสรางเนื้อหาภาพยนตรที่มีคุณภาพ มีความแตกตาง และตรงกับความตองการของผูชมและ
กระแสนิยม โดยตองศึกษาวิจัยความตองการของผูชมกอนการลงทุนสราง และใหความสําคัญกับการ
โฆษณาภาพยนตรในสื่อตางๆ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหภาพยนตรไดรับความสนใจจากผูชม โดย
ตนทุนการโปรโมทสูงถึง 12 - 15 ลานบาทตอเรื่อง47 ทําใหตนทุนโดยรวมสูงถึง 30 – 50 ลานบาท 
รวมทั้งตองกําหนดชวงเวลาการเขาฉายทีเ่หมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงจากการแขงขันจากภาพยนตร
เรื่องอ่ืน นอกจากนี้ รายไดของภาพยนตรไทยยังขึน้อยูกับจํานวนภาพยนตรทีเ่ขาฉายในแตละป
ดวย ดังตัวอยางของภาพยนตรที่ประสบความสําเร็จดานรายได ซ่ึงมักจะเขาฉายในชวงที่วงการ
ภาพยนตรไทยมีภาพยนตรไทยเขาฉายนอย เชน ภาพยนตรเรื่อง “2499 อันธพาลครองเมือง” ใน
ป พ.ศ. 2540 “นางนาก” ในป พ.ศ. 2542 และ “สุริโยไท” ในป พ.ศ. 2544 เปนตน 

 
อยางไรก็ดี บริษัทสรางภาพยนตรขนาดใหญ นอกจากจะมีความไดเปรียบดานเงินทุนและ

บุคลากรแลว ปจจัยสําคัญทีท่ําใหสามารถผูกขาดตลาดไดเกิดจากการรวมตวัตามแนวดิ่ง โดยการ
ทําธุรกิจแบบครบวงจร ดังตัวอยางของเครือสหมงคลฟลมที่มีบริษทัในเครือ ไดแก บริษัท สห
มงคลฟลมทําธุรกิจสรางภาพยนตรไทย บริษัททรปิเปลเอ็กซทําเอฟเฟกตคอมพิวเตอร มงคล
เมเจอรจัดจําหนายภาพยนตรจากบริษทัรายใหญในตางประเทศ มงคลภาพยนตรรับจําหนายหนัง
ตางประเทศจากบริษัทที่เลก็ลงมา บริษทัปนคอมปานีเปนบริษทัโฆษณา บรษิทัยูเอ็มจีและบริษัท
เอส.เอฟทําธุรกิจโรงภาพยนตร นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจโรงถายภาพยนตร และโรงเรียนสอนการ

                                                           
44 ไพรินทร ไกรศรานนท และดวงจันทร วรคามิน. (2548) รายงานผลการวิจัยเร่ือง โครงสรางการผลิตและพฤติกรรมการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมเพลงไทยสากล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
45 “การตลาด Through the Line ปลุกกําลังซ้ือเพลงลูกทุง” บิสิเนสไทย (19 ก.ย. 2550) 
46 "เมเจอร" ดัดหลังหนังแยไมหว่ันเส่ียเจียงถอนทัพ ผูจัดการรายวัน (4 มิถุนายน 2547) 
47 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน). (2552) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551.  
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แสดงดวย48 การที่สหมงคลมีธุรกิจจัดจําหนายและธุรกิจโรงภาพยนตรจึงทําใหมีความไดเปรียบ
ผูสรางรายอื่น 

 
ในดานธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตร ถึงแมวาบริษัทผูสรางภาพยนตรมีชองทางหลาย

ชองทาง ไดแก การขายสิทธิใ์หกับสายหนังในตางจังหวัด การเขาฉายในโรงภาพยนตรเขต
กรุงเทพฯ โดยแบงรายไดจากการจําหนายตั๋วรอยละ 50 ตอ 5049 การขายสิทธิ์ใหบรษิัท
ตางประเทศ การขายสิทธิ์ใหแกผูที่จะนําไปผลิตเปนวีซีดีและดีวดีี การขายสิทธิ์ในการแพรภาพ
ทางเคเบิล้ทวี ี และสถานีโทรทัศนฟรีทีว ี แตเน่ืองจากธุรกิจการจัดจําหนายถูกผูกขาดโดย 2 กลุม
บริษัท กลุมแรก คือบริษัทในเครือสหมงคลฟลมทีเ่ปนทั้งผูสราง ผูจัดจําหนายภาพยนตรรายใหญ 
และยังเปนเจาของสายหนังทั่วประเทศอีกดวย50 บริษัทในกลุมน้ีมีความไดเปรียบจากการไดรับ
สิทธิ์การจําหนายภาพยนตรของบริษัทภาพยนตรรายใหญในตางประเทศ ทําใหมีอํานาจตอรองสูง
กวาผูจัดจําหนายรายอื่นและผูผลติภาพยนตรไทย เพราะภาพยนตรตางประเทศเปนทีต่องการของ
ผูชมมากกวาภาพยนตรไทย 

 
อีกกลุมหน่ึงคือกลุมบริษัทในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ ซ่ึงเดิมเปนเจาของโรงภาพยนตรที่มี

สาขามากที่สดุในประเทศ (โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ) และตอมาไดขยายธุรกิจเขามาในธุรกจิจัด
จําหนายภาพยนตรและทําการตลาดผานบริษัทเอ็ม พิคเจอรส จํากัด และบรษิทั ทราฟฟก คอรน
เนอร โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)51 ความเปนผูประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตรรายใหญทําใหมี
อํานาจตอรองกับบริษทัผูสรางและผูจัดจําหนายภาพยนตรอยูแลว (เพราะรายไดจากการฉาย
ภาพยนตรเปนตัวกําหนดรายไดจากการขายสิทธิ์เพ่ือทําซีดีและวีซีดีตอไปดวย ขณะที่โรง
ภาพยนตรมีอํานาจในการกําหนดเรื่องที่จะเขาฉายและถอนภาพยนตรออกจากการฉาย) การที่
บริษัทเขามาดําเนินธุรกิจจัดจําหนายจึงยิ่งทําใหมีอํานาจตอรองกับผูจัดจําหนายรายเดิมเพ่ิมมาก
ขึ้นอีก และลดความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตรจากผูจัดจําหนายรายเดิมภาพยนตรลง 
 

สําหรับอุตสาหกรรมโรงภาพยนตรเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง การเขาสูธุรกิจน้ีจึงทําได
ยาก ตลาดโรงฉายภาพยนตรจึงเปนตลาดผูขายนอยราย โดยเปนการแขงขันระหวางผูประกอบการ
รายใหญ 2 รายเชนเดิม คือ โรงภาพยนตรในกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซและเอสเอฟซีนีมา พฤติกรรม
การแขงขันจึงไมเนนการแขงขันดานราคา แตมีการใชกลยุทธดานราคาอยูบาง เชน Price 

                                                           
48 อรวรรณ บัณฑิตกุล. “สหมงคลฟลม Business Model” นิตยสารผูจัดการ (เมษายน 2546) สืบคนเม่ือ 16 ธันวาคม 2552 จาก
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=5839 
49 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน). (2552) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551.  
50 “MAJOR งงเครอืสหมงคลฟลมสงตร.จับโรงหนังยานพัทยา สงตัวแทนเคลียร” สํานักขาวอินโฟเควสท (23 มกราคม 2009) 
http://www.ryt9.com/s/iq03/509650 
51 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน). (2552) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1). 
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discrimination โดยแบงเกรดโรงภาพยนตรออกเปน 6 ดาว 5 ดาว 4 ดาว และ 3 ดาว การลดราคาบตัร
เขาชมภาพยนตรในชวงวันและเวลาที่มีจํานวนผูชมนอย การขายบัตรเหมาชมภาพยนตรซ่ึงมีราคาตอ
รอบถูกกวาบตัรชมภาพยนตรปกติ การสะสมแตมจากจํานวนรอบที่เขาชมภาพยนตรเพ่ือรับสวนลด
หรือของรางวัล เปนตน (ตารางที่ 2.5.12) 
 

ดวยเหตทุี่ภาพยนตรที่ฉายในโรงภาพยนตรเปนสินคาทีมี่ลักษณะเหมอืนกันทุกประการ และ
สามารถทดแทนกันไดอยางสมบูรณ ผูประกอบการจึงพยายามสรางความแตกตางทีต่วัโรงภาพยนตร 
ทั้งดานระบบเสียงและระบบภาพ ระบบการฉาย การใชเทคโนโลยทีีท่ันสมัย การออกแบบตกแตง
ภายในและภายนอกที่หรูหรา รวมทั้งการขยายพื้นที่โรงภาพยนตร เพ่ิมพ้ืนที่น่ังรอชมภาพยนตร 
และเพ่ิมชองทางการจําหนายบัตร ตลอดจนการอํานวยความสะดวกแกผูชมมากขึ้น เชน การ
ใหบริการจองบัตรทางโทรศพัท และการจาํหนายบัตรเตมิเงินสําหรับชมภาพยนตร เปนตน  

 
สําหรับกลยุทธในการขยายธุรกิจ ผูประกอบการโรงภาพยนตรรายใหญเนนการขยาย

สาขาของโรงภาพยนตรในทําเลทีต่ั้งที่ดี (และการควบรวมกิจการ) เพ่ือกระจายสาขาใหครอบคลมุ
ไปในทุกพื้นที ่ทั้งหางสรรพสินคา Discount Store หรือสาขาที่ Stand Alone เพ่ือขยายฐานลูกคา
และสรางอํานาจตอรองกับบริษัทผลติภาพยนตร รวมทั้งการขยายธุรกิจไปสูการเปนแหลงบันเทิงครบ
วงจร กลาวคือมีทั้งโรงภาพยนตร โบวลิ่ง คาราโอเกะ รานอาหาร รานหนังสือ รานจําหนายเทปเพลง 
วีดีโอ รานขายของที่ระลึก บริการอินเตอรเน็ท หรือแมแตฟตเนส เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของผูบริโภค และสรางรายไดจากทางอื่นมากขึ้น เชน การโฆษณา (ปาย
โฆษณา โฆษณาในโรงภาพยนตร) การใหเชาพื้นที่ เปนตน 
 

ตารางที่ 2.5.12  พฤติกรรมการแขงขันในธุรกิจโรงภาพยนตร 
โรงภาพยนตร พฤติกรรมการแขงขันดานราคา พฤติกรรมการแขงขันท่ีไมใชราคา 

ภาพรวม บัตรสะสมแตมเพ่ือแลกของรางวัลหรือ
สวนลด  

 

เมเจอร -  Third degree price discrimination 
โดยแบงเกรดออกเปน 6 ดาว 5 
ดาว 4 ดาว และ 3 ดาว 

บัตร M-cash ใหบริการฟรีหรือมีสวนลดกับผูใชบริการ
คาราโอเกะและโบวล่ิง หรือแถมปอปคอรน 

เอสเอฟ  -  ขยายพื้นที่โรงภาพยนตร, เพ่ิมพ้ืนที่นั่งรอ, เพ่ิมชอง
ทางการจําหนายบัตร 

-  สรางความแตกตางของตัวสินคา เชน โรงฉาย
ภาพยนตรอินดี้ โรงภาพยนตรดิจิทัล 

-  one floor entertainment มีบริการทั้งโรงภาพยนตร 
โบวล่ิง คาราโอเกะ 
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โรงภาพยนตร พฤติกรรมการแขงขันดานราคา พฤติกรรมการแขงขันท่ีไมใชราคา 

อีจีวี -  Pure bundling คือการซื้อเหมาทั้งป
ในราคา 1 ลานบาทตอป จํานวน 24 
รอบ ซึ่งจะฉายวันละ 3 รอบ   

-  Price discrimination โดยเขาสู
รูปแบบธุรกิจโรงภาพยนตรราคา
ประหยัด (3 ดาว) 

-  สราง Product Differentiation โดยสรางบริการระดับ 
First Class  

-  ปรับรูปแบบโรงภาพยนตรบางสาขาใหเขากับ
กลุมเปาหมายมากขึ้น 

-  "อีจีวี แคช การด" บัตรเติมเงินชมภาพยนตร 

เซ็นจูรี่  -  ศูนยรวมความบันเทิงและการศึกษาครบวงจร 
-  นนลูกคาระดับซีถึงบี กลุมวัยรุน หรือครอบครัวที่มี

กําลังซื้อ 
ธนาซีนีเพล็กซ บัตรแมกเนติกการดก็จะลดอีก 20 บาท

เหลือเพียง 60 บาท 
เปดโรงภาพยนตรในพ้ืนที่จังหวัดอื่นที่ยังไมมีโรง
ภาพยนตรเปดอยูเพ่ือที่จะลงทุนตอไปท้ังทําเองหรือเปด
กับบ๊ิกซี 

ที่มา: จิรานุช ปนทองพันธ และนพพล สิทธิภาพ (2549) 
52

 
 

ทางดานธุรกิจคายเพลงซึ่งเปนธุรกิจที่มีการผูกขาด ผูประกอบการคายเพลงจึงไมใชกลยุทธ
การแขงขันดานราคา เห็นไดจากการตั้งราคาแผนซีดีเพลงที่ไมแตกตางกัน เชน คายเพลงใหญตั้ง
ราคา 155 บาท โดย 1 อัลบั้มมีแผนซีดี 1 แผน สวนคายขนาดกลางและเล็กจะตั้งราคา 300 บาทโดย 
1 อัลบั้มมีแผนซีดี 2 แผน เปนตน พฤติกรรมการแขงขันในธุรกิจน้ีจึงเปนการแขงขนัที่ไมใชราคา แต
เปนการสรางความแตกตาง คายเพลงขนาดใหญจะทําเพลงหลายแบบเพื่อเจาะกลุมผูฟงที่มีความ
ตองการที่หลากหลาย โดยการจัดตั้งคายเพลงยอยจํานวนมากที่มีความเชี่ยวชาญในการผลติแนว
ดนตรีที่แตกตางกัน และใหนํ้าหนักกับการเจาะตลาดตางจังหวัดมากขึ้น สวนคายเพลงขนาดเลก็จะ
เนนเจาะกลุมคนฟงบางกลุม หรือสรางตลาดเฉพาะ (Niche Market) ของตนเอง ดวยการผลิตเพลง
ตามความชํานาญเฉพาะดาน (Specialization) ที่ตนเองมีอยู 53 
 

สาเหตุที่คายเพลงขนาดใหญ 2 คายมีความไดเปรียบ เกิดจากการใชโมเดลบรษิัทเพลงที่
ดําเนินธุรกิจเพลงแบบครบวงจร ตั้งแตการสรรหาศิลปน การผลิตเพลง และการกระจายสินคาจนไปถึง
มือผูบริโภค โดยบริษัทเปนผูลงทุนและเปนเจาของลิขสทิธิ์เพลงทั้งหมด และมีศิลปน นักแตงเพลง 
โปรดิวเซอร และบุคลากรอื่นๆ อยูในสังกัดจํานวนมาก ซ่ึงเปนเหมือนพนักงานของบริษัท คายเพลง
ใหญยังปรับโครงสรางธุรกิจเพ่ือสรางรายไดจากเพลงและศิลปนในทุกชองทาง เชน การผลิตและ
จําหนายสื่อบันทึกเพลงเชิงกายภาพ (แผนซีดีเพลงและเทปเพลง) ธุรกิจดิจิตอล (เชน เพลงออนไลน54 

                                                           
52 จิรานุช ปนทองพันธ และนพพล สิทธิภาพ (2549) อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร. สืบคนเม่ือ 15 ธันวาคม 2552 จาก 
http://econ.tu.ac.th/class/archan/Nantavut/Teaching/EC380%20(1-2549)/EC380%20-%20รายงาน/โรงภาพยนต/ 
53 วัชรินทร จางขันธ. (2546) โอกาสทางธุรกิจของผูผลิตรายใหมในอุตสาหกรรมเพลง. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
54 ตัวอยางของธุรกิจดิจิตอลของจีเอ็มเอ็มแกรมม่ีและอารเอสฯ เชน gmember.com, eotoday.com, mobiclub.net เปนตน 
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ริงโทนโทรศัพทมือถือ เปนตน) ธุรกิจจัดแสดง ธุรกิจบริหารศิลปน เปนตน อยางไรก็ดี ในภาวะที่มี
การยายสังกัดของศิลปนและบุคลากรในวงการเพลงมากขึ้น บริษัทอารเอสฯจึงไดปรับโมเดลทางธุรกิจ 
โดยการใหลิขสิทธิ์เพลงเปนของผูแตงเพลงและเรียบเรียงเพลง แตบริษัทจะดูแลผลประโยชนใหใน
ชวงเวลาทีต่กลงกัน เพ่ือดึงดูดศิลปนและผูแตงเพลงใหมาทํางานกับบริษัทมากขึ้น  

 
ปจจุบัน คายเพลงขนาดใหญไดขยายขอบเขตจากธุรกจิเพลงสูธุรกิจบันเทิงครบวงจร ซ่ึงมี

ทั้งการสรางสรรคผลงานเพลง การทํารายการวิทยุ รายการโทรทศัน ภาพยนตร สื่อสิ่งพิมพ 
รวมทั้งสื่อดิจิตอล ทําใหมีความไดเปรียบจากการมีสื่อหลายประเภทอยูในมือ เน่ืองจากโครงสราง
ตนทุนของการสรางผลงานเพลง มีตนทุนจัดการทําเทปตนฉบบั (master tape) เพียงรอยละ 10-20 
และตนทุนการจัดจําหนายรอยละ 10 ของตนทุนทั้งหมด แตตนทุนการโปรโมทเพลงสูงถึงรอยละ 
60-70 (เปนงบโฆษณา รอยละ 80 ของตนทุนการโปรโมทเพลง และงบจัดทํามิวสิควิดีโอรอยละ 
20)55 คายเพลงขนาดใหญจึงสามารถใชสือ่ที่มีอยูเพ่ือโปรโมทศิลปนและเพลงของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่คายเพลงขนาดเล็กมักจะใชการแจกแผนซีดีเพลงใหนักขาว รายการวิทยุ 
หรือทําสปอตโฆษณาทางโทรทัศนและวทิยุ 

 
5.2.3  ผลประกอบการของผูประกอบการ 

 
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยมีลักษณะขยายตัวและซบเซาสลับกันไป โดยเปนผลมาจาก

ปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา เชน นโยบายการภาษีนําเขาฟลมภาพยนตรจาก
ตางประเทศ56 การพัฒนาของสื่อบันเทิงรูปแบบใหม (โดยเฉพาะวิดีโอ) การปรับปรุงโรง
ภาพยนตรใหทันสมัย การพัฒนาคุณภาพของภาพยนตร ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน57 
(ภาพที่ 2.5.4) ในปจจุบัน อุตสาหกรรมภาพยนตรและวิดีทัศนของไทยอยูในภาวะทรงตัว สังเกต
ไดจากจํานวนภาพยนตรไทยที่เขาฉายอยูในระดับประมาณ 50 เรื่องตอป และรายไดจากการเขา
ฉายของภาพยนตรไทยอยูที่ระดับ 1 พันลานบาท  
 
 
 
 

                                                           
55 ไพรินทร ไกรศรานนท และดวงจันทร วรคามิน. (2548) รายงานผลการวิจัยเร่ือง โครงสรางการผลิตและพฤติกรรมการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมเพลงไทยสากล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
56 รัฐบาลการเก็บภาษีนําเขาฟลมภาพยนตรจากตางประเทศในอัตราเมตรละ 30 บาท ในป พ.ศ.2521 ทําใหตัวแทนจําหนาย
ภาพยนตรจากตางประเทศงดสงภาพยนตรเขามาฉายในประเทศไทย ทําใหตลาดภาพยนตรไทยคึกคักมากขึ้น แตในปพ.ศ.2536 
รัฐบาลไดปรับลดภาษีนําเขาฟลมภาพยนตรลงเหลือเมตรละ 10 บาท ทําใหมีภาพยนตรตางประเทศเขามาฉายในประเทศมากขึ้น 
57 พันทิวา อวมเจิม. “2544 : ปทองของ “หนังไทย” จากซบเซาสูรุงเรือง” วารสารหนัง : ไทย ปที่ 3 ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2544-
มีนาคม 2545) 
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ภาพที่ 2.5.4  จํานวนภาพยนตรไทยทีเ่ขาฉาย ตั้งแตป พ.ศ. 2466 – 2552 
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มา: Thaifilmdb.com
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 เม่ือพิจารณาผลประกอบการของบริษัทที่เปนผูสรางภาพยนตรไทยรายใหญอันดับสองของ
ประเทศ ในป 2551 คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด (จีทีเฮช)59 บริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง ยกเวนป 2549 ที่รายไดชะลอตวั ซ่ึงเปนไปตามภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร ที่
ชะลอตวัลงตามภาวะเศรษฐกิจ รายไดของจีทีเฮชในป 2551 อยูที่ 323.26 ลานบาท สวนใหญเปน
รายไดจากการขายและบริการ 304.39 ลานบาท อยางไรก็ดี บริษัทมีกําไรสุทธิเพียง 13.99 ลาน
บาท และมีความไมแนนอนของการทํากําไรเพราะบริษัทมีผลการขาดทุนสุทธใินป 2548 และ 
2549 สวนอัตรากําไรสุทธริอยละ 4.6 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรอยละ 4.59 และอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุนรอยละ 6.08 (ตารางที่ 2.5.13) ซ่ึงถือวาสูงกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการ
ผลิตภาพยนตรและวีดิทศันซ่ึงอยูที่รอยละ 3.40, 2.61 และ 3.77 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
                                                           
58 Thaifilmdb.com ศูนยรวมขอมูลภาพยนตรไทย. ดูรายละเอียด. สืบคนเม่ือ 15 ธันวาคม 2552 จาก 
http://www.thaifilmdb.com/th/browse 
59 สาเหตุที่เลือกศึกษาผลประกอบการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด เน่ืองจากบริษัทผูสรางอันดับหน่ึงคือ บริษัท สหมงคล
ฟลม จํากัด ไมมีขอมูลผลประกอบการอยูใน Business Online ตั้งแตป 2544 เปนตนมา 

เก็บภาษีนําเขาฟลมภาพยนตรในอัตราสูง 

เครื่องเลนวิดีโอเทปแพรหลาย 

วิกฤตตมยํากุง 
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ตารางที่ 2.5.13  ผลประกอบการของ บริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็มไทหับ จํากัด (ลานบาท) 
รายการ 2551 2550 2549 2548 2547 

รายไดรวม 323.26 321.64 181.36 212.31 128.03 
   รายไดจากการขายและบริการ – สุทธิ  304.39 311.17 193.70 214.35 126.46 
   รวมรายไดอ่ืน  18.87 10.47 -12.35 -2.04 1.57 
ตนทุนรวม 300.81 296.45 196.23 230.32 120.41 
   ตนทุนขาย และ/หรือบริการ  233.32 240.31 146.41 183.24 95.12 
   รวมคาใชจายในการดําเนินงาน  67.49 56.14 49.82 47.08 25.29 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  13.99 18.61 -14.88 -18.01 5.23 
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 4.60 5.98 -7.68 -8.40 4.13 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ROA (รอยละ) 4.59 6.30 -5.74 -7.08 1.63 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน ROE (รอยละ) 6.08 8.62 -7.54 -8.49 2.27 
ที่มา: Business Online 
 

 สําหรับผลประกอบการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน
ผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมภาพยนตร บรษิัทมีรายไดสงูขึ้น
อยางตอเน่ือง ยกเวนในป 2551 ที่รายไดลดลงจากปกอน เน่ืองจากภาพยนตรที่ทํารายไดมี
จํานวนลดลง (บริษัทมีรายไดจากธุรกิจโรงภาพยนตรรอยละ 44) ถึงกระนั้นบรษิัทยังมีกําไรสุทธิ
อยางสม่ําเสมอ โดยในป 2551 มีกําไรสุทธิ 626.36 ลานบาท ลดลงจาก 1,226.96 ลานบาทในป
กอน และมีอัตรากําไรสุทธทิี่รอยละ 11.28 และอัตราผลตอบแทนผูถอืหุนรอยละ 11.34 ซ่ึงถือวามี
ความสามารถในการทํากําไรคอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับบรษิัทจีทีเอช (ตารางที่ 2.5.14) 

 
ตารางที่ 2.5.14  ผลประกอบการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

รายการ 2551 2550 2549 2548 

รายไดรวม 5,551.65 6,593.68 5,246.65 4,716.94 

ตนทุนขายและบริการ 3,547.76 3,767.81 3,242.95 3,097.30 

คาใชจายในการขายและบริหาร 1,229.71 1,388.52 1,109.28 877.42 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 626.36 1,226.96 695.18 534.99 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 11.28 18.61 13.25 11.17 

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพยรวม (รอยละ) 6.12 24.34 20.84 20.31 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 11.34 24.99 19.52 19.33 
ที่มา: บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (2552) 
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 สวนผลประกอบการของบริษัทในอตุสาหกรรมเพลงจะพิจารณาจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนรายใหญที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทมีรายได 7,806.10 ลาน
บาทในป 2551 เพ่ิมขึ้นจากปกอน โดยรายไดจากการจําหนายสินคาเพลงและลิขสิทธิ์ การจัด
คอนเสิรต และคาบริหารศลิปน คิดเปนรอยละ 47.24 ของรายไดรวม แตสัดสวนรายไดดังกลาวมี
แนวโนมลดลง รอยละ 52.20 ในป 2549 และรอยละ 48.52 ในป 2550 สวนกําไรสุทธขิองบริษัท
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 272.96 ลานบาทในป 2549 เปน 827.81 ลานบาทในป 2551 และมี
อัตรากําไรสุทธิรอยละ 9.04 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 10.42 และอัตราผลตอบแทน
ผูถือหุนรอยละ 23.70 ซ่ึงถือวามีความสามารถในการทาํกําไรคอนขางสูง (ตารางที่ 2.5.15) 

 

ตารางที่ 2.5.15 ผลประกอบการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 

รายการ 2551 2550 2549 

รายไดรวม 7,806.10 7,286.24 6,413.54 

   รายไดจากการจําหนายสินคาเพลงและลิขสิทธิ์ 2,732.37 2,700.87 2,701.97 

   รายไดจากการจัดคอนเสิรต 378.03 291.25 203.79 

   รายไดจากคาบริหารศิลปน 577.43 543.49 442.30 

   รายไดอ่ืนๆ 4,118.27 3,750.63 3,065.48 

รวมคาใชจาย 6,689.12 6,413.00 5,900.85 

   ตนทุนขายและผลิต 4,234.10 4,011.81 3,618.69 

   คาใชจายในการขายและบริหาร 2,455.02 2,401.02 2,282.16 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 827.81 593.6 272.96 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 9.04 6.89 3.25 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 10.42 7.50 3.02 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 23.70 17.05 7.14 
ที่มา: บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) (2552) 

 

5.2.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

1. ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ ์
 
การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตรและเพลงเปนปญหาสําคัญของผูประกอบการในอุตสาหกรรม

เพลงและภาพยนตร โดยในปจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิภ์าพยนตร โดยการลักลอบถายหนังในโรง
ภาพยนตรแลวนําไปคัดลอกและผลติเปนแผนซีดีเถื่อนออกขายในชวงที่ภาพยนตรเขาฉาย และ
การนําดีวีดีหรือวีซีดีของแทของภาพยนตรหรือเพลงไปคัดลอกเพื่อนําไปจําหนายอยางผิด
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กฎหมาย60 ซ่ึงทําใหรายไดของบริษัทผูผลติและจําหนายวีซีดีและดีวดีีลดลง ผูสรางสรรคผลงานจึง
ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานภาพยนตรและเพลงที่มีคณุภาพ ในขณะที่ภาครัฐไมใหความสําคัญกับ
นโยบายการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ ์และการบังคบัใชกฎหมายลิขสิทธิ์ยังขาดประสิทธิภาพ  
 

2. การขาดแคลนเงินทุนและบุคลากร 
 
ผูสรางภาพยนตรในประเทศไทยมักประสบปญหาการหาแหลงเงินทุนในการสราง 

เน่ืองจากการสรางภาพยนตรใชตนทุนสงู แตมีความเสี่ยงสูงเพราะที่ผานมาภาพยนตรไทยสวน
ใหญไมประสบความสําเร็จทางดานรายได การระดมเงินทุนหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
จึงทําไดคอนขางจํากัด61 เม่ือเงินทุนในการสรางมีจํากัดจึงสงผลทําใหผลงานขาดคุณภาพและไม
ตรงกับความตองการของตลาด นอกจากนี้ วงการภาพยนตรไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีองค
ความรู (Knowledge) และทกัษะ (Skill) ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เชน 
คนเขียนบทภาพยนตรที่มีคณุภาพ ผูเชี่ยวชาญดานสเปเชี่ยลเอฟเฟก เปนตน ทําใหตองจางบุคลากร
เหลานี้จากตางประเทศ ซ่ึงอาจสงผลตอตนทุนการสรางใหสูงขึ้น62 
 

3. ผูประกอบการในหวงโซอุปทานขาดคุณภาพมาตรฐาน 
 
ธุรกิจในหวงอุปทานของอุตสาหกรรมภาพยนตรยังขาดคณุภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะธุรกิจ

สนับสนุนที่ยังตองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เชน ธุรกิจโรงถายที่ไดมาตรฐานทั้งในและนอกสถานที่ 
บริการหลังการถายทํา เปนตน63 นอกจากนี้ หนวยธุรกจิในอุตสาหกรรมภาพยนตรยังดําเนินธุรกจิ
อยางเปนเอกเทศ และขาดการสรางเครือขายความรวมมือระหวางกันทีเ่ขมแข็ง  
 

4. ผลงานขาดความหลากหลาย 
 
 ผลผลติสื่อภาพยนตรและเพลงในประเทศไทยยังขาดความหลากหลาย เน่ืองจากกลุม
ผูชมและผูฟงสวนใหญเปนกลุมวัยรุน นักเรียน/นักศึกษา ภาพยนตรที่ผลติออกมาฉายสวนใหญจึง
เปนภาพยนตรรักโรแมนติก ภาพยนตรตลก และภาพยนตรสยองขวัญ เพ่ือตองตอบสนองกับกลุม

                                                           
60 บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด (มหาชน). (2552) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551. 
61 ศูนยวิจัยกสิกรไทย. “อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย : การเติบโตที่นาจับตามอง” กระแสทรรศน ปที่ 11 ฉบับที่ 1791 (26 
สิงหาคม 2548) 
62 พันทิวา อวมเจิม. “2544 : ปทองของ “หนังไทย” จากซบเซาสูรุงเรือง” วารสารหนัง : ไทย ปที่ 3 ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2544-
มีนาคม 2545) 
63 ศูนยวิจัยกสิกรไทย. “อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย : การเติบโตที่นาจับตามอง” กระแสทรรศน ปที่ 11 ฉบับที่ 1791 (26 
สิงหาคม 2548) 
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น้ีเปนหลัก ขณะที่วงการเพลง แมมีความหลากหลายของแนวเพลง แตผลงานเพลงสวนใหญยัง
เปนแนวเพลงตามกระแสนยิม และเนื้อหาของเพลงมีแตเรื่องความรกัใครเปนหลัก  

 
5. นโยบายสงเสรมิอุตสาหกรรมภาพยนตรขาดความชัดเจน  
 
ภาครัฐยังขาดทิศทางและมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรที่ชัดเจน ทั้งดาน

กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตรยังเนนการควบคุมการผลติและการเผยแพร แตไมมีการสงเสริมทั้งดาน
มาตรการภาษ ี แหลงเงินทนุสนับสนุนจากภาครัฐ และการสงเสริมการสงออกภาพยนตร ทําใหขาด
การสรางภาพยนตรที่มีความหลากหลาย ขณะที่หนวยงานกํากับดูแลและสงเสริมกิจการภาพยนตรมี
หลายหนวยงานแตขาดการประสานงานกัน สงผลใหแนวทางการดําเนินงานไมเปนไปในทศิทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ การเก็บรวมรวบขอมูล และสถิตทิี่สําคัญเพ่ือใชประกอบการวิเคราะหและจัดทํา
แนวทางการพฒันาและสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรยังไมเปนระบบและขาดมาตรฐานที่เปนสากล64 
 

6. การขาดระบบโครงขายการสือ่สารความเร็วสูง 
 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แมวาอาจจะทําใหรายไดของผูผลิต

ผลงานภาพยนตรและเพลงในสื่อรูปแบบเดิมลดลง แตก็เปนโอกาสในการแสวงหารายไดจากสื่อ
รูปแบบใหม โดยเฉพาะสื่อดิจิตอล อยางไรก็ดี ปญหาดานการเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงและราคาคาบรกิารที่ยังสูง รวมทั้งความลาชาในการเปดใหบริการโทรศัพท 3G อาจจะ
ทําใหบรษิัทผูผลิตเพลงและภาพยนตรเสยีโอกาสทางธุรกิจ เน่ืองจากการเปดใช 3G จะทําให
บริษัทผูผลติสามารถนําคอนเทนตตางๆ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวมาสรางรายไดเพ่ิมขึ้น65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงประเทศไทย. โครงสรางอุตสาหกรรมภาพยนตรในประเทศไทย. 
65 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน). (2552) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551. 
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5.3 อุตสาหกรรมการใหบริการแพรภาพและกระจายเสียง 
 

การใหบริการแพรภาพและกระจายเสียงในที่น้ี ครอบคลุมกิจกรรมการกระจายเสียงวิทยุ 
(6010 Radio broadcasting)66 และ (6020 Television programming and broadcasting 
activities)67 
5.3.1 โครงสรางอุตสาหกรรม 
 

หวงโซอุปทานของการใหบรกิารแพรภาพและกระจายเสยีงประกอบดวยผูเลน 4 กลุม เรียง
ตามลําดับจากตนน้ําไปยังปลายน้ํา (ภาพที่ 2.5.5) ดังนี้  

• ผูผลิตรายการ ไดแก ผูผลิตสื่อภาพและเสยีง ดังที่ไดกลาวในหัวขอที่ผานมา ซ่ึงรายการ
สวนหนึ่งผลติโดยสถานีโทรทศันและวิทยุ รายการอีกสวนผลิตโดยผูผลติสื่ออิสระ 

• ผูรวบรวมรายการ โดยสวนใหญสถานีโทรทัศนและวทิยุเปนผูรวบรวมและจัดผังรายการ 
หรือชองรายการ เชน discovery channel อาจเปนผูรวบรวม 

• ผูสงสัญญาณ คือผูใหบรกิารสงสัญญาณภาพและเสยีงจากสถานีแมขายไปยังสถานีลูก
ขาย หรือสงสัญญาณจากผูรวบรวมรายการไปยังผูชมหรือผูฟงโดยตรง เชน ผูใหบริการ
ดาวเทียม ผูใหบริการเคเบลิทีวีระดับประเทศ (True Vision) เปนตน 

• ผูกระจายสัญญาณ คือผูสงสัญญาณภาพและเสียงไปยังผูชม เชน สถานโีทรทัศนฟรีทีว ี
ผูใหบริการเคเบิลทองถิ่น เปนตน 

 

                                                           
66 This class includes broadcasting audio signals through radio broadcasting studios and facilities for the transmission 
of aural programming to the public, to affiliates or to subscribers. This class also includes: activities of radio networks, 
i.e. assembling and transmitting aural programming to the affiliates or subscribers via over-the-air broadcasts, cable or 
satellite; radio broadcasting activities over the Internet (Internet radio stations); data broadcasting integrated with radio 
broadcasting. This class excludes production of taped radio programming (see 5920). 
67 This class includes creation of a complete television channel programme, from purchased programme components 
(e.g. movies, documentaries etc.), self produced programme components (e.g. local news, live reports) or a 
combination thereof. This complete television programme can be either broadcast by the producing unit or produced for 
transmission by third party distributors, such as cable companies or satellite television providers. The programming may 
be of a general or specialized nature (e.g. limited formats such as news, sports, education or youth oriented 
programming), may be made freely available to users or may be available only on a subscription basis. This class also 
includes: programming of video-on-demand channels; data broadcasting integrated with television broadcasting. This 
class excludes:  production of television programme elements (e.g. movies, documentaries, commercials) (see 5911); 
assembly of a package of channels and distribution of that package via cable or satellite to viewers (see division 61). 
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ภาพที่ 2.5.5  หวงโซอุปทานการใหบริการแพรภาพและกระจายเสยีง 

 

ผูผลิตอิสระ 

โทรทัศนดาวเทียม  (ASTV, DMC) ผูใหบริการ
ดาวเทียม 

โทรทัศนดาวเทียม 

วิทยุกระจายเสียง 

ผูผลิตอิสระ 

สถานีวิทยุแมขาย บริการดาวเทียม สถานีวิทยุลูกขาย 

 

ผูผลิตอิสระ 
ผูใหบริการเคเบิลทีวีระดับประเทศ (True Vision) 

ชองรายการ 
(Discovery) 

ผูใหบริการเคเบิล
ทองถ่ิน 

ฟรีทีวี 

ผูผลิตอิสระ 

สถานโีทรทัศนฟรีทีวี สถานีโทรทัศนฟรีทีวี บริการดาวเทียม

เคเบิลทีวี 

ผูกระจาย 
สัญญาณ 

(distributor) 

ผูสงสัญญาณ 
(signal  

transmitter) 

ผูรวบรวม 
รายการ 

      (aggregator) 

ผูผลิตรายการ 
(content provider) 
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• จํานวนผูประกอบการ 
 
 สื่อโทรทัศน  

สื่อโทรทัศนสามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภทตามลักษณะการประกอบการ โดยแต
ละประเภทมีจํานวนผูประกอบการ ดังน้ี  

 
 โทรทัศนเชิงพาณิชยที่ไมตองบอกรับสมาชิก (commercial free-to-air television) 
หรือ ฟรีทีวี (มีรายไดจากคาโฆษณา) มีจํานวน 5 สถานี ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทวีีสีชอง 3 
อสมท. สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 สถานีวิทยุโทรทัศน
ไทยทวีีสีชอง 9 อสมท. และสถานีวทิยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 (ดูตารางที่ 2.5.16) ทัง้น้ี
รัฐเปนเจาของสถานีโทรทศันทั้ง 5 สถานี แตรัฐดําเนนิงานเองในสถานีโทรทัศนชอง 5 ชอง 9 และ
ชอง 11 และรัฐใหสัมปทานแกเอกชนดําเนินงานสถานีโทรทัศนชอง 3 (บริษัท บางกอก เอ็นเตอร
เทนเมนต จํากัดหรือ บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)) และชอง 7 (บริษัท กรุงเทพโทรทศัน
และวทิยุ จํากดั) ทั้งน้ีบริษทัผูดําเนินธุรกิจฟรีทีวีทุกชองทําหนาที่เปนทั้งผูผลติรายการ ผูรวบรวม
รายการ ผูสงสัญญาณและผูกระจายสัญญาณ   
 

ตารางที่ 2.5.16 ผูประกอบการของสถานีโทรทัศนเชิงพาณชิยทีไ่มตองบอกรับสมาชิก 

สถานี ผูประกอบการ ใบอนุญาต 

ชอง 3 บจก. บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต ไดรับสัมปทานจาก อสมท. 

ชอง 5 กองทัพบก เจาของสัมปทาน 

ชอง 7 บจก. กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ ไดรับสัมปทานจากกองทัพบก 

ชอง 9 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เจาของสัมปทาน 

ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ เจาของสัมปทาน 

 
โทรทัศนสาธารณะ หรือโทรทัศนบริการสาธารณะ (public service television) มีจํานวน 

1 ชอง ไดแก สถานีโทรทัศนทีวีไทย (TPBS) หรือสถานีโทรทัศนไอทีวีเดิม TPBS ดําเนินงานโดย
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนองคกรอิสระมหาชนที่จัดตั้ง
ขึ้นและดําเนินการภายใต พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2551 โดยไดรับงบประมาณจากรัฐบาล และไมสามารถหารายไดจากการโฆษณา  
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 โทรทัศนเชิงพาณิชยแบบบอกรับสมาชิก (subscription television) หรือเคเบิล้ทีวี (มี
รายไดจากคาสมาชิกรายเดือนและคาโฆษณา68) ขอมูลจาก Business Online ระบุวา บริการ
รายการโทรทศันทางสายเคเบิล (TSIC CODE 64204) มีจํานวนผูประกอบการ 260 ราย ในป 
2550 ซ่ึงอาจจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ 
 

ผูประกอบการระดับชาตทิี่ใหบริการครอบคลุมพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ ซ่ึงทําหนาที่เปนผูรวบรวม
รายการ ผูสงสัญญาณ และผูกระจายสัญญาณ แตเดิมมีเพียงรายเดียวคือ สถานีโทรทัศนเคเบิล้ทรู
วิชั่นส ดําเนินการโดยบริษทั ทรูวิชั่นส จํากัด (มหาชน) ภายใตสัญญาสัมปทานกับ บริษทั อสมท 
จํากัด (มหาชน) ออกอากาศดวยระบบเคเบิล (CAtv) และระบบดาวเทียม (DStv) จํานวนรวม
มากกวา 100 ชองรายการ โดยบริษัท ทรูวิชั่นส อยางไรก็ดี ในป พ.ศ. 2539 อ.ส.ม.ท. ไดให
สัมปทานแกผูประกอบการอีก 2 ราย ขณะที่กรมประชาสัมพันธไดใหสัมปทานกับบริษทั ไททีว ี
วิทยุโทรทัศน จํากัด เพ่ือดําเนินการสถานีวิทยุโทรทศันไททวีีในระบบ MMDS โดยมีจํานวน 3 
ชองรายการ นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธยังไดจัดตั้งสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมเอ็นบีท ี ซ่ึงมี
จํานวน 9 ชองรายการ โดยวาจางใหภาคเอกชนผลิตหรือรวมผลิตกบัเอกชน  
 

อีกกลุมหน่ึงคือผูประกอบการเคเบิล้ทวีีทองถิ่น ซ่ึงทําหนาที่เปนผูกระจายสัญญาณโดยใช
เทคโนโลยีการสงสัญญาณภาพผานทางสายเคเบิล้ (coaxial cable) จํานวนผูประกอบการเคเบิ้ล
ทีวีทั้งประเทศมีจํานวนมาก โดยผูประกอบการเคเบิล้ทวีีรายยอยทีไ่ดรับใบอนุญาตรายปจากกรม
ประชาสัมพันธมีจํานวน 78 รายในภูมิภาคตาง ๆ แตยังมีผูประกอบการอีกประมาณ 350 รายที่
ดําเนินการโดยไมมีใบอนุญาต69 ซ่ึงผูประกอบการในกลุมน้ีไดรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเคเบิ้ลทวีี
แหงประเทศไทย โดยมีสมาชิก 294 ราย70 เพ่ือผลักดันในรัฐบาลออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศนทางสายใหแกสมาชิกของชมรม  
 
 โทรทัศนดาวเทียม เปนธุรกิจที่ทําหนาที่เปนผูผลิตและรวบรวมรายการโทรทัศน 
แลววาจางบริษัทผูใหบริการดาวเทียม (เชน ดาวเทียมของบริษัท สามารถวิศวกรรม จํากัด เปน
ตน) เพ่ือใหสงสัญญาณผานดาวเทียมไปยังจานรับสัญญาณดาวเทียมของผูรับชมโดยตรง โดย
ระบบการสงสัญญาณของโทรทัศนดาวเทียมมี 2 ระบบ คือ KU Band และ C Band71 สวน

                                                           
68 พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2551 อนุญาตใหธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม 
ดําเนินการไดอยางถูกตองโดยมีกฎหมายรองรับ และมีโฆษณาไดชั่วโมงละ 6 และ 12 นาทีตามลําดับ 
69 บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน). แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน). 
70 สมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทย. “สมาชิกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทย” สืบคนเม่ือ 9 ธันวาคม 2552 จาก 
http://www.tcta.or.th/tcta/member.php 
71 C - Band จะสงคลื่นความถี่กลับมายังโลกอยูในชวงความถี่ 3.4 - 4.2 GHz ซ่ึงจะสามารถสงสัญญาณครอบคลุมพื้นที่การ
ใหบริการไดหลายประเทศ เชน ของดาวเทียมไทยคม 2/5 ที่มีพื้นที่ใหบริการ คือทวีปเอเซีย และยุโรปบางสวน แตขอเสียคือความ
เขมของสัญญาณตํ่า ตองใชจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ สวน KU - Band จะสงคลื่นความถี่ 10 - 12 GHz สูงกวาความถี่ 
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ผูประกอบการโทรทัศนดาวเทียมอาจมีรายไดการจําหนายจานดาวเทียมและคาโฆษณา สําหรับ
จํานวนผูประกอบการโทรทัศนดาวเทียมมีอยู 23 ราย (เฉพาะที่เปนสมาชิกของชมรมโทรทัศน
ดาวเทียมแหงประเทศไทย) ออกอากาศจํานวน 45 ชองรายการ โดยผูประกอบการเหลานี้สง
สัญญาณผานดาวเทียม 3 ดวง คือ THAICOM 2/5, NSS6 และ ABS172 (ดาวเทียมรับสัญญาณ
ไดในประเทศไทยไดมี 28 ดวง73) แตมีบริษัทไทยคม จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบธุรกิจ
ดาวเทียมเพียงแหงเดียวในประเทศ และหลังจาก พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ พ.ศ. 2551 ไดอนุญาตใหโทรทัศนดาวเทียมมีโฆษณาไดไมเกิน 12 นาที
ตอชั่วโมง จํานวนผูประกอบการโทรทัศนดาวเทียมมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  
 
 สื่อวิทยุ  

สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมจํีานวนทั้งสิ้น 524 สถานี (ไมรวมสถานีวิทยุ
ชุมชน) เปนสถานีที่สงสัญญาณในระบบ AM 211 สถานี และ FM 313 สถานี และเปนสถานที่
ตั้งอยูในกรุงเทพฯ 78 สถานี และสวนภูมิภาค 446 สถานี สถานีวทิยุทั้งหมดเปนของหนวยงานรัฐ 
20 แหง โดยกรมประชาสมัพันธเปนเจาของมากที่สุด 147 สถานี รองลงมาคือ กองทัพบก 127 
สถานี และ อสมท. 62 สถานี (ตารางที่ 2.5.17) ทั้งน้ีการดําเนินงานของสถานีวทิยุแบงออกเปน 2 
รูปแบบ คือหนวยงานตนสังกัดดําเนินงานเอง โดยนโยบายดานเนื้อหาถูกกําหนดจากสวนกลาง 
และการจัดสรรเวลาหรือสัมปทานใหบุคคลภายนอก โดยหนวยงานตนสังกัดไมเขาไปยุงเกี่ยวการ
ดําเนินงานดานธุรกิจของเอกชน แตจะดูแลเฉพาะนโยบายหลักๆ เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
C-Band สัญญาณที่สงจะครอบคลุมพื้นที่ไดนอยจึงเหมาะสําหรับการสงสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ ดานผูรับสัญญาณสามารถ
ใชจานรับสัญญาณที่มีขนาดเล็กได แตมีตนทุนสูงและอาจมีปญหาภาพลมในชวงเวลาที่ฝนตก 
72 สมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทย และชมรมโทรทัศนดาวเทียมแหงประเทศไทย. 3 ทศวรรษ “เคเบ้ิลทีวีทองถ่ิน” กาวไกลสู 
“เคเบ้ิลทีวีไทย” รวมพลัง “ทีวีดาวเทียม” สืบคนเม่ือ 10 ธันวาคม 2552 จาก  
http://www.stat.in.th/view.php?catalogid=5&dataid=5 
73 “ดาวเทียมที่รับไดในเมืองไทย” สืบคนเม่ือ 15 ธันวาคม 2552 จาก http://www.bkkcabletv.com/ดาวเทียมที่รับไดในเมืองไทย.
html 
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ตารางที่ 2.5.17 จํานวนสถานีวิทยุกระจายเสียงจําแนกตามหนวยงานตนสังกัด 
ตนสังกัด กรุงเทพฯ สวนภูมิภาค รวม

สถานี AM FM รวม AM FM รวม 

1. สํานักพระราชวัง 1 1 2 - - - 2 
2. กรมประชาสัมพันธ 5 6 11 55 81 136 147 
3. อสมท. 2 7 9 - 53 53 62 
4. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 1 2 1 - 1 3 
5. กองบัญชาการทหารสูงสุด 1 2 3 6 5 11 14 
6. กองทัพบก 12 12 24 66 37 103 127 
7. กองทัพเรือ 1 3 4 6 11 17 21 
8. กองทัพอากาศ 3 1 4 15 17 32 36 
9. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 2 1 3 5 36 41 44 
10. กระทรวงการตางประเทศ 1 - 1 - - - 1 
11. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 1 - 1 - - - 1 
12. กระทรวงศึกษาธิการ 1 2 3 - - - 3 
13. ทบวงมหาวิทยาลัย 2 1 3 3 6 9 12 
14. กรมไปรษณียโทรเลข 2 2 4 4 4 8 12 
15. กรมอุตุนิยมวิทยา 1 - 1 - 5 5 6 
16. กรมประมง - - - 1 3 4 4 
17. กรมเจาทา - - - - 1 1 1 
18. กรุงเทพมหานคร 1 - 1 - - - 1 
19. รัฐสภา 1 1 2 - 14 14 16 
20. สถานีวิทยุเคล่ือนที่เฉพาะกิจ - - - 11 - 11 11 

รวมท้ังสิ้น 38 40 78 173 273 446 524 

ที่มา: หนังสือพิมพมายาวิชั่นรายสัปดาห และผูจัดการรายสัปดาห 
 
 ผูผลิตรายการ 
 สําหรับอุตสาหกรรมผูผลิตรายการมีผูประกอบการจํานวนมาก ขอมูลจาก Business 
Online ระบวุา ธุรกิจบรกิารดานวิทยแุละโทรทศัน (TSIC 92130) มีจํานวนทั้งสิ้น 711 ราย 
โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยที่อยูในตลาดการผลติวิดีโอ การสรางภาพกราฟก การ
บันทึกเสียง หองอัดภาพและเสียง การตัดตอ ฉาก ตลอดจนการจัดหานักแสดง ทั้งน้ีรูปแบบการ
ผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนและวทิยุมีดวยกนัอยางนอย 4 ลักษณะ คือ สถานีจัดหาหรือผลิต
รายการเอง (โดยเฉพาะรายการขาวและรายการภาพยนตรหรือละครจากตางประเทศ) สถานีจาง
ผลิตรายการ โดยผูผลิตรายการไดรับคาจางเปนคาตอบแทนและสถานีเปนผูจัดหาโฆษณาเอง 
(เชน รายการละครโทรทัศน เปนตน) สถานีใหเชาเวลาออกอากาศ โดยสถานีไดรับคาเชาสวนผู
เชาเวลาเปนผูดําเนินงานเองทั้งการผลิตรายการและการหาโฆษณา (เชน รายการเกมโชว วาไรตี้ 
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ปกิณกะบันเทงิ เปนตน) และสถานีและผูผลิตรายการแบงเวลาการโฆษณาตามสัดสวนที่ตกลงกัน 
ซ่ึงจะเปนการแบกรับความเสี่ยงรวมกัน74 
 

• ลักษณะการกระจุกตัวในตลาด 
 

โครงสรางตลาดของสื่อทุกประเภทอาจพิจารณาจากมูลคาของงบโฆษณาที่ลงในสื่อแตละ
ประเภท ทั้งนี้จากการสํารวจของ บริษัท นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย) ดานคาใชจาย
โฆษณาผานสื่อตางๆ พบวาป 2551 สื่อโฆษณาทางโทรทัศนมีมูลคารวมประมาณ 51,136 ลาน
บาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดรอยละ 43 ของคาใชจายโฆษณาผานสื่อทั้งหมด ขณะที่
สื่อวิทยุมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 3 รองจากสื่อโทรทัศนและสื่อหนังสือพิมพ โดยมีมูลคาโฆษณา 
6,933 ลานบาทในป 2551 หรือรอยละ 7.75 (ตารางที่ 2.5.18) 
 

ตารางที่ 2.5.18  ตัวเลขการใชงบโฆษณาผานสื่อหลักป 2550-2552 
งบโฆษณา 2550 2551 ม.ค.-มิ.ย. 2552 (%YOY) 

รวมทุกส่ือ  92,035 89,488 41,936 (-5.11%) 
ส่ือโทรทัศน 53,491 51,136* 24,885 (-1.61%) 
ส่ือวิทยุ 6,318 6,933 2,838 (-13.47%) 
ส่ือหนังสือพิมพ 15,809 15,288 6,388 (-14.62%) 
ส่ือนิตยสาร 6,067 5,823 2,416 (-14.81%) 
ส่ือโรงภาพยนตร 4,341 4,173 2,029 (3.26%) 
ส่ือกลางแจง 4481 4,216 1,990 (-7.53%) 
ส่ือ ณ จุดขาย (in store) 570 560 403 (0.25%) 
ส่ือเคล่ือนที่ 956 1,360 892 (29.65%) 
ส่ืออินเทอรเน็ต   96 (9.09%) 

 ที่มา:  Nielsen Media Research
75

 
 หมายเหตุ:  * เนื่องจาก TPBS ไมสามารถโฆษณาได 

 
สื่อโทรทัศน 
ในภาพรวมของโครงสรางตลาดของผูชมโทรทัศนทุกประเภท จากการสํารวจของบริษัท 

เอจีบี นีลเส็น รีเสิรช ประเทศไทย จํากดั พบวาผูชมฟรีทีวีมีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 75 ของ
จํานวนครัวเรอืนทั้งประเทศที่มีเครื่องรับโทรทัศน 19 ลานครวัเรอืน สวนผูชมทีวีผานการเปน
สมาชิกเคเบลิทีวี และจานดาวเทียมทุกระบบมีจํานวน 4.9 ลานครัวเรือน หรือรอยละ 25 ของ

                                                           
74 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย. (2546) โครงสรางตลาดสื่อวิทยุและโทรทัศน (โครงการ “การปฏิรูปส่ือ”). กรุงเทพฯ: สกว. 
75 สมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย “What's News ?: วิเคราะหส่ือโฆษณา ส่ือใหมจะแทนที่ส่ือเกาไดหรือไม” สืบคนเม่ือวันที่ 8 
ธันวาคม 2552 จาก http://www.adassothai.com/news.php?form[module]=news&form[news_id]=401 
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ครัวเรือนที่มีโทรทัศน (ตารางที่ 2.5.19) แตหากพิจารณาสวนแบงตลาดจากงบโฆษณา คาดวาฟรี
ทีวีจะมีสวนแบงงบโฆษณาทางโทรทัศนประมาณรอยละ 98-99 ของงบโฆษณาทางโทรทัศน
ทั้งหมดในป 2552 สวนงบโฆษณาผานเคเบลิทวีแีละทวีีดาวเทยีมจะมีสัดสวนเพียงรอยละ 1-2 
เทานั้น76  
 

ตารางที่ 2.5.19  จํานวนผูรับชมโทรทศันผานเคเบลิทีวแีละจานดาวเทียม 
รายละเอียด ท่ัว

ประเทศ 
กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 

เขต
เทศบาล 

หมูบาน 
(ชนบท) 

จํานวนบานตัวอยางที่เขาไปสัมภาษณ เรื่องโทรทัศน 6133  1820  1864  2449  

คาคาดประมาณจํานวนบานที่มีทีวี ในป 2009 (พันหลัง)  
19791  3594  4402  11795  

100% 100% 100% 100% 
TRUE (สมาชิกรายเดือน Package GOLD 
KNOWLEDGE SILVER PLATINUM - ระบบติดตั้ง 
FIBER OPTIC และ Satellite) 

621 391 122 108 

3% 11% 3% 1% 

Local Cable (กลุมนี้มาจาก สมาชิก cable operator ที่ใช
จานดํา C-BAND รับสัญญาณจากดาวเทียม)  

1704 357 1183 164 
9% 10% 27% 1% 

Any Cable (TRUE & LOCAL CABLE) เปนบานที่ติดตั้ง 
Cable ซึ่ง เปน true หรือ local cable ก็ได  

2313 744 1297 272 
12% 21% 29% 2% 

All Satellite (จาน PSI, สามารถ, ไทยคม, TRUE LIFE 
ซิมและซื้อขาด - KU BAND) และ จานดําใหญ - C 
BAND ไมรวมบานที่ติด TRUE แบบซื้อ package 

2710 415 497 1799 

14% 12% 11% 15% 

All Cab/Sat (ตัด duplication) 
4982 1149 1779 2054 
25% 32% 40% 17% 

All Local Cable/Satellite Excluded TRUE VISIONS 3683  494  1496  1693  

ที่มา: บริษัท เอจีบี นีลเส็น รีเสิรช ประเทศไทย จํากัด (2552)
77

 
หมายเหตุ  การสํารวจในพื้นที่กรุงเทพฯ ดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน 2551 ถึง พฤษภาคม 2552 สวน

การสํารวจในพื้นที่ตางจังหวัด ดําเนินการระหวางเดือนสิงหาคม 2551 ถึง กุมภาพันธ 2552 

 
โทรทัศนเชิงพาณิชยที่ไมตองบอกรับสมาชิก  
เม่ือพิจารณาเฉพาะโครงสรางของตลาดฟรีทีวี สถานโีทรทัศนชอง 7 และชอง 3 มีสวน

แบงผูชมรายการรวมกันรอยละ 72 ของจํานวนผูชมฟรีทีวีทั้งหมดในป 2550 โดยชอง 7 มีจํานวน
ผูชมมากที่สุดที่รอยละ 42 และชอง 3 รอยละ 30 โดยมีคา HHI 0.2898 ซ่ึงแสดงวาตลาดมกีาร
ผูกขาด และหากพิจารณาเฉพาะชวงไพรมไทม ตลาดยิ่งมีการกระจุกตัวมากขึ้น โดยคา HHI อยูที่ 

                                                           
76 “กทช.จอใหไลเซนส"ทีวีดาวเทียม" กลุมทุนผุดชองเพิ่มปละ25ชอง” กรุงเทพธุรกิจ (18 กรกฎาคม 2552) 
77 สมาคมโทรทัศนดาวเทียม (ประเทศไทย). จํานวนผูรับชมโทรทัศนผานเคเบิลทีวีและจานดาวเทียม. สืบคนเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 
2552 จาก http://www.stat.in.th/view.php?catalogid=3&dataid=29 
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0.3008 แตเม่ือพิจารณาสวนแบงตลาดจากงบโฆษณา ชอง 7 และชอง 3 ยังคงเปนอันดับ 1 และ 
2 โดยมีสวนแบงที่รอยละ 27 และ 25 ตามลําดับ แตมีคา HHI อยูที่ 0.2041 (ตารางที่ 2.5.20) (ใน
ปจจุบัน งบโฆษณาของชอง 3 กลายมาเปนอันดับ 1 แลว78) และหลังจากที่ TPBS กลายเปน
โทรทัศนสาธารณะ สวนแบงงบโฆษณาไดกระจายไปลงที่ชองอ่ืนทําใหมีการกระจุกตัวของตลาด
สูงขึ้น  

 
ตารางที่ 2.5.20  สวนแบงการตลาดของสถานีโทรทัศนฟรีทวี ี

 สวนแบงโดยรวม สวนแบงชวงไพรมไทม สวนแบงงบโฆษณา 

 2548 2549 2550 2548 2549 2550 2548 2549 2550 2551 

ชอง 3 27 26 30 26 24 31 21 22 25 26 
ชอง 5 8 7 7 5 6 7 15 16 17 19 
ชอง 7 43 41 42 51 45 43 28 27 27 30 
ชอง 9 9 10 9 7 10 9 14 14 13 18 
ชอง 11 3 3 2 2 2 2 2 3 2 7 

ITV 10 13 10 9 13 8 18 17 15 - 

HHI 2832 2684 2898 3436 2910 3008 1974 1963 2041 2310 

ที่มา: 2007 ABG Nielsen Media Research และ เอซี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (เฉพาะขอมูลป 2551) 

 
โทรทัศนเชิงพาณิชยแบบบอกรับสมาชิก 
ในสวนของโครงสรางตลาดของโทรทัศนเชิงพาณิชยแบบบอกรับสมาชิกนั้น เม่ือพิจารณา

สวนแบงตลาดจากรายไดของผูประกอบการ ขอมูลจาก Business Online ระบุวา ผูประกอบการ
บริการรายการโทรทัศนทางสายเคเบลิ (TSIC 64204) มีรายไดในป 2550 รวมกันทั้งสิ้น 
13,856.60 ลานบาท (ตารางที่ 2.5.21) โดยบริษัททรวูิชั่นส จํากัด (มหาชน) มีรายไดเปนอันดับ
หน่ึงที่ 6,868.53  ลานบาท รองลงมาคือ บริษัท ทร ูวิชัน่ส เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) 3,894.04 ลาน
บาท และ บรษิัท ทรู มัลตมีิเดีย จํากัด  1,977.97 ลานบาท เม่ือรวมรายไดของบริษัทในเครือทรู
คอรปอเรชั่นทั้ง 3 บริษัทมีมูลคาถึง 12,740.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.95 ของรายไดรวม
ทั้งหมดในธุรกิจน้ี (ตารางที่ 2.5.22) และ HHI ที่คํานวณไดอยูที่ 0.8456 ซ่ึงหมายถึงมีการผูกขาด
โดยผูประกอบการรายเดียว 
 
 
 
 
 

                                                           
78 “ชอง 3 ครอง market share โฆษณาอันดับหน่ึง” กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน (10 พ.ค. 2552) 
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ตารางที่ 2.5.21  จํานวนผูประกอบการ รายไดรวม และกําไร-ขาดทุนสุทธิในบริการ
รายการโทรทัศนทางสายเคเบลิ (TSIC CODE 64204) 

ที่มา: Business Online 

 
ตารางที่ 2.5.22  รายไดของผูประกอบการในบริการรายการโทรทัศนทางสายเคเบลิ (TSIC 

CODE 64204) ที่มีรายไดสูงสุด 20 อันดับแรกในป 2550 
ชื่อบริษัท รายได (ลานบาท) สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)  6,868.53 49.57 
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จํากัด  3,894.04 28.10 
บริษัท ทรู วิชั่นส เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) 1,977.97 14.27 
บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด) จํากัด  77.75 0.56 
บริษัท รีไลแอนซ โกลบอลคอม ลิมิเต็ด  46.52 0.34 
บริษัท เวิลด เอนเตอรเทนเมนท เทเลวิชั่น จํากัด  39.40 0.28 
หางหุนสวนจํากัด พันธวัฒน คอรปอเรชั่น  37.54 0.27 
บริษัท เอ็ม.เอส.เอส.เคเบิ้ล ทีวี จํากัด  34.49 0.25 
บริษัท แซทอิมเมจ เซาธอีสท เอเชีย จํากัด 32.17 0.23 
บริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส อินเตอรเทค จํากัด 26.96 0.19 
บริษัท แฮปปโฮม เคเบิ้ลทีวี จํากัด 26.64 0.19 
บริษัท ไทยซุน เคเบิ้ล ที.วี. จํากัด 25.58 0.18 
บริษัท อารเอส อินเตอรเนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด 
สปอรต แมเนจเมนท จํากัด 23.99 0.17 
บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จํากัด 23.50 0.17 
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด 22.51 0.16 
บริษัท พี.ที.วี.โทรทัศนทางสายศรีราชา จํากัด 22.23 0.16 
บริษัท เอ็ม.เอส.เอส.ปทุมธานี เคเบิลทีวี จํากัด 21.68 0.16 
บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จํากัด 21.01 0.15 
บริษัท เคทีวีซี (ประเทศไทย) จํากัด 20.72 0.15 
บริษัท แสนสุขเน็ทเวิรค จํากัด 17.16 0.12 
ที่มา: Business Online 

 

ปงบการเงิน จํานวนบริษัท (ราย) รายไดรวม (ลานบาท) กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) 

2550 260 13,856.60 419.37 
2549 257 14,117.33 1,178.20 
2548 233 12,603.36 494.27 
2547 187 7,114.66 746.16 
2546 136 8,081.65 -232.07 



 2-142 

เม่ือพิจารณาสวนแบงตลาดจากจํานวนผูชม จากการสํารวจของบริษัท เอจีบี นีลเส็น รี
เสิรช ประเทศไทย จํากัด ระหวางเดือนมิถุนายน 2551 ถึงพฤษภาคม 2552 ระบุจํานวนผูชม
โทรทัศนเชิงพาณิชยแบบบอกรับสมาชกิที่ 2.313 ลานครัวเรือน โดยในสวนนี้เปนสมาชิกของทรู
วิชั่นส 0.62 ลานครัวเรือน หรือรอยละ 26.85 ขณะที่รายงานประจําปของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ประมาณการวามีจํานวนผูชม 3 ถึง 4 ลานครัวเรือน ณ สิ้นป 2551 ในจํานวนนี้ 
ทรูวิชั่นสครอบครองสวนแบงตลาดมากที่สุด โดยมีจํานวนสมาชิกผูใชบริการ (ณ 31 ธันวาคม 
2551) รวมทั้งสิ้น 1,469,471 ราย79 หรือรอยละ 36.74 - 48.98  

 
โทรทัศนดาวเทียม 
สวนแบงการตลาดของโทรทัศนดาวเทียม เม่ือพิจารณาจากรายไดของผูประกอบการ

ธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมจํานวน 23 ราย (เฉพาะที่เปนสมาชิกของชมรมโทรทัศนดาวเทยีมแหง
ประเทศไทย) (ดูตารางที่ 2.5.23) ในป 2550 ผูประกอบการทั้งหมดมีรายไดรวมกัน 1,955.15 
ลานบาท (เฉพาะ 14 บริษทัที่พบขอมูลในฐานขอมูล Business Online) บริษัททีมี่รายไดสูงที่สุด
คือ บริษัท ไทยเดย ด็อท คอม จํากัด มีรายได 517.21 ลานบาท หรือรอยละ 26.45 รองลงมาคือ 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 292.45 ลานบาท หรือรอยละ 14.96 บริษทั แฟมิ
ลี่โนวฮาว จํากัด (บริษัทในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่) 254.58 ลานบาท หรือรอยละ 13.02 บริษัท 
เอเชีย เทเลวชิั่น แอนด มีเดีย จํากัด 251.28 ลานบาท หรือรอยละ 12.85 และบริษัท สาม คลิก 
จํากัด 224.63 ลานบาท หรือรอยละ 11.49 และคาดัชนี HHI ที่คํานวณไดอยูที่ 0.1486 ซ่ึงถือวา
ตลาดมีการแขงขันพอสมควร แตมีผูประกอบการที่มีสวนแบงตลาดรายใหญ 
  

ตารางที่ 2.5.23  รายไดของผูประกอบการโทรทัศนดาวเทียม 
ผูประกอบการ 2551 2550 2549 สวนแบงรายไดป 2550 

บริษัท ไทยเดย ด็อท คอม จํากัด n.a. 517.21 n.a. 26.45 
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด* 294.07 292.45 201.36 14.96 
บริษัท แฟมิล่ีโนวฮาว จํากัด 139.30 254.58 369.43 13.02 
บริษัท เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด มีเดีย จํากัด n.a. 251.28 n.a. 12.85 
บริษัท สาม คลิก จํากัด 141.94 224.63 372.79 11.49 
บริษัท ไลฟทีวี จํากัด 116.04 134.19 143.64 6.86 
บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด n.a. 96.19 112.27 4.92 
บริษัท เอ็ม.วี.เทเลวิชั่น (ประเทศไทย) 120.08 77.75 35.14 3.98 
บริษัท บีแซต จํากัด 93.69 42.27 11.31 2.16 
บริษัท ซันเทคมัลติมีเดียเวิรคกรุป จํากัด n.a. 25.79 11.96 1.32 

                                                           
79 บริษัท ทรู คอปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน). (2552) รายงานประจําป 2551 บริษัท ทรู คอปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน). กรุงเทพฯ: 
ทรู. สืบคนเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2552 จาก 
http://www.truecorp.co.th/order/downloads/investors/annual/2008/TRUE%20Thai%20P2.pdf 
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ผูประกอบการ 2551 2550 2549 สวนแบงรายไดป 2550 

บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิชัน จํากัด 27.99 25.15 29,.24 1.29 
บริษัท เท็นทีวี จํากัด 9.35 10.17 10.76 0.52 
บริษัท สตรีม เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด n.a. 2.53 n.a. 0.13 
บริษัท กานตมณี เน็ตเวิรค 6.94 0.96 6.79 0.05 
บริษัท มีเดีย ทัช จํากัด 11.00 n.a. n.a. - 
บริษัท ไทยมงคล มัลติมีเดีย จํากัด 7.05 n.a. n.a. - 
บริษัท ไทยเคเบิ้ล เน็ตเวิรค จํากัด 0.876 n.a. n.a. - 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) n.a. n.a. n.a. - 
บริษัท สตารเวิรล เอ็นเตอรเทนเมนตเทเลวิชั่น  จํากัด n.a. n.a. n.a. - 
GMM BROADCASTING Co.,LTD n.a. n.a. n.a. - 
บริษัท ทองถ่ินไทยทีวี จํากัด n.a. n.a. n.a. - 
บริษัท เท็นสเตชั่น จํากัด n.a. n.a. n.a. - 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)** - - - - 
ที่มา: Business Online 
หมายเหตุ:  * เฉพาะรายไดจากธุรกิจโทรทัศน  ** เริ่มดําเนินงานป 2552 
 

สื่อวิทย ุ
 ผูที่ไดสิทธใินการดําเนินกิจการวิทยุสวนใหญเปนกลุมทุนในสวนกลางและกลุมทนุทองถิ่น 
โดยกลุมทุนทองถิ่นบางกลุมมีเครือขายกระจายอยูทั่วประเทศ ในขณะที่บางกลุมดําเนินกิจการ
เฉพาะในสวนภูมิภาค และเม่ือพิจารณาจากขอมูล Business Online ในกลุมธุรกิจบริการถายทอด
กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน (TSIC 64201) โดยนับเฉพาะผูประกอบการดานบรกิาร
ถายทอดกระจายเสียงทางวิทยุเปนหลัก พบวา ผูประกอบการที่มีรายไดสูงสดุคือ บริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) มีรายได 841.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.32 ของงบโฆษณาในสื่อวทิยุ
ทั้งหมดในป 2550 (6,318 ลานบาท) รองลงมาคือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มี
รายได 612.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.7 บริษทั บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) มีรายได 
326.07 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.16 บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด มีรายได 251.16 
ลานบาท หรือรอยละ 3.98 บริษัท ซ่ึงแสดงวามีการแขงขันในตลาดคอนขางสูง (ตารางที่ 2.5.24) 
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ตารางที่  2.5.24  รายไดของผูประกอบการในบริการถายทอดกระจายเสียงทางวิทยแุละ
โทรทัศน (TSIC 64201) ที่มีรายไดสูงสดุ 13 อันดับแรกในป 2550 โดยนับเฉพาะ

ผูประกอบการดานบริการถายทอดกระจายเสยีงทางวทิยุเปนหลัก 
ชื่อบริษัท รายได (ลานบาท) สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)* 841.50 13.32 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)* 612.70 9.70 
บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)* 326.07 5.16 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด 251.16 3.98 
บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น.เรดิโอ จํากัด 180.23 2.85 
บริษัท สกาย ไฮน เอนเตอรเทนเมนต แอนด เน็ทเวิรค จํากัด 76.52 1.21 
บริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด 32.43 0.51 
บริษัท บรอดคาสท และ สตูดิโอ จํากัด 30.80 0.49 
บริษัท เสียงสรางสรรค จํากัด 16.92 0.27 
บริษัท อิทธิ-วรา ซี.เอ.ที.วี.เน็ทเวิรค จํากัด 12.61 0.20 
บริษัท ดารกา จํากัด 12.18 0.19 
บริษัท เค.เอส.บรอดคาสติ้ง จํากัด 10.15 0.16 
บริษัท รอคเกตเตอร แอด แอนด เรคคอรดส จํากัด 8.30 0.13 
ที่มา: Business Online 
หมายเหตุ:  * เฉพาะรายไดจากสื่อวิทยุ  

 
ผูผลิตรายการ 

 ขอมูลจาก Business Online ระบวุา ธุรกจิบริการดานวทิยุและโทรทศัน (TSIC 92130) มี
รายไดรวม 35,565.99 ลานบาทในป 2550 หากไมนับบริษัทที่ดําเนนิงานสถานีโทรทัศนชอง 3, 7 
และ 9 คือ บริษัท บีอีซี เวลิด จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพโทรทศันและวิทยุ จํากัด และบริษทั 
อสมท จํากัด (มหาชน) รายไดรวมของบริการในธุรกิจน้ีจะอยูที่ 21,505.02 ลานบาท โดยบรษิัทที่
มีรายไดอันดับหนึ่งคือ บริษัท รังสิโรตมวนิช จํากัด มีรายได 3,427.81 ลานบาท หรือรอยละ 
15.94 รองลงมาคือบริษัท ซีนิเพล็กซ จํากัด มีรายได 2,066.43 ลานบาท หรือรอยละ 9.61 และ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีรายได 1,008.56 ลานบาท หรือรอยละ 4.69 (ตารางที่ 
2.5.25) เม่ือคํานวณจากรายไดของบริษทัในธุรกิจน้ีทีมี่รายไดสูงสุด 47 อันดับแรกในป 2550 คา 
HHI อยูที่ 0.0482 ซ่ึงแสดงวาโครงสรางตลาดของธุรกจิน้ีคอนขางกระจายตัวและมีการแขงขันใน
ตลาด อยางไรก็ดี บริษัทผูผลิตรายการที่มีสวนแบงตลาดสูง โดยสวนใหญเปนบริษทัที่มี
ความสัมพันธกับสถานีโทรทัศน เชน บริษัท รังสิโรตมวนิช จํากัด และบริษัท บางกอกเทเลวิชั่น 
จํากัด เปนบริษัทลูกของบรษิัท บีอีซี เวลิด จํากัด (มหาชน) บริษัท ซีนิเพล็กซ จํากัด เปนบริษัท
ลูกของบริษทั ทรูวิชั่นส จํากัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) มีบริษัท 
กรุงเทพโทรทศันและวิทยุ จํากัด เปนผูถือหุน เปนตน 
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ตารางที่ 2.5.25  รายไดของผูประกอบการในบริการดานวิทยุและโทรทัศน 20 อันดับแรก
ในป 2550 (ไมรวมบริษัท บีอีซี เวลิด จาํกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 

จํากัด และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)) 
ชื่อบริษัท รายได (ลานบาท) สวนแบงตลาด (รอยละ) 

บริษัท รังสิโรตมวนิช จํากัด* 3,427.81 15.94 
บริษัท ซีนิเพล็กซ จํากัด** 2,066.43 9.61 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 1,008.56 4.69 
บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จํากัด* 867.74 4.04 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) 824.21 3.83 
บริษัท เจ เอส แอล จํากัด 801.50 3.73 
บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) 740.26 3.44 
บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด 705.59 3.28 
บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 605.70 2.82 
บริษัท ทุนรุงเรือง จํากัด 534.77 2.49 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด 527.04 2.45 
บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จํากัด 526.58 2.45 
บริษัท ไทยเดย ด็อท คอม จํากัด 517.21 2.41 
บริษัท กันตนา มูฟว่ี ทาวน (2002) จํากดั 386.68 1.80 
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) 323.24 1.50 
บริษัท เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด มีเดีย จํากัด 251.28 1.17 
บริษัท บรอดคาซท ไทย เทเลวิชั่น จํากัด 221.03 1.03 
บริษัท แมคซิมา สตูดิโอ จํากัด 182.14 0.85 
บริษัท นิวเวิลด โปรดั๊กชั่น จํากดั* 174.81 0.81 
บริษัท ไทรทัน จํากัด 155.65 0.72 
ที่มา: Business Online 
หมายเหตุ:   * บริษัทลูกของบริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน)  
 ** บริษัทลูกของทรูวิชั่นส 

 
5.3.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ  

 
สื่อโทรทัศน 
โทรทัศนเชิงพาณิชยแบบไมบอกรับสมาชิก 
โครงสรางตลาดของธุรกิจโทรทัศนเชิงพาณิชยที่ไมตองบอกรับสมาชิกเปนตลาดที่มีการ

ผูกขาด เน่ืองจากคลื่นเปนทรัพยากรที่มีอยางจํากัด ประกอบกับธุรกิจโทรทัศนเปนกิจการที่ตอง
ลงทุนสูง และความนิยมในระดับสูงของสถานีเดิมทําใหผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดไดยาก 
การแขงขันในธุรกิจน้ี ดวยเหตุน้ีพฤติกรรมการแขงขันในธุรกิจน้ีจึงไมใชการแขงขันดานราคา โดย
การกําหนดอัตราคาโฆษณาจะขึ้นอยูกับความนิยมของผูชมที่มีตอสถานีและแตละรายการ 
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สถานีโทรทัศนชอง 7 และชอง 3 ซ่ึงไดรับความนิยมมาก มีอัตราคาโฆษณาสูงกวาชองอ่ืนๆมาก 
โดยเฉพาะในชวงเวลาทอง อัตราคาโฆษณาของทั้งสองชองสูงกวาชองอ่ืนถึงรอยละ 56-68 
(ตารางที่ 2.5.26) ขณะที่อัตราคาโฆษณาในชวงเวลาอื่นๆของแตละชองไมแตกตางกันมากนัก 
 

ตารางที่ 2.5.26  อัตราคาโฆษณาทางโทรทัศนในป 2546 (พันบาทตอนาที) 
ชอง วัน Non Prime 

01.30-08.00 
Prime B 

8.00-18.00 
Prime A 

18.00-23.30 
Prime B 

23.30-01.30 

3 วันธรรมดา 50-65 60-120 220-390 60-120 
 วันเสารอาทิตย 50-100 80-250 180-390 65-90 
5 วันธรรมดา 30-140 70-180 135-250 70-180 
 วันเสารอาทิตย 30-140 70-180 135-250 70-180 
7 วันธรรมดา 55-75 64-193 180-420 70-72 
 วันเสารอาทิตย 55-100 150-250 140-420 70-85 
9 วันธรรมดา 26-50 50-160 110-220 72-160 
 วันเสารอาทิตย 40-56 56-180 110-220 72-100 

ITV วันธรรมดา 46-58 46-150 150-250 60-150 
 วันเสารอาทิตย 46-58 60-150 150-250 60-150 

ที่มา: สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย (2546) 

 
การแขงขันของสถานีโทรทัศนฟรีทวีีเนนกลยุทธที่ไมใชราคา โดยสถานีโทรทศันทุกชอง

ไดมีการปรับผังรายการ เปลี่ยนแปลงรปูแบบในการนําเสนอรายการ และสรางพันธมิตรกับผูผลิต
รายการที่มีคณุภาพ เพ่ือเพ่ิมความนิยม (Rating) ในตัวสถานีอยางตอเน่ือง สถานีโทรทัศนแตละ
แหงพยายามสรางเอกลักษณของตนในการนําเสนอรายการประเภทตางๆ ภายใตเง่ือนไขสัดสวน
เวลาออกอากาศรายการที่กาํหนดโดยกรมประชาสัมพันธ80 เชน ชอง 3 เนนรายการขาว ละคร 
และวาไรตี้บันเทิง ชอง 7 เนนละคร วาไรตี้บันเทิง และกีฬา ชอง 9 เนนการนําเสนอรายการขาว
และรายการบนัเทิงที่มีสาระ (Edutainment) ชอง 11 เนนการนําเสนอขาวและสาระ เปนตน 
อยางไรก็ดี จากการศึกษาของสมเกียรติ ตั้งกิจวานิช (2546) พบวา สถานีโทรทัศนทั้งที่
ดําเนินงานโดยรัฐและเอกชนมีแนวโนมนําเสนอรายการบันเทิงในสัดสวนที่มากขึ้น 
 

ตัวอยางที่ชดัเจนคือรายการขาว สถานีโทรทัศนแตละชองมีการแขงขันกันในเชิงประเด็น
เน้ือหาของขาว และความรวดเร็ว ถูกตอง เชื่อถือไดในการนําเสนอ และปรับวิธกีารนําเสนอขาว
ใหเปนมากกวาการรายงานขาว เชน การคุยขาว การสัมภาษณพิเศษ การรายงานเจาะลกึบาง

                                                           
80 การกําหนดรูปแบบรายการจะตองอยูภายใตประกาศสํานักงานเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตคือกรมประชาสัมพันธ ในเร่ืองการ
กําหนดสัดสวนเวลาออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน (18 เมษายน 2539) ซ่ึงกําหนดสัดสวนเวลา
ออกอากาศในแตละวันดังน้ี ขาวและความรูไมต่ํากวารอยละ 15 บันเทิง ไมเกินรอยละ 65 โฆษณาและบริการธุรกิจ ไมเกินรอยละ 
20 (โฆษณาไดชั่วโมงละ 12 นาที 30 วินาที แตลี่ยทั้งวันตองไมเกิน 12 นาทีตอชั่วโมง) 
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ประเด็น การใชเทคโนโลยชีวยในการเสนอขาว เปนตน ชอง 3 เปนสถานีที่มีการปรับปรุงรายการ
ขาวอยางชัดเจน โดยการปรับโครงสรางเวลาการเสนอขาวและเพิ่มเวลาเสนอขาวมากขึ้น จากเดิม
ที่มีรายการขาวเฉพาะชวงหัวค่ํา เปนรายการขาวตลอดทั้งวัน ตั้งแตชวงเชามืด ชวงเชา ชวงเทีย่ง 
ชวงเย็น ชวงดึก และชวงหลังเที่ยงคืน และมีการนําเฮลิคอปเตอรและจอแสดงภาพขนาดใหญมา
ใชในการรายงานขาว ประการสาํคัญชอง 3 ไดดึงพิธีกรขาวที่มีชื่อเสียงจากชองตางๆเขามาจัด
รายการจํานวนมาก เชน “สรยุทธ สทุัศนจินดา” “กิตติ สิงหาปด” “สายสวรรค ขยันยิ่ง” เปนตน 
ทําใหชอง 3 กลายเปนสถานีที่มีความโดดเดนดานรายการขาวในปจจุบัน สวนชอง 7 มีการปรับ
ผังรายการขาวเพื่อแขงขันกับชอง 3 เชนกัน เชน การดึงพิธีกรชื่อดังมาจัดรายการขาวในชวงดึก
เพ่ือแขงกับรายการขาวของชอง 3 ในชวงเวลาเดียวกัน เปนตน ขณะที่ชอง 9 มีการรวมพิธีกรขาว
หลายคนมารวมกันจัดรายการขาวเชา และมีการนําเทคโนโลยภีาพสามมิติมาใชในการนําเสนอ
ขาว 

 
ดานรายการบันเทิงและละคร ชอง 3 และชอง 7 ถือเปนคูแขงกันโดยตรง ซ่ึงนอกจากการ

แขงขันกันในการผลิตและนําเสนอรายการบันเทิงและละครทีเ่ปนทีส่นใจของผูชมแลว แตละชอง
ยังไดมีการปรับผังรายการเพื่อแยงชิงผูชมกันอยางชัดเจน เชน การจัดผังใหมีละครออกอากาศ
ในชวง 18.00-20.00 น. ในขณะที่ชองอ่ืนๆ เปนรายการสารคดีและรายการขาว หรือการที่ชอง 7 ยาย
รายการ “ชิงรอยชิงลาน” ซ่ึงเปนรายการที่ไดรับความนิยมสูงสุดในชวงดึกของวันพุธ มาอยูในชวงดึก
ของวันอังคาร เพ่ือแขงขันโดยตรงกับรายการ “ตีสิบ” ของชอง 3 ซ่ึงเปนรายการที่ไดรับความนิยม
สูงสุดในชวงดกึของวันอังคาร เปนตน นอกจากนี้ ชอง 3 ยังใชกลยทุธการจัดงานแสดง คอนเสิรต 
หรืองานสาธารณประโยชน โดยนําดารา นักแสดงและพิธีกรในสงักัดไปพบปะกับประชาชนใน
จังหวัดตางๆอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความนิยมใหกับตวัดาราและสถานีมากขึ้น  
 

ดานการใชสื่อใหม ชอง 9 อสมท. ถือวามีความล้ําหนาไปมากกวาสถานีโทรทัศนชองอ่ืน 
โดยนอกเหนือจากการถายทอดรายการวิทยุและโทรทศันผานเวบ็ไซต MCOT.net ในชวงเวลา
เดียวกับที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศนแลว ชอง 9 ยังนํารายการที่ออกอากาศแลวไป
ใสไวในเวบ็ไซต เพ่ือใหผูชมสามารถเขาไปชมรายการไดตามที่ตองการอีกดวย (TV on demand) 
อสมท.ยังไดขยายธุรกิจสูโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก โดยการจัดทําชองขาว MCOT 1 และชอง
วาไรตี้ MCOT 2 โดยออกอากาศทางทรวูิชั่น 101  และทรวูิชั่น 102 นอกจากนี้ อสมท.ยังทดลอง
ออกอากาศรายการโทรทัศนในสื่อใหมๆ เชน การแพรภาพโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
(Digital Terrestrial Television Broadcast : DTTB) ไปยังกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนผูใชบริการแบบ
เคลื่อนที่ (Digital Video Broadcasting - Handheld : DVB-H) และผูใชบรกิารแบบประจําที่ 
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(Digital Video Broadcasting - Terrestrial : DVB-T) การสงสัญญาณภาพและเสียงผาน
โทรศัพทมือถอื GPRS/3G หรือโมบายทีวี เปนตน81 

 
โทรทัศนเชิงพาณิชยแบบบอกรับสมาชิก 
ภายหลังที่มีการรวมกิจการระหวาง IBC และ UTV เปน UBC ในป 2541 (ซ่ึงตอมาได

เปลี่ยนชื่อเปนทรูวิชั่นส) มีการขึ้นราคาคาบริการอยางตอเน่ือง (ตารางที่ 2.5.27) โดยอางเหตุผล
ของการประสบภาวะขาดทนุเนื่องจากการหามโฆษณา การถูกละเมิดลิขสิทธิ์จากผูประกอบการ
รายอ่ืน และตนทุนจากการซื้อรายการจากตางประเทศสูงขึ้น นอกจากนี้ UBC ยังลดทางเลือกของ
ผูบริโภค โดยการยกเลิก MMDS package, Basic package, และ Premium package โดยเหลือ
เพียง Silver และ Gold package รวมทั้งยายรายการที่เปนที่นิยมจาก Silver package ไปยัง 
Gold package ทําใหผูชมที่ตองการชมรายการตองจายเพิ่มขึ้นโดยการซื้อรายการใน Gold 
package อยางไรก็ดี สมาชิกของ UBC กับเพ่ิมขึ้นโดยตลอด ซ่ึงแสดงถึงมีอํานาจเหนือตลาดจาก
การเปนผูใหบริการเคเบิล้ทวีีระดับประเทศเพียงรายเดยีวทําใหมีอํานาจเหนือตลาด ซ่ึงทําให
ผูบริโภคไมมีทางเลือกในการรับบริการจากผูใหบริการรายอื่น  
 
 อยางไรก็ดี เน่ืองจากทรูวิชั่นสเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดปานกลางถึงสูง (มากกวา 15,000 
บาทตอเดือน) โดยลูกคาสวนใหญอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล แตผูประกอบการเคเบิล้ทีวี
ทองถิ่นมีลูกคาเปนกลุมที่มีรายไดนอย (นอยกวา 15,000 บาทตอเดือน) และใหบริการในทองถิ่น
ตามตางจังหวดั ตอมาภายหลังเม่ือตลาดของเคเบิ้ลทวีีระดับบนเริ่มเขาสูภาวะอ่ิมตัว ทําใหทรู
วิชั่นสตองปรับเปลี่ยนกลยทุธทางการตลาด เพ่ือขยายบริการสูตลาดกลางและลาง โดยการจดั
โปรโมชั่นลดคาประกันและคาบริการรายเดือน และไมเก็บคาติดตั้งและเชื่อมตอสัญญาณ 
ตลอดจนการจัดแพ็กเกจรายการใหมีหลายระดับราคามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําเสนอ
แพ็คเกจรวมกับทรูมูฟ ภายใตชื่อ ทรูวิชั่นส-ยูบีซี ทรูมูฟ ฟรีวิว ซ่ึงเปนการขายโทรศัพทพวง
เคเบิล้ทวีี (จายคาโทรศัพทเคลื่อนทีท่รมููฟรายเดือนเพ่ือแลกกับการดูทรูวิชั่นสฟรี) ซ่ึงสงผลทาํให
ยอดสมาชิกทรูวิชั่นสเพ่ิมขึน้เปน 1,469,471 ราย ในป 2551 เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 41 จากป 2550 
และระหวางป 2551 ผูใชบริการฟรีวิวแพ็คเกจรอยละ 30.4 เปลี่ยนไปใชบริการแพ็คเกจที่มีราคา
สูงขึ้น รวมทั้งสงผลใหผูใชบริการในตางจังหวัดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 27 ของผูใชบริการทั้งหมด
ของทรูวิชั่นสในป 2546 เปนรอยละ 51.2 ในป 2551 

 
 
 
 

                                                           
81 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน). (2552) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 
บริษัท  อสมท  จํากัด  (มหาชน). 
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ตารางที่ 2.5.27  อัตราคาบริการของทรูวิชั่นส 
รายการ 2542 2543 2546 2548 2552 

CaTV DsTV MMDS CaTV DsTV CaTV DsTV 2 ระบบ 2 ระบบ 

คาธรรมเนียมแรกเขา
จุดแรก 

0 1,450 ยกเลิก 0 2,000 - - - - 

คาติดตั้งจุดแรก 2,570 3,500 ยกเลิก 3,500 3,500 9,500 9,500 9,500 9,500* 
คาประกันจุดแรก 500 1,000 ยกเลิก 500 1,000 4,000 4,000 4,000 4,000* 
รวมคาใชจายติดตั้ง 3,070 5,950 ยกเลิก 4,000 6,500 13,500 13,500 13,500 13,500 
คาเชาอุปกรณราย
เดือนจุดแรก 

100 160 ยกเลิก 100 160 97.37 155.15 155.15 155.15 

คาบริการรายเดือน 
MMDS Package ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก 
Basic Package ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก 
Premium Package ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก 
Silver Package 
(ชองรายการมาตรฐาน) 

790 790 - 790 790 928.26 928.26 1,070** 
(22) 

750 
(64) 

Gold Package 
(ชองรายการมาตรฐาน) 

1,090 1,090 - 1,090 1,090 1,412.97 1,412.97 1,412.97 
(33) 

1,412.97*** 
(79) 

Platinum Package 
(ชองรายการมาตรฐาน) 

- - - - - - - 2,000 
(42) 

2,000*** 
(88) 

Knowledge (Bronze) 
(ชองรายการมาตรฐาน) 

- - - - - - - 928.26** 
(12) 

340*** 
(55) 

True Live Freeview 
(ชองรายการมาตรฐาน) 

- - - - - - - - 0**** 
(40) 

ที่มา:  สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย (2546), บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (2549)
82

, 
และเว็บไซต truevisionstv.com 

หมายเหตุ  *  ในปจจุบันมีโปรโมชั่น ฟรีคาติดตั้งจุดแรก และลดคาประกันจุดแรกเหลือ 2,000 บาท 
**  ในบางชวงมีโปรโมชั่น ลดคาบริการรายเดือนเหลือ 750 บาท สําหรับ Silver Package, 700 

บาท สําหรับ Bronze Package และ 199 บาท สําหรับ True-Knowledge Package 
***  ในบางชวงมีโปรโมชั่น รับคาโทร True move (ATB1) ฟรี 784 บาทตอเดือน สําหรับ Gold 

Package และ 1,077 บาทตอเดือน สําหรับ Platinum Package 
***  มีเง่ือนไขวา ตองรบัซิม True move (ATB1) แบบรายเดือนไปใช (299 บาทตอเดือน) 

 
นอกจากกลยุทธทางดานราคาแลว ทรวูิชั่นสยังกีดการแขงขัน โดยการทําสัญญาซื้อ

รายการแบบปดกั้น (exclusive) กับผูผลิตรายการที่เปนที่นิยมจากตางประเทศ เชน CNN, 
Cartoon Network และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปนซ้ือลิขสิทธิ์การถายทอดสดฟุตบอล Premier 
League ซ่ึงเปนรายการกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงสุด แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ทาํให
ผูประกอบการรายอื่นไมสามารถซื้อรายการเพื่อแพรภาพใหกับสมาชิกได ทั้งน้ี ทรูวิชั่นสไดจัด

                                                           
82 บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (2549) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2548. 
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ประเภทรายการที่ไดรับลขิสทิธิ์และไดรับความนิยมสูงในแพ็กเกจที่มีราคาสูงสุด หรือเปนแพ็คเกจ
ตามสั่ง (A-La-Carte) ซ่ึงสมาชิกตองจายเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือรับชมรายการดังกลาว เชน NHK, HBO, 
Disney, Discovery เปนตน 

สําหรับผูประกอบการเคเบิ้ลทีวีระดับทองถิ่นโดยสวนใหญเนนการใหบริการเฉพาะสมาชิก
ในทองถิ่น และกําหนดอัตราคาบริการรายเดือนที่ต่ํากวาทรูวิชั่นส โดยมีราคาตั้งแต 250 บาทตอ
เดือน สําหรับเมืองเล็กๆ หรืออําเภอเล็กๆ และมีจํานวนชอง 40 ชอง สวนในกรุงเทพและเมือง
ใหญมี 2 ราคาคือ 350 บาท และ 450 บาท โดยมีชองใหบริการ 60 และ 80 ชอง ตามลําดับ83 
นอกจากนี้ ผูประกอบการรายยอย ซ่ึงรวมตัวกันเปนสมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทย ไดรวมมือ
กันเพ่ือผลักดันใหภาครัฐออกใบอนุญาตประกอบการใหแกผูประกอบการรายยอยโดยกําหนด
ราคาของใบอนุญาตที่ต่ําลง และยังไดรวมกันจัดชองรายการเคเบิ้ลทีวีใหเหมือนกันทั่วประเทศ 
โดยที่ผานมาสามารถจัดชองรายการไดอยางนอย 20 ชองรายการแลว  

หลังจากที่กฎหมายเปดโอกาสใหเคเบิล้สามารถโฆษณาได ผูประกอบการเคเบิล้ทีวีราย
ยอยไดปรับตวัเพ่ือแสวงหารายไดจากโฆษณามากขึ้น โดยสมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทยได
จางบริษัท เอบีจี นีลเสน รีเสิรช ประเทศไทย จํากัด ทําการสํารวจความนิยมในการรับชมรายการ
จากเคเบิ้ลทีวแีละจํานวนครวัเรือนที่รับชมรายการจากเคเบิล้ทวีี เพ่ือเปนขอมูลสาํหรับผูผลิตสนิคา
และบรษิัทตัวแทนโฆษณาในการลงโฆษณาทางเคเบิล้ทีวี และกฎหมายดังกลาวยังทําให
ผูประกอบการหลายรายไดเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ โดยการเปดใหผูชมสามารถรับชม
รายการไดโดยไมตองเสียคาสมาชิก แตคาดหวังที่จะหารายไดจากคาโฆษณาแทน เน่ืองจาก
ผูประกอบการไมสามารถขยายฐานจํานวนผูบอกรับเปนสมาชิกไดมากนัก แมไดดําเนินการมา
หลายปแลวกต็าม84 
 

ในดานการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี หลังจากที่เทคโนโลยีการสงสัญญาณเคเบิ้ลทีวีมี
ราคาถูกลง ผูใหบริการเคเบิ้ลทีวบีางรายไดลงทุนพัฒนาระบบเคเบิล้ทีวใีนระบบทูเวย (จากเดิมที่
เปนระบบวันเวย) ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงภาพ เสียง และขอมูลเขาดวยกันได กลาวคือสามารถ
ใหบริการทั้งเคเบิ้ลทีว ี อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และทวีี ออน ดีมานด (หรือการรับชมรายการได
ตามเวลาที่ผูชมตองการได) โดยจัดเก็บคาบรกิารเพิ่มขึน้ในสวนของอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 150 
บาทตอเดือน สวนคารายเดอืนเคเบิ้ลทีวียงัคงเทาเดิม85  
 
 

                                                           
83 “เคเบิลทองถ่ินเปดศึกทรูวิชั่นส นําLSโชลูชันเกาหลีชิงลูกคา” ฐานเศรษฐกิจ (7 ธันวาคม 2550) 
84 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน). (2552) แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 
บริษัท  อสมท  จํากัด  (มหาชน). 
85 “เคเบิลทองถ่ินเปดศึกทรูวิชั่นส นําLSโชลูชันเกาหลีชิงลูกคา” ฐานเศรษฐกิจ (7 ธันวาคม 2550) 



 2-151 

โทรทัศนดาวเทียม 
 หลังจากที่กฎหมายฉบับใหมอนุญาตใหรายการโทรทัศนดาวเทียมสามารถมีโฆษณาได มีผู
ที่สนใจเขามาลงทุนประกอบธุรกิจน้ีเปนจํานวนมาก โดยมองหาชองทางสรางรายไดจากการ
โฆษณา แทนการเก็บคาสมาชิกในการรับชมรายการ และเนนเจาะตลาดผูชมระดับลางที่ไม
ตองการเสียคาใชจายในการรับชม ซ่ึงเปนตลาดทีธุ่รกิจเคเบิ้ลทีวไีมสามารถเจาะตลาดได
เทาที่ควร ทั้งน้ีการแขงขันในธุรกจิน้ีมีแนวโนมรุนแรงขึ้น เน่ืองจากการลงทุนจัดตัง้ธุรกิจทีวี
ดาวเทียมใชเงินลงทุนไมสูงนักประมาณ 40 ลานบาทตอ 1 สถานี และมีตนทุนการผลิตใกลเคยีง
กับสื่อวิทยุ นอกจากนี้ ยังมีอัตราคาโฆษณาที่ใกลเคยีงกับสปอตวทิยุ86 แตมีพ้ืนที่การสงสัญญาณ
ที่กวางขวางกวา 
 

นอกจากการไมเสียคาใชจายรายเดือนแลว โทรทศันดาวเทยีมยังมีขอดีคือผูชมมีชอง
ดาวเทียมใหดูเปน 100 ชอง และผูผลิตรายการมีอิสระในการนําเสนอรายการที่แตกตางจากฟรีทีวี
ได เพราะยังไมมีหนวยงานที่ควบคุมเน้ือหาการออกอากาศ และเวลาการออกอากาศที่ยังไมจํากัด
เหมือนกับฟรีทีวี87 เชน รายการออกอากาศการแสดงสดคอนเสิรต การนําเสนอเนื้อหาขาวทีล่ง
รายละเอียดของขาวไดมากขึ้น เปนตน ที่ผานมา สถานีโทรทัศนดาวเทียมทีป่ระสบความสําเร็จ
มากที่สุดคือ สถานีโทรทศันเอเอสทีวี88 ซ่ึงนําเสนอการถายทอดสดการชุมนุมของกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหมีการขยายตวัของผูชมอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่สนับสนุนกลุมพันธมิตรฯ 
 
 ที่ผานมา ผูประกอบการโทรทัศนดาวเทียมมักเนนกลยุทธในการดาํเนินธุรกิจ โดยการ
ผลิตรายการดวยตนทุนต่ํา คุณภาพไมดีนัก และออกอากาศวนซ้ําไปมาหลายรอบ เพ่ือลดตนทุน
การผลิตและซ้ือลิขสิทธิ์รายการ อยางไรก็ดี หลังจากที่ธุรกิจน้ีมีโอกาสหารายไดจากการโฆษณา 
และมีผูผลติสือ่และรายการโทรทัศนรายใหญเขามาลงทุนมากขึ้น ทําใหมีแนวโนมการนําเสนอ
รายการที่มีคณุภาพมากขึ้น แตแนวทางการนําเสนอรายการจะแตกตางจากรายการโทรทัศนฟรี
ทีวี โดยแตละชองรายการของโทรทัศนดาวเทียมจะเนนตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปน
กลุมเปาหมายมากขึ้น เชน ชองรายการเพลง ชองรายการกาณตูน ชองรายการกีฬา ชองรายการ
ขาว เปนตน เน่ืองจากเวลาออกอากาศและชองรายการที่มีเปนจํานวนมาก 
 

                                                           
86 “ถอดโมเดลสูความสําเร็จทีวีดาวเทียมควอลิตี้-ไดนามิก 2 ปจจัยสรางความโดดเดน” ผูจัดการรายสัปดาห (27 เมษายน 2552) 
87 “จุดออน-จุดแข็งโทรทัศนดาวเทียม” ดาราเดลี่ดอทคอม (7 ส.ค. 2551) 
88 สถานีโทรทัศนเอเอสทีวี (Asia Satellite TV) เปนสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมที่มีบริษัท เอเชียไทมออนไลน จํากัด เขต
ปกครองพิเศษฮองกง เปนเจาของ ซ่ึงบริษัท ไทยเดย ดอตคอม จํากัด (ปจจุบันคือ เอเอสทีวี (ประเทศไทย)) เปนผูรับจางผลิต
เน้ือหาใหกับสถานี โดยการสงสัญญาณภาพผานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไปยังสถานีสงสัญญานภาพขึ้นดาวเทียมที่ฮองกง 
แลวสงไปยังดาวเทียม NSS-6 ของ NewSkies Satellite ของประเทศเนเธอรแลนด  
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อยางไรก็ดี แมวาโทรทัศนดาวเทียมจะสามารถหารายไดจากโฆษณาได แตเน่ืองจาก
โทรทัศนดาวเทียมยังเปนสื่อใหม และยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูชมรายการ ทําใหผูผลิตสินคา
และตัวแทนโฆษณายังไมม่ันใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของการลงโฆษณาในสื่อประเภทน้ีมากนัก ดังนั้น 
ผูประกอบการโทรทัศนดาวเทียมจึงไดรวมตัวจัดตั้งสมาคมโทรทัศนดาวเทียม (ประเทศไทย) โดย
รวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมเพ่ือการแสวงหารายไดจากการโฆษณา 
เชน การรวบรวมเนื้อหารายการและกําหนดชองรายการที่เหมาะสม เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูชมในแต
ละกลุมไดอยางแทจริง การทํางานรวมกับสมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทยและสมาคมมีเดีย-เอ
เยนซี่ เพ่ือสรางฐานขอมูลดานความนิยมและผูชมรายการโทรทัศนทั่วประเทศ เปนตน89 
นอกจากนี้ ผูประกอบการบางรายตองทําการตลาดเชิงรุก โดยการจัดกิจกรรมกับกลุมลูกคา
เปาหมาย และออกไปเสนอแพ็กเกจโฆษณากับตัวแทนโฆษณาโดยตรง 

 
 สื่อวิทย ุ

การแขงขันในธุรกิจวิทยคุอนขางรุนแรง เน่ืองจากสถานีวิทยุมีเปนจํานวนมาก และยังมี
วิทยุชุมชนเกดิขึ้นอีกกวา 2,000 สถานี รวมทั้งการแขงขันจากสื่อรูปแบบใหม ประกอบกับพ้ืนที่
การสงสัญญาณของแตละสถานียังครอบคลุมรัศมีเพียง 50-60 กิโลเมตรซึ่งเล็กกวาโทรทศันมาก 
จึงทําใหผูประกอบการกําหนดอัตราคาโฆษณาไดไมสงูนัก เชน สถานีเพลงในระบบ FM ในเขต
กรุงเทพมีอัตราเฉลี่ยประมาณ 2,200-3,000 บาทตอ 30 วินาที และมีสวนลดถึงรอยละ 50 หากมี
การทําสัญญาระยะยาว สวนอัตราคาโฆษณาผานสื่อวทิยุในเขตภูมิภาคอยูระหวาง 80-300 บาท
ตอ 30 วินาที90 ทั้งน้ีอัตราคาโฆษณาของสถานีวิทยุแตละแหงหรือแตละรายการขึ้นอยูกับความ
นิยมของผูฟงดวย โดยรายการที่ไดรับความนิยมสวนใหญเปนรายการบันเทิง รองลงมาคือ
รายการดานขาวสารตางๆ อยางไรก็ดี การหารายไดจากคาโฆษณาของวิทยมีุขอจํากัด โดย
กฎหมายกําหนดใหสถานีวทิยุกระจายเสยีงสามารถโฆษณาไดไมเกินชั่วโมงละ 12 นาที และวทิยุ
ชุมชนโฆษณาไดไมเกินชั่วโมงละ 6 นาทีเทานั้น ดวยภาวะการแขงขันที่รุนแรงและความจํากัด
ดานพื้นที่การสงสัญญาณและเวลาในการโฆษณา ผูประกอบการวทิยุจึงพยายามแสวงหารายได
เพ่ิมขึ้น โดยใชกลยุทธตางๆ ดังน้ี 
 

(1) การเพิ่มพ้ืนที่โฆษณา โดยสถานีวทิยุจะจัดแผนการโฆษณาประชาสัมพันธใหกับผูลง
โฆษณา โดยการขายโฆษณาเปนแพ็กเกจ ซ่ึงประกอบดวยการยิงสปอตโฆษณาปกต ิ การ
ประชาสัมพันธโดยนักจัดรายการ (jingle in-out) รวมถึงการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ 
นอกจากนี้ สถานีวิทยุหลายแหงยังมีการจัดตั้งเว็บไซตของสถานีเพ่ือออกอากาศในชวงเวลา

                                                           
89 สมาคมโทรทัศนดาวเทียม (ประเทศไทย). โอกาสและสื่อทางเลือกของผูผลิตรายการยุคใหม. สืบคนเม่ือ 12 ธันวาคม 2552 จาก 
http://www.stat.in.th/aboutus.php 
90 “ธุรกิจวิทยุ : การแขงขันสูง..ในขณะที่กติกายังไมมีความชัดเจน” เศรษฐวิเคราะห (กระแสทรรศน) ปที่ 11 ฉบับที่ 1758 (7 
มิถุนายน 2548) 
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เดียวกับการออกอากาศทางวิทยุ และนําเทปการออกอากาศของรายการไปใสไวในเวบ็ไซต 
เพ่ือใหผูฟงสามารถเขาไปรบัฟงได เปนการเพิ่มพ้ืนที่การโฆษณาในสื่อใหมของสถานีวิทยุอีกวิธี
หน่ึง 
 

(2) การเพิ่มพ้ืนที่การใหบรกิาร โดยการออกอากาศในลักษณะ  “ซูเปอรสเตชั่น”  (Super  
Station) โดยการนําสถานีวิทยุในพ้ืนทีต่างๆ ทั่วประเทศมารวมกนัเปนเครือขายการออกอากาศ 
เพ่ือใหมีรัศมีการกระจายเสียงครอบคลมุพ้ืนที่ไดมากขึ้น ดังตัวอยางของสถานีวิทุยโมเดิรนไนน
เรดิโอของ อสมท. ซ่ึงมีสถานีวิทยทุั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ทั้งสิ้น 62 สถานี สามารถ
ครอบคลุมพ้ืนที่การสงสัญญาณไดถึงรอยละ 92.4 ของประเทศ และรอยละ 93.8 ของจํานวน
ประชากร สถานีวิทยุ อสมท จึงใชสถานวีิทยุในสวนกลาง 3 ความถี่ คือ สถานีวิทยุ FM 95.0 
MHz “ลูกทุงมหานคร” FM 97.5 MHz “SEED 97.5 MHz และ FM 100.5 MHz “สถานีขาวและ
สาระ” เปนแมขายถายทอดผานดาวเทยีมไปยังเครือขายสถานวีิทยุ อสมท. ทั้ง 53  แหงใน
ตางจังหวัดพรอมกัน รวมทั้งการจัดตั้งเว็บไซตของสถานีวิทยเุพ่ือออกอากาศรายการวิทยุ ยังเปน
การขยายพื้นที่การสงสัญญาณอีกชองทางหนึ่งดวย เชนเดียวกับผูผลิตรายการวิทยุที่ผลติรายการ
ปอนสถานีวิทยุระดับชาติ เชน รายการขาวตนชัว่โมงซึ่งออกอากาศทั่วประเทศ เปนตน 
 

(3) การเพิ่มความนิยมในรายการและสถานี โดยการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูฟงมีสวน
รวมมากขึ้น เชน การใหผูฟงสงเอสเอ็มเอสเขามารวมออกอากาศ การเลนเกมชงิรางวัลมูลคาสูง 
(เชน บาน รถยนต) การจัดทัวรไปตางประเทศ  การเหมาชวงเวลาทั้งสถานใีหสินคารายใหญ  
เปนตน รวมทั้งการนําบุคคลที่มีชื่อเสียงมาจัดรายการ เชน นักรอง พิธีกรจากรายการทีว ี เปนตน 
สถานีวิทยุบางแหง เชน คลื่น New Hot Wave คลื่น Seed FM เปนตน ยังพยายามเลือกสรรผูจัด
รายการที่มีบคุลิกหนาตาด ี และมีการนําผูจัดรายการไปทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน การ
ถายแบบ แสดงคอนเสิรต โชวตวั รวมทัง้การถายทอดภาพการออกอากาศผานอินเทอรเน็ต เปน
ตน กลยุทธเหลานี้ชวยเพ่ิมสีสันใหกับธรุกิจวิทยุและชวยใหรายการไดรับความสนใจจากผูฟงมาก
ขึ้น91 

 
(4) การเพิ่มความชัดเจนของบุคลิกสถานี โดยสถานีวิทยตุางๆ ยงัพยายามสรางบุคลิก

ของสถานีใหเหมาะสมกับผูฟงเฉพาะกลุม (NICHE MARKET) และกําหนดตําแหนงเชิงกลยทุธ 
(positioning) ที่ชัดเจนเดนชัดมากขึ้น รวมทั้งจัดรูปแบบการผลติและนําเสนอรายการ (Format 
Station) ตามบุคคลิกของแตละคลื่น เพ่ือเจาะกลุมเปาหมายผูฟงที่ชัดเจนมากขึ้น ตัวอยางที่
ชัดเจนที่สุด คือ สถานีวิทยุของโมเดิรนไนนเรดิโอที่มีการกําหนดบุคลิกของแตละคลื่นอยางชดัเจน 
เชน คลื่น FM 95 MHz “ลูกทุงมหานคร” เนนการนําเสนอเพลงลูกทุงไมจํากัดคายเพลง คลื่น FM 
96.5 MHz     “คลื่นความคิด” เนนการนําเสนอรายการสาระ คลื่น FM 97.5 MHz  “SEED 97.5 

                                                           
91  จิราจารีย ชัยมุสิก. วิทยุป 2007 ขายกันที่ “ดีเจ” Positioning Magazine (มกราคม 2550). 
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FM”  นําเสนอรายการเพลงไทยสากล และคลื่น FM 99.0 MHz “Active Radio” นําเสนอรายการ
กีฬา เปนตน 

 
(5) การเพิ่มสัดสวนรายการที่ผลติเอง นโยบายการบรหิารเวลาของสถานีวิทยุมีแนวโนมที่

เจาของคลื่นจะเขามาบริหารเองและเพิ่มสัดสวนการผลิตรายการเองมากขึ้น เน่ืองจากความกังวล
วานโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่ของรัฐบาลและองคกรอิสระที่ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี ่ มี
ทิศทางที่พยายามจัดสรรคลื่นใหผูประกอบการที่เขาไปดําเนินงานจริง และถอนสัมปทานจาก
ผูประกอบการที่เปน “เสือนอนกิน” โดยนําเวลาไปใหผูประกอบการรายอื่นเชาเวลาทํารายการตอ
อีกทอดหนึ่ง ตัวอยางที่ชัดเจน คือ บจม. อสมท. ที่ปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดิมที่เคยใหเชาเวลา 
มาเปนการบรหิารจัดการคลื่นเองทั้งหมด เพ่ือทําใหมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น และสามารถบริหาร
จัดการรูปแบบของสถานีใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะทีก่ารบริหารงานของ
สถานีวิทยุฯ สวนภูมิภาค สวนใหญจะมีการแบงซอยเวลาใหมีการจดัรายการโดยผูจัดรายยอยเปน
จํานวนมาก92 แนวโนมพฤติกรรมดงักลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตลาดวิทย ุ
เพราะผูประกอบการรายใหญที่เคยไดรับสัมปทานสถานีวิทยุหลายสถานีตองถูกถอนสัมปทานคืน 
 
 ผูผลิตรายการ 
 ตลาดของผูผลิตรายการมีการแขงขันสูง เน่ืองจากเวลาของสถานีมีจํากัด (โดยเฉพาะใน
ปจจุบัน ผูดําเนินการสถานีโทรทัศนมีแนวโนมผลิตรายการเองในสัดสวนที่มากขึ้น เชน โมเดิรนไนน
ทีวี เปนตน) ในขณะที่ผูผลิตรายการมีเปนจํานวนมาก สถานีจึงมักมีอํานาจตอรองสูงในการจัดสรร
เวลาออกอากาศใหแกผูผลิตรายการ ดังจะเห็นไดจากสถานีโทรทัศนบางแหงสามารถเก็บรายการ
ละครที่ถายทําเสร็จแลวไวโดยยังไมออกอากาศและยังไมจายเงินคาผลิตใหแกผูผลิตรายการ 
นอกจากนี้ ในการทําสัญญากับผูผลิตรายการ สถานียังมีเง่ือนไขที่ไดเปรียบในหลายประเด็น เชน ใน
กรณีที่รายการมีความเสี่ยงจะไดรับความนิยมหรือไม สถานีอาจใชเง่ือนไขการใหเชาเวลาออกอากาศ 
แลวใหผูผลิตรายการไปหาโฆษณาเอง แตในกรณีที่รายการมีความเสี่ยงต่ํา สถานีอาจใชแนวทางจาง
ผูผลิตรายการใหผลิตรายการตามที่ตองการแลวหาโฆษณาเอง เปนตน 
 

ผูผลิตรายการรายใหญมักมีบริษัทลูกจํานวนมาก ซ่ึงแตละบริษทัมีความชํานาญในการผลิต
รายการประเภทตางๆ ผูผลติรายใหญยังมีธุรกิจที่ครบวงจร เชน มีสตูดิโอเปนของตนเอง มีธุรกิจ
สนับสนุนดานการตลาด เปนตน ซ่ึงทาํใหมีความไดเปรียบผูผลติขนาดเล็กในดานความสามารถใน
การควบคุมกระบวนการผลิตและตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหรายการบางประเภทจึงกระจุก
ตัวอยูกับผูผลติรายใหญเพียงไมกี่ราย เชน รายการเพลง 19 รายการเปนของบริษัทคายเพลงใหญ คือ
บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ (8 รายการ) และบริษัทอารเอส (11 รายการ) หรือรายการละครของชอง 7 

                                                           
92 สุทธาทิพย พีรทรัพย. ผูประกอบการสื่อรายใหญที่มีศักยภาพเติบโต. Kelive.com สืบคนเม่ือ 15 ธันวาคม 2552 จาก
http://kelive.kimeng.co.th/kelive/userview/DetailPage.jsp?cntry=TL&lang=th&cat=SF&contId=2009 
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สวนใหญมาจาก 3 บริษทั คือ บริษัทกันตนา วีดีโอ โปรดักชั่น บริษัท ดาราวีดีโอ และบริษทัดีดา 
ขณะที่รายการเกมโชวถึง 6 รายการผลิตโดยบริษัทเวิรคพอยต เปนตน (ตารางที่ 2.5.28) นอกจากนี้ 
ผูผลิตรายใหญมักไดเวลาออกอากาศในชวงเวลาทอง เพราะมีเครือขายการผลติที่พรอมและมีดารา
นักแสดงอยูในสังกัดซึ่งไดรับความนิยม ตลอดจนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ 

 
ตารางที่ 2.5.28  กลุมผูผลิตรายการทางโทรทัศนรายใหญ และจํานวนรายการทีผ่ลิต 

บริษัท ละคร เกมโชว เพลง ปกิณกะ
บันเทิง 

ความรูสาร
คดี 

ขาว เด็ก 

กันตนา* 
(14) 

5 (3) 
7 (3) 

- - 5 (3) 
7 (2) 

7 (1) 9 (1) 7 (1) 

ดาราวีดีโอ* 
(6)  

7 (6)       

ดีดา* (5) 7 (5)       
เจ เอส 
แอล* (10) 

- 9 (1) - 5 (4) 
7(2) 
9 (1) 

9 (2) - - 

โพล่ีพลัส* 
(8) 

7 (2) 3 (1) - 3 (1) 
5 (1) 
7 (1) 
9 (2) 

- - - 

เครือขาย
ผูผลิตละคร
ชอง 3 

3 (> 10) - - - - - - 

เวิรค
พอยต** 
(18) 

7 (1) 
5 (4) 

TPBS (1) 

5 (2) 
7 (3) 
9 (1) 

- 5 (1) 
9 (3) 

- - 5 (1) 
9 (1) 

มีเดียออฟ
มีเดียส** 
(18) 

7 (2) 
9 (1) 

7 (1) 7 (1) 7 (3) 7 (4) 7 (2) 7 (4) 

เครือ
แกรมมี่** 
(30) 

3 (3) 
5 (2) 
9 (5) 

5 (3) 
TPBS (1) 

5 (4) 
7 (3) 
9 (1) 

5 (6) 
9 (2) 

- - - 

เครืออาร
เอส** (15) 

- - 5 (5) 
7 (2) 
9 (4) 

5 (2) 
7 (1) 
9 (1) 

- - - 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 
หมายเหตุ: * จากเว็บไซตของบริษัท 
 ** จากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 ของบริษัท 
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สถานีโทรทัศนและผูผลติรายการรายใหญยังมีแนวโนมผนวกกันในแนวดิ่ง (vertical 
integration) เชน การที่สถานีโทรทัศนชอง 7 ไปซ้ือหุนของบริษัทมีเดียออฟมีเดียส ซ่ึงสงผลทําให
บริษัทฯ มีรายการถึง 17 รายการที่ออกอากาศทางชอง 7 จาก 18 รายการที่ผลิตในป 2551 
เชนเดียวกบัสถานีโทรทัศนชอง 3 มีบริษัทลูกจํานวนมากอยูในเครืออยูแลว เชน บริษัท รังสิโรตมว
นิช จํากดั บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จํากัด บริษัท นิวเวลิด โปรด๊ักชั่น จํากัด เปนตน ซ่ึงผลิต
รายการเพื่อออกอากาศในชอง 3 เทานั้น 
 
5.3.3 ผลประกอบการของผูประกอบการ 
 

ผลประกอบการของบริษัท บีอีซี เวิรลด จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ 
จํากัด และ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูบริหารสถานีโทรทัศนชอง 3, 7, และ 9 
ตามลําดับ บริษัท บีอีซี เวิรลด มีรายไดรวม 8.9 พันลานบาท รองลงมาคือ บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศนและวิทยุ และ บริษัท อสมท. 6.2 และ 4.3 พันลานบาทตามลําดับ ขณะที่กําไรสุทธิของ
ผูบริหารชอง 3 และชอง 7 ใกลเคียงกันที่ 2.9 และ 2.6 พันลานบาทตามลําดับ สวนชอง 9 มีกําไร
สุทธิ 1.2 พันลานบาท และเมื่อพิจารณาอัตราสวนทางการเงิน ทั้งสามบริษัทมีความสามารถใน
การทํากําไรสูงมาก โดยชอง 7 มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 48.2 ชอง 3 รอยละ 32 และชอง 9 รอยละ 
29 (ตารางที่ 2.5.29) เชนเดียวกับอัตราผลตอบแทนผูถือหุนและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยที่
สูงมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ซ่ึงสะทอนถึงกําไรสวนเกินอันเกิดจากการผูกขาดของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ 

 
ตารางที่ 2.5.29  ผลประกอบการของ บริษัท บีอีซี เวิรลด จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ

โทรทัศนและวิทยุ จํากัด และ บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ในป 2551 (ลานบาท) 
รายการ ชอง 3 ชอง 7 ชอง 9 

รายไดรวม 8,960.89 6,258.87 4,352.88 
   รายไดจากการขายและบริการ 8,798.13 5,348.61 3,444.97 
   รายไดอ่ืน 162.76 910.26 907.91 
รวมคาใชจาย 4,751.10 3,680.77 2,696.43 
   ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 3,277.17 1,662.37 1,645.81 
   คาใชจายในการขายและบริหาร 1,430.99 1,063.54 946.18 
   คาใชจายอื่นๆ 15.94 954.86 104.44 
กําไรสุทธิ 2,938.24 2,578.10 1,230.11 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ) 32 48.20 29.11 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 42 14.57 17.35 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ) 34 13.79 13.81 
ที่มา: บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) (2552), บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) และ Business Online 
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ดานบริษัท ทรูวิชั่นส จํากดั (มหาชน) ผูใหบริการรายใหญของโทรทัศนเชิงพาณชิยแบบ
บอกรับสมาชกิหรือเคเบิ้ลทวีี มีรายไดและกําไรสุทธิ 8.8 และ 2.0 พันลานบาทตามลําดับ โดยมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ยกเวนป 2550 ที่รายไดและกําไรสุทธลิดลงจากปกอน และเม่ือ
พิจารณาความสามารถในการทํากําไร บริษัททรูวชิั่นสมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 30.72 อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรอยละ 11.92 และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนรอยละ 42.12 ในป 2551 
(ตารางที่ 2.5.30) ซ่ึงถือวาสูงมากและอาจสะทอนถึงอํานาจเหนือตลาดของบริษัท 
 

ตารางที่ 2.5.30  ผลประกอบการของ บริษัท ทรูวชิัน่ส จํากัด (มหาชน)  
ในป 2547-2551 (ลานบาท) 

รายการ 2551 2550 2549 2548 2547 

รายไดรวม  8,815.52 6,868.53 7,010.99 6,626.16 6,319.15 
   รายไดจากการขายและบริการ 6,586.60 6,073.45 5,628.98 5,264.07 4,903.39 
   รายไดอ่ืน  2,228.92 795.08 1,382.01 1,362.09 1,415.77 
รวมคาใชจาย 5,983.91 5,797.96 5,833.00 5,405.56 4,926.53 
   ตนทุนขาย และ/หรือบริการ  4,874.95 4,613.83 4,277.23 3,904.14 3,201.65 
   คาใชจายในการดําเนินงาน  1,108.96 1,184.13 1,489.21 1,439.99 1,724.88 
   คาใชจายอื่น  - - 66.56 61.43 - 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  2,023.28 703.37 1,725.79 788.11 844.65 
อัตรากําไรสุทธิ 30.72 11.58 30.66 14.97 17.23 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 11.92 4.28 10.86 9.33 10.07 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 42.12 13.06 36.05 25.74 37.66 
ที่มา: Business Online 

 
 สําหรับผลประกอบการของบริษัท ไทยเดย ด็อท คอม จํากัด ซ่ึงเปนผูนําตลาดโทรทัศน
ดาวเทียม แมรายไดของของบริษัทจะมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น แตคาใชจายที่คอนขางสูง (ประมาณ 
500 ลานบาทตอป) ทําใหบริษัทประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอด และเริ่มมีกําไรสุทธิ 19.96 ลาน
บาทในป 2550 ซ่ึงนาจะไดรับอานิสงคจากกระแสการชุมนุมของกลุมพันธมิตรประชาชนเพือ่
ประชาธิปไตย และในป 2551 กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเปน 157.50 ลานบาท ซ่ึงนาจะเปนผลจากจํานวน
สมาชิกที่เพ่ิมขึ้น และรายไดที่ไดรับจากคาโฆษณาอันเปนผลจากกฎหมายอนุญาตใหมีโฆษณาได 
สวนอัตรากําไรสุทธิสูงถึงรอยละ 31.27 แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรที่สูงขึ้น ถึงกระนั้น 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนยังคงติดลบ ซ่ึงเปนผลจาดการขาดทุนสะสมที่มีอยูถึง 258 ลานบาท 
(ตารางที่ 2.5.31) จากผลประกอบการดังกลาวสะทอนวา ธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมอาจยังเปน
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง และความสําเร็จของบริษัท ไทยเดย ด็อท คอม จํากัด ไมไดเกิดจากปจจัย
ปกติ แตเปนผลจากสถานการณพิเศษ แตธุรกิจน้ีกมี็แนวโนมที่ดีเม่ือมีชองทางหารายไดเพ่ิมขึ้น
จากคาโฆษณา 
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ตารางที่ 2.5.31  ผลประกอบการของ บริษัท ไทยเดย ด็อท คอม จํากัด  
ในป 2547-2551 (ลานบาท) 

รายการ 2551 2550 2549 2548 2547 

รายไดรวม  664.02 517.21 446.19 375.70 443.78 
   รายไดจากการขายและบริการ 503.76 397.07 424.05 373.37 359.36 
   รวมรายไดอ่ืน  160.26 120.13 22.14 2.32 84.43 
รวมคาใชจาย 500.45 488.86 577.86 596.57 499.12 
   ตนทุนขาย และ/หรือบริการ  129.22 145.94 185.96 222.37 202.70 
   คาใชจายในการดําเนินงาน  371.23 342.92 391.89 374.20 296.43 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  157.50 19.96 -142.62 -236.61 -62.57 
อัตรากําไรสุทธิ 31.27 5.03 -33.63 -63.37 -17.41 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 24.56 3.19 -37.94 -60.69 -14.62 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน -79.42 -5.61 -37.95 -101.48 -1,814.04 
ที่มา: Business Online 

 
 สวนผลประกอบการของบริษทั สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด ซ่ึงแมวาจะเปนผูเชาเวลาสถานี
วิทยุกระจายเสียงรายใหญ และเปนบรษิัทลูกของคายเพลงใหญ บริษัท อารเอส โปรโมชั่น จํากัด 
(มหาชน) แตรายไดและผลกําไรของบรษิัทมีความไมแนนอน โดยบริษัทมีรายไดและกําไรสุทธิในป 
2547 เพียง 147.39 และ 1.86 ลานบาทตามลําดับ แตกลบัเพ่ิมขึน้อยางรวดเร็วเปน 384.24 และ 
36.08 ลานบาท ในป 2549 แตในป 2550 รายไดกลับลดลงเหลือ 251.16 ลานบาท ซ่ึงขาดทุนสุทธิ 
15.51 ลานบาท (ตารางที่ 2.5.32) เชนเดียวกับตัวเลขอัตราสวนทางการเงินในแตละปที่มีความผัน
ผวน ซ่ึงสะทอนถึงภาวะการแขงขันสูง และความไมม่ันคงในธุรกิจน้ีอันเปนผลจากสญัญาสัมปทานที่มี
อายุสั้น 
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ตารางที่ 2.5.32  ผลประกอบการของ บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด  
ในป 2547-2551 (ลานบาท) 

รายการ 2551 2550 2549 2548 2547 

รายไดรวม  338.96 251.16 384.24 163.25 147.39 
   รายไดจากการขายและบริการ 327.79 250.29 332.66 158.52 144.61 
   รวมรายไดอ่ืน  11.17 0.87 51.58 4.73 2.78 
รวมคาใชจาย 331.94 266.66 339.85 152.02 145.53 
   ตนทุนขาย และ/หรือบริการ  162.51 153.34 188.26 71.33 102.60 
   รวมคาใชจายในการดําเนินงาน  169.43 113.32 151.59 80.69 42.93 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  7.01 -15.51 36.08 11.11 1.86 
อัตรากําไรสุทธิ 2.14 -6.20 10.85 7.01 1.28 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 3.77 -11.97 22.26 11.69 2.39 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 7.21 -17.19 34.31 16.08 3.20 
ที่มา: Business Online 
 

เม่ือพิจารณาผลประกอบการของผูผลิตรายการ บริษัท รังสิโรตมวนิช จํากัด ซ่ึงเปนผูผลิต
รายการโทรทัศนรายใหญ และเปนบริษัทลูกของบริษัท บีอีซี เวิรลด จํากัด (มหาชน) ผูบริหาร
สถานีโทรทัศนชอง 3 รายไดรวมของบริษัทขยายตัวอยางรวดเร็วจาก 1.3 พันลานบาทในป 2547 
เปน 3.8 พันลานบาทในป 2551 ขณะที่คาใชจายตั้งแตป 2548-2551 ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ทํา
ใหกําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวในชวง 5 ปที่ผานมา และเมื่อพิจารณาอัตราสวนทาง
การเงิน บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 20.37 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรอยละ 55.32 และ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนที่สูงถึงรอยละ 339.05 (ตารางที่ 2.5.33) ซ่ึงอาจสะทอนถึงความ
ไดเปรียบในฐานะที่เปนบริษัทลูกของชอง 3 ทําใหมีโอกาสผลิตรายการเพื่อออกอากาศใน
ชวงเวลาที่ดี การประกอบธุรกิจจึงมีความเสี่ยงต่ําแตมีผลตอบแทนสูง 
 

ตารางที่ 2.5.33 ผลประกอบการของ บริษัท รังสิโรตมวนิช จํากัด ในป 2547-2551 (ลานบาท) 
รายการ 2551 2550 2549 2548 2547 

รายไดรวม  3,897.49 3,427.81 3,077.59 2,391.06 1,313.73 
   รายไดจากการขายและบริการ 3,882.53 3,417.51 3,067.38 2,385.39 1,308.63 
   รายไดอ่ืน  14.96 10.30 10.22 5.67 5.10 
คาใชจายรวม 2,766.03 2,799.20 2,728.17 2,117.52 688.87 
   ตนทุนขาย และ/หรือบริการ  2,585.50 2,650.88 2,607.71 2,037.29 640.65 
   คาใชจายในการดําเนินงาน  180.53 148.32 120.46 80.23 48.22 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  790.89 440.20 243.05 190.35 436.89 
อัตรากําไรสุทธิ 20.37 12.88 7.92 7.98 33.39 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 55.32 62.04 33.77 19.22 51.80 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 339.05 181.62 60.43 31.25 65.33 
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5.3.4 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 
1. สูญญากาศของการกํากับดูแลสื่อ  
 
ระบบการกํากับดูแลการประกอบการกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนของประเทศไทย

อยูในภาวะสุญญากาศ เน่ืองจากการทํารัฐประหารในป 2549 ทําใหรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เกี่ยวกับการกํากับดูแลสื่อและจัดสรรคลื่นความถี่เดิมถูกยกเลิกไป และถึงแมวารัฐธรรมนูญป 
2550 มีบทบัญญัติใหรวม “กสช.” และ “กทช.” เปนองคกรเดียว และหลังจากนั้นไดมีการออก
กฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 แตการจัดตั้งองคกร
กํากับดูแลตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญยังไมแลวเสร็จ และกฎหมายใหมน้ีเปนเพียงการวางกรอบ
การกํากับดูแลกิจการไวอยางกวางๆเทานั้น สงผลทําใหเกิดความไมแนนอนเกี่ยวกับกติกาการ
กํากับดูแลและการจัดสรรคลื่นความถี่ ผูประกอบการที่ไดรับสัมปทานคลื่นความถี่หรือแมแต
หนวยงานที่เปนเจาของคลื่นความถี่ในปจจุบัน จึงอยูในความเสี่ยงวาจะไดรับสิทธิในการประกอบ
กิจการนั้นตอไปหรือไม และจะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหกับผูประกอบการรายใหมหรือไม  

 
 การไมมีองคกรที่ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหม
ใหกับผูประกอบการไทย ยังทําใหในชวงที่ผานมา มีการเปดใหบริการโทรทัศนดาวเทียม สําหรับ
ออกอากาศในประเทศไทยเกิดขึ้นหลายราย โดยเลี่ยงไปออกอากาศโดยใชคลื่นความถี่ของ
ประเทศอื่นๆที่อยูใกลเคียงกับประเทศไทย เชน ไตหวัน ฮองกง ลาว กัมพูชา โดยการสงเนื้อหา
รายการผานเครือขายอินเทอรเน็ตและออกอากาศโดยผานสัญญาณดาวเทียมจากตางประเทศเขา
มาในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีผูใหบริการอีกสวนหนึ่งที่ออกอากาศโดยผานเครือขายดาวเทียมใน
ประเทศ ซ่ึงถือวาเปนกิจการโทรทัศนที่ยังไมไดการอนุญาตอยางถูกกฎหมายของประเทศ93 ซ่ึง
ทําใหรัฐตองสูญเสียรายไดจากการใชคลื่นความถี่ใหกับประเทศอื่น การกลั่นกรองเนื้อหาของ
รายการทําไดยาก รวมทั้งทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูประกอบการที่ขออนุญาตอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย 

 
2. รายการทีวีดาวเทียมยังขาดคุณภาพ 
 
ธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมในปจจุบันยังมีปญหาในแงคุณภาพของรายการ เน่ืองจาก

ผูประกอบการธุรกิจโทรทัศนดาวเทียมสวนใหญยังเปนรายยอย และยังไมม่ันใจในเรื่องของ
ผลตอบแทนจากการลงทุน จึงไมเนนการลงทุนเพ่ือสรางคุณภาพใหรายการ ถึงแมวาหลังจากที่
กฎหมายอนุญาตใหมีโฆษณาได แตผูผลิตสินคาและตัวแทนโฆษณายังไมเห็นคุนเคยหรือไมม่ันใจ
ถึงประสิทธิผลของการลงโฆษณาในสื่อประเภทนี้ จึงทําใหผูผลติรายการที่มีคุณภาพยังไมกลาเขา
                                                           
93 “ศูนยวิจัยกสิกรไทยแนะรัฐสรางระบบดูแลทีวีดาวเทียมใหมีประสิทธิภาพ” คม ชัด ลึก (4 มีนาคม พ.ศ. 2550) 
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มาลงทุนเพ่ือออกอากาศในสื่อน้ีมากนัก แตในอนาคต ผูผลิตรายการโทรทัศนรายใหญมีแนวโนม
จะเขามาทําธรุกิจโทรทัศนดาวเทียมมากขึ้น ซ่ึงนาจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของรายการ
มากขึ้น94 
 

3. การวัดเรตติ้งยังไมไดรับความเชื่อถือ 
 
ถึงแมวา สมาคมเคเบิ้ลทีวีแหงประเทศไทยและสมาคมโทรทัศนดาวเทียม (ประเทศไทย) 

ไดลงทุนวาจางบริษัทวัดเรตติ้งของผูชมรายการโทรทัศนที่ออกอากาศในเคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน
ดาวเทียม แตการวัดเรตติ้งของผูชมรายการดังกลาวยังไมไดรับความเชื่อถือจากบริษัทตัวแทน
โฆษณา ซ่ึงมองวายอดสมาชิกของผูประกอบการเคเบิ้ลทีวีแตละรายเปนความลับที่ไมมีใคร
เปดเผย และตัวเลขผูชมรายการที่มีอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนตัวเลขของสมาคมผูประกอบการ
โทรทัศนดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีแหงเอเชีย (CASBAA) หรือเอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช ก็เปนตัว
เลขที่ทางสมาคมฯ จัดทําใหทั้งสิ้น95 นอกจากนี้ การสํารวจบางโครงการก็ใชจํานวนตัวอยางนอย
เกินไป เชน การสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูชมเคเบิลทีวี โดย AGB Nielsen Media 
Research (Thailand) ชวงเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2552 ที่ใชตัวอยางเพียง 100 
ครัวเรือนเทานั้น96 เปนตน 
 

4. ความไมม่ันคงในการประกอบการ 
 
 สัญญาสัมปทานวิทยุมีอายสุั้นไมเกิน 2 ป97 หรือในบางกรณีไมมีการทําสัญญาเปนลาย
ลักษณอักษร และสัญญาสวนใหญสามารถถูกบอกเลิกไดทันท ี ทําใหผูประกอบการธรุกิจ
วิทยุกระจายเสียงมีความเสีย่งในการลงทนุสูงมาก ในขณะที่ผูประกอบการรายใหมที่พยายามจะ
เขาสูธุรกิจน้ีจะมีความยากลําบากมากขึน้ เน่ืองจากการประกอบธรุกิจน้ีตองใชเงินลงทุนคอนขาง
สูง ดังน้ัน ผูประกอบการที่ไดรับสัมปทานจะตองใชเวลาในการคืนทุนใหเร็วที่สุดภายในระยะเวลา 
1-2 ปเพ่ือใหคุมทุน แตผูประกอบการรายใดที่มีเงินทนุไมเพียงพออาจตองไปทําสัญญารวมทนุกับ

                                                           
94 รัตติยา อังกุลานนท “ทีวีดาวเทียม-เคเบิล ดาวรุงธรุกิจส่ือป'52” กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน (30 ธ.ค.2551) สืบคนเม่ือ 29 
พฤศจิกายน 2552 จาก http://www.bangkokbiznews.com  
95 ปยาณี รุงรัตนธวัชชัย “‘โฆษณา’ จุดเปลี่ยนเคเบิลสูธรุกิจหม่ืนลาน” Positioning Magazine (เมษายน 2551) 
96 ผลการสํารวจนี้ พบวา ผูชมสวนใหญจะมีพฤติกรรมที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ วันธรรมดา จะมีการรับชมเคเบิลทีวีในชวง
กลางวันหรือ Non-Prime time มากกวาฟรีทีวี แตพอเขาสูชวงไพรมไทมโดยเฉพาะละครหลังขาวภาคค่ํา จะกลับมาดูฟรีทีวีเกือบ
หมด ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาว ในวันเสาร-อาทิตย ก็เปนไปทิศทางเดียวกนั โดยเฉพาะในกลุมผูหญิงอายุตั้งแต 25 ปข้ึนไป ยังพบ
ดวยวา วันเสาร-อาทิตย จะรับชมรายการทางฟรีทีวีมากกวาเคเบิลทีวีไมวาจะเปนชวงเวลาใดก็ตาม (ขอมูลจากหนังสือพิมพ  ดารา
เดลลี ่ ฉบับวันที่ 9 -12 กันยายน  2551, หนา 6.) 
97 มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2541 ระบุวา “ใหหนวยงานที่มีคลื่นความถี่และมีความจําเปนตองเร่ิมทําสัญญาใหมหรือขยายสัญญาหรือสัมปทานเดิม ทําสัญญา
ใหมีกําหนดระยะเวลาสั้นๆ ไมใหเกิน 2 ป หากเกิน 2 ป ใหรายงานการทาํสัญญาใหคณะรัฐมนตรีทราบกอนลงนาม” 
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เจาของสถานี ซ่ึงทางสถานีจะตองพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารจัดการ และ
ประสบการณในการเขาสูธรุกิจน้ีวามีมากนอยเพียงใด 
 

ในทํานองเดียวกัน บริษัทผูเชาเวลาจากสถานีโทรทัศนเพ่ือออกอากาศรายการ ซ่ึงเปน
ปกติธุรกิจที่การทําสัญญาเชาเวลาระหวางสถานีโทรทัศนและผูผลิตรายการโทรทัศนจะมี
ระยะเวลาการทําสัญญา 6 เดือน ถึง 1 ป และตอสัญญาเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา  หาก
สถานีโทรทัศนไมใหบริษัทผูเชาเวลาตอสัญญา หรือทําการปรับผังรายการใหมโดยมีการปลดบาง
รายการออกไป จะทําใหมีความเสี่ยงที่จะตองสรรหาสถานีเพ่ือออกอากาศใหม ซ่ึงจะกระทบตอ
ความตอเน่ืองของการออกอากาศของรายการโทรทัศนและรายไดของบริษัทผู เชาเวลา  
นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา เชน การขึ้นคาเชาเวลา
ออกอากาศโทรทัศน การลดสัดสวนรายไดหรือสัดสวนเวลาโฆษณาของบริษัทฯ เปนตน ซ่ึงลวน
สงกระทบตอผลประโยชนและรายไดของบริษัทผูเชาเวลาทั้งสิ้น  

 
5. ความไมโปรงใสในการคัดเลือกผูเชาเวลา 

 
 กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ของหนวยงานรัฐแตละแหงยังขาดมาตรฐานและไม
โปรงใส เชน ในบางหนวยงาน แมวาจะมีการประกาศคัดเลือกผูเชาเวลาอยางเปนทางการ แตก็
สงวนสิทธิในการคัดเลือกผูที่ไมไดใหเสนอคาเชาสูงสุด หรือเปนการประมูลที่ไมไดมีการแขงขัน
อยางแทจริง เปนตน ความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงานเจาของคลื่นและผูประกอบการนับเปน
ปจจัยสําคัญในการไดมาซึ่งสิทธิในการประกอบการ นอกจากนี้ การประกอบการในปจจุบันยังขาด
กฎเกณฑในการกํากับดูแล เน่ืองจากจะตองรอใหมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกอน 
 

6. การขยายตวัของวิทยุชุมชน 
 
การขยายตวัของวิทยุชุมชน หรือสถานีวิทยุสําหรบัทองถิ่นที่เพ่ิมจํานวนขึ้นมากในชวงที่

ผานมาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีตัวเลขอยางไมเปนทางการประมาณ 2,000 แหง ซ่ึง
ในบางแหงน้ันอาจไมปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว เชน สงในกําลังสงที่สูง ตั้งเสาสูง ทําใหรัศมีการ
ออกอากาศไปไกล ทําใหเกิดการรบกวนกับคลื่นวิทยหุลักที่มีอยูแลว หรือการรบกวนการสื่อสาร
ของชองทางอื่นๆ98 

 
  
 
 

                                                           
98 “ธุรกิจวิทยุ : การแขงขันสูง ... ในขณะที่กติกายังไมมีความชัดเจน” กระแสทรรศน ปที่ 11 ฉบับที่ 1758 (7 มิถุนายน 2548) 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2  
 

หวงโซอุปทานในอตุสาหกรรมซอฟตแวร 
และดิจิทัลคอนเทนตที่เกิดใหม  

(Supply Chain in Emerging Software and 
Digital Content Industries) 
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สวนที่ 2 หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต 
ที่เกิดใหม (Supply Chain in Emerging Software and Digital Content 

Industries) 
 
 
บทนํา 
 
 ในชวงทศวรรษที่ผานมา อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตมีการขยายตัว
อยางกาวกระโดด โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่เกิดใหม 
(Emerging Software and Digital Content Industries) เชน อุตสาหกรรมซอฟตแวรในฐานะ
บริการ (Software as a service: SaaS) อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัว (Embedded Software) 
อุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Content) ตลอดจน
อุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชั่น 

 
ในสวนของอุตสาหกรรม SaaS น้ัน Gartner1 ไดคาดการณวา อุตสาหกรรม SaaS มี

มูลคาตลาดถึง 8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 และมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 21.9   
หากยังคงมีอัตราการเติบโตในระดับดังกลาวตอเน่ืองไป อุตสาหกรรม SaaS จะมีมูลคาตลาด
กวา 16 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2556  สําหรับอุตสาหกรรมบริการเนื้อหาบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ Juniper Research ไดคาดการณวา มูลคาของบริการเนื้อหาบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2550 เปน 167 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 25562 นอกจากนี้ ดานอุตสาหกรรมเกม PricewaterhouseCoopers 
ไดคาดการณวา มูลคาของอุตสาหกรรมเกมในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 52.5 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในป 2552 เปน 86.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอ
ปรอยละ 10.63 
 
 จะเห็นไดวา ตลาดซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่เกิดใหมเหลานี้ยังคงมีแนวโนมที่จะ
เติบโตอยางตอเน่ือง ตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดานฮารดแวรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
โดยเฉพาะการสื่อสารไรสาย  ดังน้ัน  หากผูประกอบการไทยสามารถพัฒนาความสามารถใน
การผลิตใหแกตลาดโลกได ก็จะมีโอกาสทางธุรกิจอยางมาก  

                                                            

1 ที่มา: Gartner (2009). Gartner says Worldwide SaaS Revenue to Grow 22 Percent in 2009. [online] (accessed on 
June 28, 2010) available from: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=968412. 
2 Juniper Research. Mobile Content Strategies and Business Models: Scenarios & Forecasts 2008-2010. 
3 PricewaterhouseCoopers. Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014 Report. 



  2-164 

ในสวนนี้ จะศึกษาหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่เกิด
ใหม ประกอบดวย อุตสาหกรรมซอฟตแวรประเภท SaaS อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัว 
อุตสาหกรรมบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ อุตสาหกรรมเกม และอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น 
โดยเนื้อหาในการศึกษาของแตละอุตสาหกรรมจะประกอบดวย โครงสรางอุตสาหกรรม 
พฤติกรรมของผูประกอบการ ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ และโอกาสทางธุรกิจ และ
สวนสุดทายคือบทสรุปและขอเสนอแนะ 



  2-165 

6.  อุตสาหกรรมซอฟตแวรในฐานะเปนบริการ 
 (Software as a Service: SaaS) 
 

Software as a Service (SaaS) คือซอฟตแวรที่ใหบริการผานทางเว็บ (web- based) 
ซ่ึงผูใชไมจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรในเครื่องคอมพิวเตอรของตน โดยซอฟตแวรน้ันจะติดตั้งไว
ที่แมขาย (server) ของผูใหบริการที่เชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงทําใหผูใชบริการ
สามารถใชงานซอฟตแวรดังกลาวผานทางอินเทอรเน็ต  โดยรูปแบบของการหารายไดจาก
ซอฟตแวรในลักษณะนี้ จะเนนการใหบริการ (service) มากกวาการขายซอฟตแวรสําเร็จรูป  
(packaged software)  

 
ขอแตกตางระหวางซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร และ SaaS แสดง

ดังตารางที่ 2.6.1  
 
ตารางที่ 2.6.1 เปรียบเทยีบซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ตดิตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร 

และซอฟตแวรประเภท SaaS 
ซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ีติดต้ังบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร 
SaaS 

ผูใชจะจายคาซอฟตแวรเปนคาลิขสิทธิ์ ผูใชจายตามปริมาณที่ใชงานจริง 
ซอฟตแวรจะถูกติดตั้งลงบนเครื่องของผูใช ซอฟตแวรถูกติดตั้งและดูแลโดยผูใหบริการ 
ผู ใชตองเปนฝายจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอรที่มี
คุณสมบัติ (specification) ตรงตามซอฟตแวรนั้นๆ 
ตองการ 

ผูใชไมตองจัดหาคุณสมบัติ (specification) ของ
เครื่องคอมพิวเตอร โดยผูจัดหา SaaS จะเปนฝาย
จัดการ 

ลูกคาจะตองเปนฝายอัพเกรดซอฟตแวรเอง ผูใหบริการจะอัพเกรดซอฟตแวรโดยอัตโนมัติเมื่อมี
บริการใหม 

ที่มา:  Workday (2008), “From Applications to Services, the shift to On-demand”, White Paper, จาก 
(http://www.cfo.com/whitepapers/index.cfm/download/11778019) 

 
ทั้งน้ี รูปแบบ (model) ของ SaaS มีลักษณะคลายกับการใหบริการซอฟตแวรแอพ

พลิเคชัน (Application Service Provider: ASP) อยางไรก็ตาม SaaS มีขอแตกตางจาก ASP 
บางประการ ดังที่แสดงในตารางที่ 2.6.2 
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ตารางที่ 2.6.2  ความแตกตางระหวาง SaaS และ ASP 
 SaaS ASP ท่ีผานมา 

การออกแบบโดยมีสมมติฐานเพ่ือเปน APS/SaaS ใช ไมใช 
ระบบการคิดคาบริการ Subscription Subscription 
คาบริหาร รวมอยูกับคาบริการขางตน รวมอยูกับคาบริการขางตน 
การบริหารจัดการดานแอพพลิเคชัน Development Vendor Third-party Vendor 
Tenancy Model Multitenant Single Tenant 
Single Instance ใช ไมใช 
Code-level Customization ไมใช ใช 
การ Customize ของผูใช ทําได (ใช metadata) ทําไมได 
ความสามารถในการใชรวมกับแอพพลิเคชันอื่น มี (เปดเผย API ที่จําเปน) มีบาง(ระดับสงไฟลตอ) 
ผูกําหนดจังหวะในการปรับเปนเวอรชันใหม Provider User 
ที่มา:  บัญฑิต โรจนอารยานนท (2552).”แนวโนมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...2009-2014” แปล

จาก Information Technology Research Department of Nomura Research Institute, Ltd. (2009). 
IT Roadmap 2009. 

 
SaaS สามารถแบงตามลักษณะของผูใชงานไดเปน 2 ประเภทคือ 
1.  การบริการที่เนนภาคธุรกิจ (Business-orientated services) คือการใหบริการแก

องคกรหรือหนวยงานทางธุรกิจตางๆ ตัวอยางเชน ซอฟตแวรประเภท Enterprise Resource 
Planning (ERP) , Customer Relationship Management (CRM), ระบบการวิเคราะหและ
จัดสรรตูคอนเทนเนอร (Container Allocation Analysis) สําหรับใหบริการขนสงสินคา และ
ระบบ Help Desk Management เปนตน 

2.  การบริการที่เนนผูใชทั่วไป (Customer-orientated services) คือการใหบริการแก
บุคคลทั่วไป สวนใหญมักจะเปนการใหบริการไมเสียคาใชจาย ตัวอยางเชน บริการอีเมลผาน
ทางเว็บ (web-based email service) เชน Hotmail และ Yahoo และบริการซอฟตแวรประเภท
สํานักงาน (Office software)  เปนตน 

 
ขอดีของการใช SaaS ในภาคธุรกิจคือ 
1. สามารถลดตนทุนในการเปนเจาของ (total cost of ownership)  

ในการใช SaaS บริษัทไมจําเปนตองลงทุนในการซื้อซอฟตแวร ฮารดแวร หรือ
ฐานขอมูล (database) และไมจําเปนตองจางบุคลากรทางดาน IT เพ่ิมขึ้น 

2. ไดรับผลตอบแทนคืนจากการลงทุนเร็วขึ้น (ROI)  
SaaS สามารถนํามาใชในบริษัทไดทันที โดยมีระยะเวลาจากเริ่มโครงการจนถึง

สามารถนํามาใชงานไดคอนขางสั้น นอกจากนั้นผูใชยังปรับตัวกับซอฟตแวรได
รวดเร็ว 

 



  2-167 

3. ไมจําเปนตองจัดการดานเทคโนโลยี 
Saas ชวยใหบริษัทดูแลงานดานระบบลดลง และไมตองดูแลดานการ

บํารุงรักษามากนัก (maintenance) 
4. อัพเดทซอฟตแวรโดยอัตโนมัติ  

ผูใช SaaS จะไดใชซอฟตแวรเวอรชันใหมๆ อยูเสมอ ทั้งการอัพเดทแพทซ 
(patch) และการปรับปรุงการบํารุงรักษาระบบ (system maintenance) และการ
ปฏิบัติการของระบบ (system operation) 

5. ลดความเสี่ยง 
 ผูใชไมตองกังวลวาจะตองอัพเกรดฮารดแวรใหตรงกับความตองการของ

ซอฟตแวรน้ันๆ 
 

6.1 โครงสรางของอุตสาหกรรม  
 

โครงสรางของอุตสาหกรรม SaaS มีผูประกอบการที่สําคัญ (ดูภาพที่ 2.6.1) ดังตอไปน้ี 

• ผูจัดหาฮารดแวร (Hardware provider) คือผูผลิตฮารดแวรทั้งแมขาย (server) และ
โครงขาย (networking) ตัวอยางของผูจัดหาฮารดแวร เชน Cisco, Compaq หรือ 
Dell เปนตน  

• ผูจัดหา Cloud (Cloud Provider) คือผูใหบริการทางดานการประมวลผลทั้งพ้ืนที่ใน
การเก็บขอมูล หรือความเร็วในการประมวลผลในลักษณะ Cloud computing 
ตัวอยางผูจัดหา cloud computing เชน amazon EC2 และ Google App Engine 
เปนตน 

• ผูใหบริการโทรคมนาคม (Telecom operator) คือผูจัดหาบริการทางดาน
โทรคมนาคม ไมวาจะเปนการใหบริการโทรศัพท เชน ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(Mobile operator) หรือ การใหบริการดานสื่อสารขอมูล (data communication) 
เชน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (internet provider) ตัวอยางของผูใหบริการ
โทรคมนาคม เชน TOT Dtac และ Truemove 

• ผูจัดหาซอฟตแวร SaaS (SaaS Provider) คือ ผูจัดหาซอฟตแวร SaaS เพ่ือ
ใหบริการกับผูที่สนใจ ตัวอยางของผูจัดหาบริการซอฟตแวร SaaS เชน Salesforce 
GoogleDoc เปนตน 

• ผูพัฒนาซอฟตแวร (Software Developer) คือผูผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอร หรือผูใหบริการดาน System integration (SI) ที่พัฒนา
ซอฟตแวรของตัวเองขึ้นมา ตัวอยางของผูพัฒนาซอฟตแวร เชน Microsoft และ 
MFEC เปนตน 
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ภาพที่ 2.6.1 หวงโซมลูคาอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเภท Software as a Service  
 

 
 

ที่มา:  Software & Information Industry Association (2001). Software as a Service: Strategic 
Backgrounder. 

 
6.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ   
 
 เน่ืองจากธุรกิจ SaaS ในไทยยังคงอยูในระยะเริ่มตน จํานวนผูประกอบการและจํานวน
ผูใชในอุตสาหกรรม SaaS ในประเทศไทยนับวามีจํานวนนอย ดังน้ัน กลยุทธหลักคือ การสราง
ความเขาใจและชี้ใหเห็นขอดีของ SaaS แกผูใช โดยเฉพาะผูใชประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เพ่ือสรางกระแสใหผูใชหันมาใชบริการ SaaS มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทในตางประเทศมี
แนวโนมจะเปลี่ยนมาใชบริการประเภท SaaS มากขึ้นซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหบริษัทตางๆ ใน
ประเทศไทยเปลี่ยนมาใชบริการประเภทนี้เพ่ิมขึ้นดวย 
 

อยางไรก็ตาม บางบริษัทมีกลยุทธในการหาตลาด SaaS ในตางประเทศ เน่ืองจากผูใช
ในตางประเทศเริ่มหันมาใช SaaS กันมากขึ้น ซ่ึงกลยุทธที่สําคัญคือ การเขาใจพฤติกรรมของ
ผูใชในประเทศนั้นๆ และการมีซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติที่แตกตางจากซอฟตแวรที่มีใหบริการใน
ประเทศนั้นๆ (ดูกรอบขอความที่ 2.6.1) 

 
 
 

ผูจัดหาบริการ
ดานซอฟตแวร 

SaaS (SaaS 
Provider) 

ผูใชบริการ 

ผูจัดหาฮารดแวร 
(Hardware provider) 

ผูจัดหา Cloud (Cloud 
Provider) 

ผูใหบริการ
โทรคมนาคม 

(Telecom operator) 

ผูพัฒนาซอฟตแวร 
(Software Developer) 
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กรอบที่ 2.6.1 กรณีตัวอยางของบริษัทที่ใหบริการแปลงไฟลเอกสาร PDF เปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) 

 
 บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด ไดใหบริการรับแปลงไฟลเอกสาร PDF เปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสภายใตชื่อ “Flipbook” ซึ่งการใหบริการดังกลาวจะเปนลักษณะซอฟตแวรประเภท SaaS โดย
ผูใชบริการสามารถอัพโหลด (upload) ไฟลเอกสาร PDF ที่ตองการแปลงเปน Flipbook บนเว็บไซตของทางบริษัท 
(http://flipbooksoft.com) จากนั้น บริษัทผูใหบริการจะแปลงไฟลเอกสาร PDF เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(Flipbook) บนเว็บไซตของผูใหบริการ โดยผูใชบริการสามารถเขาไปอานไฟลที่แปลงแลวนั้นไดหรือสามารถสราง
เว็บล้ิงคมายังไฟลดังกลาวได ในกรณีที่ผูใชบริการเสียคาใชบริการ ผูใชสามารถดาวนโหลด (Download) ไฟล 
Flipbook เพ่ือนําไปใชงานตอไปได  

 
ในการใหบริการแปลงไฟลเอกสาร PDF เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส บริษัทไดติดตั้งซอฟตแวรที่เครือขาย

ของผูใหบริการบริษัทผานทางเทคโนโลยี Cloud computing ซึ่งสามารถรองรับการอัพโหลดไฟลเอกสารเปน
จํานวนมากได อีกทั้ง การใหบริการดังกลาว ผูใชไมจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรของผูใชบริการ 
โดยผูใชสามารถใชบริการผานทางเว็บไซตของผูใหบริการได (ภาพที่ 2.6.2) 

 
ในปจจุบัน บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด ตองการขยายการใหบริการดังกลาวสูตลาด

ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน โดยบริษัทไดนําผลิตภัณฑดังกลาวไปรวมแสดงในงาน  Web & Mobile 
Marketing Expo (Web-Mo) ณ ประเทศญี่ปุน ซึ่งไดรับความสนใจจากบริษัทในญี่ปุนเปนอยางมาก เนื่องจาก
ผูบริโภคมีแนวโนมหันมาสนใจหนังสืออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 
 

ภาพที่ 2.6.2 รูปแบบการใหบริการแปลงไฟลเอกสาร PDF เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 

 
ที่มา: http://flipbooksoft.com 

 
 
 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(Flipbook) 

ผูใชบริการสามารถอาน
ไฟลไดจากเวบไซตของผู

ใหบริการ (ไมเสีย
คาบริการ) 

เว็บไซตของผู

ใหบริการ 

คอมพิวเตอรของ
ผูใชบริการ (ผาน
ทางอินเทอรเน็ต) 

ไฟล PDF 

ผูใชบริการดาวโหลดไฟล
หนังสืออิเล็กทรอนิกสลง

เคร่ืองของตน  
(เสียคาบริการ) 
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6.3 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 
 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ SaaS มีดังตอไปน้ี 

1.  ความปลอดภัยของขอมูล 
 ความปลอดภัยของขอมูลนับเปนอุปสรรคสําคัญของอุตสาหกรรม SaaS เน่ืองจาก 
ลูกคาสวนใหญยังไมม่ันใจวาการใหบริการในลักษณะนี้จะมีความปลอดภัย ผูประกอบการกังวล
วาขอมูลที่สงขึ้นไปทางเว็บผานทางเครื่องแมขาย (server) ของผูประกอบการนั้นอาจมีการ
ร่ัวไหล หรือถูกเจาะระบบจนไดรับความเสียหายได ดังน้ัน ลูกคาจึงนิยมใชบริการในรูปแบบ 
outsource4 มากกวา ซ่ึงวิธีการ outsource ในแงของลูกคานั้นมีความปลอดภัยมากกวาถึงแมวา
จะมีตนทุนสูงกวาการใชบริการแบบ SaaS ก็ตาม 
  

2. ความกวางของชองทางในการรับสงขอมูล (Bandwidth) และความแพรหลายของ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

  การใชงาน SaaS จะตองทําผานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เน่ืองจากการมีขนาด
แบนดวิดทที่กวาง ยอมสงผลใหผูใชสามารถรับสงขอมูลที่ใชประมูลผลบนซอฟตแวรประเภท 
SaaS ไดเร็วขึ้น ในปจจุบัน ขนาดแบนดวิดทตอผูใชอินเทอรเน็ตของไทย (internet bandwidth 
per internet user) ยังคงอยูในระดับต่ํา โดย ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตตอผูใชอินเทอรเน็ต
ของไทยคือ 1.6 mbit/s ในขณะที่ ประเทศมาเลเซีย ไตหวัน และสิงคโปร มีสัดสวนอินเทอรเน็ต
แบนดวิดทตอผูใชอินเทอรเน็ต 1.8 12.6 และ 34.7 mbit/s ตามลําดับ 
 

นอกจากนี้ ความแพรหลายของการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของไทยยังคงอยูในระดับ
ต่ําเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ โดยจํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอประชากร 100 คน 
(broadband subscribers per 100 inhabitants)  ของไทยคือ 1.4 คนตอประชากร 100 คน 
ขณะที่ ประเทศมาเลเซีย ไตหวัน และสิงคโปรมีจํานวน 3.8 คน 20.9 คนและ 20.2 คนตอ
ประชากร 100 คนตามลําดับ5  
  
 

                                                            

4 การใหบริการแบบ Outsource คือ การที่บริษัทลูกคามีระบบโครงขายของตัวเองอยูแลว และไมตองทําหนาที่ดูแลระบบเอง จึง
วาจางใหผูประกอบการดานซอฟตแวรและวางระบบเปนที่ปรึกษา ดูแลและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรเครือขาย (Server) ของ
บริษัทลูกคา โดยการดําเนินการดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอรเครือขายนั้น ผูประกอบดานซอฟตแวรและวางระบบตองเขาไปผาน
ทางระบบของบริษัทลูกคา ซ่ึงการใหบริการแบบ Outsource น้ัน จะเนนที่ “คน” เปนสําคัญ กลาวคือ ผูประกอบการดาน
ซอฟตแวรและวางระบบตองสงเจาหนาที่เขาไปใหบริการ ณ คอมพิวเตอรเครือขายของบริษัทลูกคาไดทันทีเม่ือบริษัทลูกคารอง
ขอ 
5 ที่มา: International Telecommunication Union (2009). Measuring the Information Society: The ICT Development 
Index. 
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3. ขอจํากัดของคอมพิวเตอรแมขาย (server) ของผูใหบริการซอฟตแวร 
 ในปจจุบันหากผูใหบริการซอฟตแวรตองการใหบริการในลักษณะ SaaS  ผูใหบริการ
ซอฟตแวรจะทําการติดตั้งซอฟตแวรดังกลาวลงบนเครื่องแมขาย (server) ของตน และใหลูกคา
เขามาใชบริการผานเครื่องแมขายดังกลาว  ในกรณีที่มีลูกคามาใชบริการ SaaS เปนจํานวนมาก 
คอมพิวเตอรแมขายของผูใหบริการซอฟตแวรจะไมสามารถรองรับการใหบริการได ดังนั้น 
รูปแบบที่เหมาะสมกับการใหบริการลักษณะนี้คือการที่ผูใหบริการติดตั้งซอฟตแวรบน cloud 
computing6 ซ่ึงจะชวยใหผูใหบริการมีเครื่องแมขายที่มีความสามารถในการรองรับการใชงานที่
ยืดหยุนตามความตองการในขณะนั้นได 
 

4. การกีดกันจากผูขายซอฟตแวร (Vendor) รายเดิม 
เน่ืองจากมีผูขายซอฟตแวรสําเร็จรูป (vendor) บางรายซึ่งเห็นวาการใหบริการ

ซอฟตแวรแบบ SaaS เปนการขัดผลประโยชนของตน  ดังน้ัน vendor เหลานั้นจึงพยายามกีด
กันไมใหซอฟตแวรแบบ SaaS เขาสูตลาดไดโดยปดการใหบริการบางประเภทที่จะเปนการ
เชื่อมตอกับซอฟตแวรแบบ SaaS ได 
 
6.4 โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม SaaS 

 
IDC ซ่ึงเปนบริษัทวิจัยทางดานเทคโนโลยี7 รายงานวา อุตสาหกรรม SaaS ทั่วโลก

สามารถทํารายไดในป 2552 ถึง 13.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 
2551 กวารอยละ 34.2 หากอุตสาหกรรม SaaS มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound 
annual growth rate: CARG) รอยละ 25.3 ในป 2557 อุตสาหกรรม SaaS ทั่วโลกจะสามารถ
ทํารายไดกวา 40.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ภาพที่ 2.6.3) 
  
 เม่ือพิจารณารายไดอุตสาหกรรม SaaS แบงตามภูมิภาค พบวา ในป 2552 ทวีป
อเมริกามีสวนแบงรายไดของอุตสาหกรรม SaaS สูงสุดคือ รอยละ 73.8 รองลงมาคือ ทวีปยุโรป 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) รอยละ 18.8 และ ทวีปเอเชียแปซิฟก รอยละ 7.4 
ตามลําดับ ในขณะที่ป 2557 IDC  คาดการณวา ทวีปอเมริกายังคงครองสวนแบงรายไดของ
อุตสาหกรรม SaaS สูงสุด แตมีสัดสวนลดลง คือเหลือรอยละ 53.7 ในขณะที่ทวีปยุโรป 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) และทวีปเอเชียแปซิฟก มีสวนแบงรายไดในอุตสาหกรรม 
SaaS รอยละ 34.4 และ 11.9 ตามลําดับ (ภาพที่ 2.6.4) 

                                                            

6 Cloud computing คือ การใหบริการ IT Resource ขนาดใหญที่เสมือนจริงและมีความยืดหยุนสูงผานทางอินเทอรเน็ต  
(ที่มา: Information Technology Research Department of Nomura Research Institute, Ltd. (2009). IT Roadmap 2009.) 
7 ที่มา: IDC (2010). Worldwide Software as a Service 2010 – 2014 Forecast: Software Will Never Be the Same. 
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ทั้งน้ี ซอฟตแวร SaaS ที่มีสวนแบงไดรายไดสูงสุดโดยแบงตามประเภทซอฟตแวร 
(Functional Market) พบวาซอฟตแวร SaaS ประเภท System infrastructure software มีสวน
แบงรายไดสูงสุด รองลงมาคือ ซอฟตแวรประเภท Customer Relationship Management 
(CRM) ซอฟตแวรประเภท Application development/deployment software และซอฟตแวร
ประเภท Collaboration ตามลําดับ (ภาพที่ 2.6.5) 
 

เม่ือพิจารณาเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ไมรวมประเทศญี่ปุน) ใน
รายงาน “Asia/Pacific (excluding Japan) Software-as-a-Service Market Size and 
Forecast, 2009-2013: The Growth Has Yet to Peak” ของ IDC ไดมีการประมาณการวา 
ตลาดซอฟตแวรประเภท SaaS ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค (ไมรวมประเทศญี่ปุน) ในป 2552 
จะมีมูลคากวา 298 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 18 (เม่ือเทียบกับป 2551) 
ซ่ึงสูงกวาตลาดซอฟตแวรสําเร็จรูป (packaged software) ที่มีอัตราการเติบโตเพียงรอยละ 3 
(เม่ือเทียบกับป 2551) โดยประเภทของซอฟตแวร SaaS ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ไดแก 
ซอฟตแวรประเภท Customer Relation Management (CRM) และ ซอฟตแวร Enterprise 
Resource Management (ERM) ตามลําดับ (ตารางที่ 2.6.3) 

 
ภาพที่ 2.6.3 รายไดของอุตสาหกรรม SaaS ทั่วโลกและประมาณการ  

นับตั้งแตป 2005 – 2014 

ที่มา: IDC (2010) 
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ภาพที่ 2.6.4 สัดสวนรายไดอุตสาหกรรม SaaS แบงตามภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: IDC (2010) 
หมายเหตุ: EMEA คือ ทวีปยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMERICAS 
รอยละ 73.8 

EMEA 
รอยละ 18.8 

ASIA/PACIFIC 
รอยละ 7.4 

ป 2557 
มูลคาตลาดรวม 40.5 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 

AMERICAS 
รอยละ 53.7 

ASIA/PACIFIC 
รอยละ 11.9 

EMEA 
รอยละ 34.4 

ป 2552 
มูลคาตลาดรวม 13.2 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
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ภาพที่ 2.6.5 สวนแบงรายไดทั่วโลกของอุตสาหกรรม SaaS  
แบงตามประเภทของซอฟตแวร  

ที่มา: IDC (2010) 
หมายเหตุ: APPaaS คือ Application delivered as a service 

 
ตารางที่ 2.6.3 สวนแบงทางการตลาดของ SaaS แบงตามประเภทซอฟตแวรในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟค (ไมรวมญี่ปุน) 
ประเภทซอฟตแวร สัดสวน (รอยละ) 

Content Resource Management (CRM) 31 
Enterprise Resource Management (ERM) 28 
Collaborative application Software 13 
Security Software 6 
Content Management Application Software 5 
Data, Access, Analysis and Delivery Application Software 2 
Others 15 

 ที่มา: IDC 

 
 ปจจัยสําคัญทีเ่อ้ือตอโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม SaaS ไดแก 

1. ตนทุนในการใหบริการต่ํากวา 
ถึงแมวาในปจจุบัน บริษัทสวนใหญจะนิยมใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในลักษณะแบบติดตั้ง

ลงบนคอมพิวเตอรของตนก็ตาม การใชบริการซอฟตแวรประเภท SaaS จะทําใหบริษัทมีตนทุน
ในการจัดหาซอฟตแวรต่ํากวาการซื้อมาติดตั้งเอง และเสียคาใชจายในการอัพเกรดซอฟตแวรต่ํา
กวา     นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถคํานวณตนทุนในการบริการไดแนนอน เน่ืองจาก การ
จัดหาซอฟตแวรประเภท SaaS จะคิดคาบริการตามที่ใชจริง โดยอาจคิดตามจํานวนผูใช หรือ
คิดคาบริการรายเดือนหรือรายป  
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2. แนวโนมการใช Cloud computing 
 ในปจจุบันบริษัทในตางประเทศมีการใช cloud computing กันมากขึ้น โดยมีผูใหบริการ
หลัก 2 รายคือ amazon และ google ซ่ึงการมี cloud computing สงผลใหผูพัฒนาซอฟตแวร
สามารถมีตนทุนในการจัดหาเครื่องแมขาย (server) ถูกลงและสามารถขยายแมขายไดตาม
ตองการ โดยไมตองกังวลในกรณีที่มีผูมาใชบริการ SaaS จํานวนมาก  
 

3. การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
 ในปจจุบัน จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จากรายงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (2552) จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงในไทยเพิ่มขึ้นจาก 2.17 แสนคนในป 2547 เปน 1.4 ลานคนในป 2551 ซ่ึงการที่มีผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงมากขึ้นยอมสงผลใหมีผูใชบริการดานซอฟตแวรประเภท SaaS มากขึ้น
ดวย  

 
4. การใชงานในปจจุบันยังอยูในระดับต่ํา  
ในปจจุบัน อัตราการใช SaaS ในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยยังอยูในระดับ

ต่ํามาก กรณีตัวอยางของการเสียโอกาสที่จะประหยัดตนทุนจากการใช SaaS ไดแก การบริหาร
จัดการหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย ยังคงใชซอฟตแวรที่ติดตั้งลง
คอมพิวเตอรของตนแยกจากกัน  ทั้งที่สามารถใชซอฟตแวรและฐานขอมูลรวมกันได   ดังนั้น 
หากมีการใช SaaS ในการบริหารจัดการหองสมุด โดยใหทบวงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น
เปนแมขายของฐานขอมูล และใหหองสมุดแตละแหงเขามารวมใชซอฟตแวรและฐานขอมูลน้ี
ผานทางอินเทอรเน็ตหองสมุดแตละแหงจะชวยใหหองสมุดสามารถประหยัดตนทุนในการซื้อ
ซอฟตแวรบริหารจัดการได   นอกจากนี้ หากภาครัฐริเร่ิมใหมีการใชงาน SaaS โดยอาจเริ่มจาก
ซอฟตแวรที่ไมตองใชเวลาในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงมาก เชน ซอฟตแวรสํานักงาน 
(Office software) ก็จะสามารถลดตนทุนในการจัดหาซอฟตแวรไดมากและจะชวยสรางตลาด
ใหแกผูประกอบการซอฟตแวรไทย  
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7. อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัว (Embedded Software) 
 
ซอฟตแวรฝงตัว (embedded software) คือซอฟตแวรที่ฝงตัวอยูในชิป (chip) หรือ

ไมโครโปรเซสเซอรที่ออกแบบมาเฉพาะ เพ่ือทําหนาที่เปนสมองกลของอุปกรณหรือเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน ระบบอิเล็กทรอนิกสของรถยนต เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น เครื่องซักผา 
โทรศัพทเคลื่อนที่ และเครื่องเลนเกมอิเล็กทรอนิกส   

 
ซอฟตแวรฝงตัวมีจุดกําเนิดจากความกาวหนาของการพัฒนาอุปกรณและเครื่องมือทาง

อิเล็กทรอนิกส เชน ระบบควบคุมตางๆ ตลอดจนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งในรถยนต  เปน
ตน โดยชิปหรือไมโครโปรเซสเซอรที่ไดรับการออกแบบมานั้น มีทั้งแบบที่สามารถแกไขเพ่ิมเติม
โปรแกรมได และที่ไมสามารถแกไขเพิ่มเติมได แตโดยทั่วไป ชิปหรือไมโครโปรเซสเซอรสวน
ใหญมักเปนแบบที่ไมสามารถแกไขเพ่ิมเติมได หากตองการแกไขจะตองเปลี่ยนชิปหรือ
ไมโครโปรเซสเซอรตัวใหม 
 

ประเภทของระบบฝงตัวอาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญ ไดแก  
1. แบบไมโครโปรเซสเซอรเด่ียว ที่ใชฝงอยูในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก เชน 

อุปกรณไฟฟา วงจรไฟฟา เครื่องมือตรวจจับ (sensors) 
2. แบบไมโครโปรเซสเซอรหลายตัวรวมกันในวงจร เปนแบบที่ใชในอุปกรณควบคุม 

(controller) ที่มีความซับซอน เชน อุปกรณควบคุมการไหลของแกส ของเหลว และกระแสไฟฟา 
อุปกรณขยายสัญญาณตาง ๆ อุปกรณปดวาลว และเครื่องควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน ซ่ึงจะมี
ทั้งแบบที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับเวลา  

 
จุดเดนของระบบฝงตัว คือการรวมสวนที่เคยอยูแยกกันเปนฮารดแวรและซอฟตแวรให

มาอยูดวยกัน ทําใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่หลากหลาย ซับซอน และมีความสามารถ
สูงและซับซอน ตอบสนองความตองการของตลาดไดในเวลาอันสั้น และเปนการชวยสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาหลักไดเปนอยางดี 

 
ปจจุบันกลุมผูพัฒนาซอฟตแวรฝงตัวของประเทศไทยยังมีจํานวนจํากัดอยูมาก อยางไร

ก็ตาม จากการที่ประเทศไทยเปนฐานการผลิตของบริษัทขามชาติในอุตสาหกรรมขนาดใหญซ่ึง
มีมูลคาสูงมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรมการผลิตฮารดดิสก ดังนั้น จึงนาจะเปนโอกาสที่ประเทศไทยจะไดพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัวใหเติบโตไปพรอมกับอุตสาหกรรมหลักเหลานั้น  โดยในป 2552 
ตลาดซอฟตแวรฝงตัวมีมูลคา 2,760 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตรอยละ 17  และมีการ
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คาดการณวา ในป 2553 จะมีมูลคาตลาดเพิ่มขึ้นเปน 3,423 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโต
รอยละ 24.0 

 
ตารางที่ 2.7.1 มูลคาตลาดซอฟตแวรฝงตัว 

มูลคา (ลานบาท) อัตราการเติบโต (รอยละ) 

2551 2552 2553* 2551 2552 2553 
2,359 2,760 3,423 21.8 17.0 24.0 

    ที่มา: Thailand ICT Market 2009 & Outlook 2010  

 
7.1 โครงสรางของอุตสาหกรรม 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตวัจะขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑทีนํ่า
ซอฟตแวรฝงตัวไปใช  โดยโครงสรางทั่วไปจะประกอบดวย 6 สวน ดังแสดงในภาพที่ 2.7.1 

 
ภาพที่ 2.7.1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตวั 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
ที่มา:  คณะผูวิจัย ดัดแปลงจาก แผนที่การวิจัยสําหรับระบบสมองกลฝงตัว ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ 
 

 ในอุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัว ผูประกอบการที่สําคัญ ประกอบดวย 
1. ผูออกแบบผลิตภัณฑ (เชน เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสตางๆ) ซ่ึง

ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของผลิตภัณฑที่จะนําซอฟตแวรฝงตัวไป
ติดตั้ง กอนที่จะมีการพัฒนาซอฟตแวรฝงตัว 

2. ผูจัดเตรียมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและแผงวงจร (printed circuit board หรือ PCB) 
สําหรับผลิตภัณฑ ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการเตรียมชิปหรือไมโครโปรเซสเซอรที่จะนํา
ซอฟตแวรที่ออกแบบไวมาฝงตัว 

ผูออกแบบวัสดุและออกแบบ
อุตสาหกรรม 

ผูออกแบบชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสและแผงวงจร 

ผูผลิตและประกอบใน

เชิงอุตสาหกรรม 

ผูทําการทดสอบและให

การรับรอง 

ผูพัฒนาผลิตภัณฑ

ตนแบบ 

ลูกคา 

(ในประเทศ / ตางประเทศ) 

 

ผูออกแบบและพัฒนาระบบ

สมองกลฝงตัวและซอฟตแวร 

ผูใชสินคา 

OEM/ODM/ 
ซัพพลายเออร 
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3. นักพัฒนาซอฟตแวรฝงตัว ซ่ึงอาจแยกได เปนกลุมตามหนาที่การทํางาน 
กระบวนการและการพัฒนาระบบยอย ดังน้ี 

‐ ฮารดแวร เชน System on Chip (SOC), Application-Specific Standard 
Product (ASSP), Mixed signal, Flash memory  

‐ I/O interface เชน Image, Optical sensor, LCD, USB, PCI  

‐ Communication เชน 2.5G, 3G, Bluetooth, WiFi, Internet, IPv6, M2M  

‐ ซอฟตแวร เชน Embedded Linux, Firmware, Java, VoIP, GIS/GPS 

‐ การออกแบบระบบ 

‐ Digital Signal Processing (DSP) เชน รูปแบบการบบีอัดและเขารหสั
ขอมูลประเภทตางๆ  

‐ Content เชน voice call, video, MP3 music, video on demand 
4. ผูพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ  
5. ผูทําการทดสอบและรับรองผลการทํางาน 
6. ผูผลิตและประกอบในเชิงอุตสาหกรรม 

 

การพัฒนาซอฟตแวรฝงตัวในประเทศไทยโดยมากยังเปนการรับจางผลิตตามแบบ 
(Original Equipment Manufacturing: OEM) โดยบริษัทขามชาติจะพัฒนาขั้นตอนการออกแบบ
ซอฟตแวร จากนั้น จะวาจางผูพัฒนาซอฟตแวรฝงตัวใหเปนผูผลิตให โดยอาศัยแรงงานของ
ประเทศไทยที่มีคาจางแรงงานราคาถูกกวา  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัทขามชาติมีแนวโนม
ในการจัดตั้งบริษัทออกเปนบริษัทยอยๆ (vertical disintegration) มากขึ้น โดยแยกสวนงานที่
สามารถทําไดโดยอิสระออกไป เพ่ือจัดตั้งบริษัทใหมในตางประเทศที่มีตนทุนถูกกวาในประเทศ
ของตนเอง บริษัทยอยที่ตั้งขึ้นมาใหมน้ันจะรับเอาระบบงานบางสวนไปบริหารจัดการทั้งหมด 
(outsource)  

 
ตัวอยางของบริษัทขามชาติที่เขามาลงทุนตั้งศูนยพัฒนาสมองกลฝงตัวในประเทศไทย 

คือบริษัท โตโยตาทูโช อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทลูกของบริษัท โตโยตา 
(ประเทศญี่ปุน) จํากัด บริษัท โตโยตาทูโชฯ เปดดําเนินการในประเทศไทยเมื่อป 2549 โดย
ตั้งเปาหมายการเพิ่มจํานวนวิศวกรไทยใหได 600 คนภายใน 4 ป เพ่ือทดแทนวิศวกรญี่ปุนที่
ขาดแคลน ในขณะที่ความตองการระบบสมองกลฝงตัวในยานยนตมีเพ่ิมมากขึ้นทุกป 

 
แนวโนมการประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการยายฐานการผลิตที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ซอฟตแวรฝงตัวของบริษัทขามชาติ จะเปนโอกาสใหนักพัฒนาซอฟตแวรระบบฝงตัวของไทย
สามารถพัฒนาไปสูการรับจางออกแบบ (Original Design Manufacturing: ODM) ได   
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หากนักพัฒนาซอฟตแวรฝงตัวของไทยสามารถออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรฝงตัว 
จนกระทั่งมีตราสินคาของตนเอง จะทําใหไดรับคาตอบแทนที่สูงกวา และสามารถลดตนทุน
ไดมากขึ้น ตัวอยางของบริษัทไทยที่ไดรับคัดเลือกใหเปน subcontractor ของบริษัทขามชาติ 
เชน บริษัท ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จํากัด (กรอบที่ 2.7.1) ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานระบบ
เซ็นเซอร ระบบ RFID Animal ID ที่ใชในการปศุสัตว และในอุตสาหกรรมตางๆ หรือบริษัท 
ดีไซน เกทเวย จํากัด (กรอบที่ 2.7.2) ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตแผงวงจรที่ติดตั้งใน
ฮารดดิสก และชวยใหฮารดดิสกอานและเขียนไดเร็วขึ้น เปนตน  

 
กรอบที่ 2.7.1 กรณีศึกษา บริษัท ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จํากัด 

 
 บริษัท ซิลิคอน คราฟท เทคโนโลยี จํากัด กอต้ังในป 2002 ประกอบธุรกิจทางดานการผลิตวงจร
อิเล็กทรอนิกส (Application Specific Integrated Circuit: ASIC) สําหรับแอพพลิเคชั่น RFID โดย
กระบวนการผลิตของบริษัทจะครอบคลุมทั้ง การออกแบบ พัฒนา และผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส  
  

บริษัทมีผลิตภัณฑดานการออกแบบแผงวงจรที่หลากหลาย เชน บัตรชําระเงิน (Contactless 
payment) บัตรผานเขาออก (key card access) อุตสาหกรรมทางดาน automation การจัดการหองสมุด 
(library management) ระบบการขึ้นทะเบียนปศุสัตว (livestock identification) ระบบลอจิสติกส (logistics) 
และกุญแจนิรภัยสําหรับรถยนต (Automobile immobilizer) 

 
สําหรับผลิตภัณฑดานการออกแบบและผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกสที่โดดเดนของบริษัท คือวงจร

อิเล็กทรอนิกสสําหรับการขึ้นทะเบียนส่ิงมีชีวิต (Living form identification) โดยผลิตภัณฑการขึ้นทะเบียน
ส่ิงมีชีวิตของบริษัทไดรับมาตรฐาน ISO สําหรับการขึ้นทะเบียน (ISO for identification) (ISO 11784/11785) 
และยังไดรับการรับรองมาตรฐานจากหลายองคกร เชน International Committee for Animal Recording 
(ICAR) เปนตน  

 
ตัวอยางของผลิตภัณฑประเภทการขึ้นทะเบียนส่ิงมีชีวิต  เชน การขึ้นทะเบียนปศุสัตว และการขึ้น

ทะเบียนตนไมและปะการัง (coral reefs) โดยบริษัทมีลูกคาที่สําคัญในดานผลิตภัณฑวงจรอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการขึ้นทะเบียนส่ิงมีชีวิต คือธุรกิจฟารมดานการปศุสัตวในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

 
ที่มา: http://www.sic.co.th 

 
 
 
 
 
 
 



  2-181 

กรอบที่ 2.7.2 กรณีศึกษา บริษัท ดีไซน เกทเวย จํากัด 
 
บริษัท ดีไซน เกทเวย จํากัด (Design Gateway) กอต้ังในป 2544 โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวาง

ไทยและญี่ปุน ดําเนินกิจการทางดานวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกสและคอมพิวเตอร ซึ่ง Design Gateway  มีความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบฮารดแวร และระบบฝงตัว (Embedded system) โดยบริษัทมีบริการผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพสูงเชน controller board, adjustable clock signal synthesizer, compact logic analyzers , LED 
Display และ LED Decorative System เปนตน  

 
สําหรับผลิตภัณฑดานระบบฝงตัว (Embedded system) ที่โดดเดนของบริษัทคือการพัฒนา

แผงวงจร Serial ATA IPcore (SATA IP) ที่ชวยใหฮารดดิสก Serial ATA (SATA) สามารถอานและเขียน
ขอมูลไดเร็วขึ้น จากปกติจะสามารถอานไดที่ 170 MB/s เปน 220 MB/s และปกติจะสามารถเขียนไดที่ 250 
MB/s เปน 286 MB/s ซึ่ง SATA IP ที่ชวยใหฮารดดิสกอานและเขียนเร็วขึ้นเหมาะสําหรับการใชงานประเภท
การบันทึกขอมูลความเร็วสูง เชน ยานอวกาศ กลองวิดีโอแบบ High- Definition การสื่อสารความเร็วสูง(High-
speed communication) หรือการบันทึกรูปภาพที่มีความละเอียดสูง เปนตน ซึ่งแผงวงจร SATA IP ที่บริษัท 
Design Gateway ผลิตขึ้น ไดถูกนําไปใชในยานอวกาศในศูนย Goddard Space Flight ของ NASA  

 
ที่มา: http://www.design-gateway.com 

 
7.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ 
 

ในประเทศไทย ผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัวสวนใหญ จะรับจางบริษัท
ขามชาติในการผลิตซอฟตแวรฝงตัว อยางไรก็ตาม  มีผูประกอบการไทยจํานวนหนึ่งที่เร่ิม
พัฒนาจากการเปนผูผลิตแบบรับจาง ตอมาจึงมีไดสรางความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
โดยการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรฝงตัวสําหรับผลิตภัณฑของบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และแกไขผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาไดงายขึ้นโดยไมตองแกไขฮารดแวร อีก
ทั้ง ยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑอีกดวย ตัวอยางของผูประกอบการในกลุมน้ี เชน 

• บริษัท ฟอรท จํากัด (มหาชน) ผูผลิตตูสาขาโทรศัพท (PABX) อุปกรณระบบไฟฟา
สัญญาณจราจร อุปกรณระบบโทรคมนาคมและระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบติดตาม
ยานพาหนะผานดาวเทียม (GPS) อุปกรณเติมเงินออนไลน “บุญเติม” 

• บริษัท ซิลิคอน คราฟท จํากัด ผูผลิตชิปสําหรับระบบฟารมเลี้ยงสัตว ระบบ RFID 

•  บริษัท ลีโอนิคส จํากัด ผูผลิตอุปกรณสํารองไฟฟา (UPS) 

• บริษัท โมบิลิส ออโตเมตา จํากัด ผูผลิตระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (Eco-
sensing)  
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7.3 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

ปญหาที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ คือการพัฒนาผูประกอบการไทยใหมี
ศักยภาพมากขึ้น เพ่ือจะไดยกระดับจากเดิมที่เปนเพียงผูใหบริการรับจางผลิตเทานั้น  ปจจุบัน 
ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการออกแบบระบบสมองกลฝงตัวมาใชเพ่ือแกปญหาในภาค
การผลิตบางกลุม เชน อุตสาหกรรมการเกษตร และปศุสัตว เปนตน โดยเปนการพัฒนา
ซอฟตแวรสําหรับฮารดแวรที่มีขายอยูแลวในทองตลาดหรือ COTS (commercial off- the- 
shelf) แตก็ยังมีจํานวนไมมากพอ  

 
ดังน้ัน ผูประกอบการไทยควรมุงพัฒนาผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายการคาเปนของตนเอง

โดยมีการพัฒนาตามลําดับ (ดูภาพที่ 2.7.2) ดังน้ี 
 

ภาพที่ 2.7.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตวัเพื่อใหมีผลิตภัณฑ 
เปนของตนเองได 

 
 
 
 
         
 
     ที่มา: คณะผูวิจัย (จากการสัมภาษณนายกสมาคมสมองกลฝงตัวไทย (TESA)) 

 
นอกจากนี้ สินคาที่ ใชความรูดานสมองกลฝงตัวหลายชนิด เปนสินคาประเภท

เครื่องใชไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวันซ่ึงมีตลาดขนาดใหญ (mass market) ซ่ึงหากผูประกอบการ
ไทยมีผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาตามลําดับขางตนแลว ก็ควรมุงพัฒนาการตลาดสูตลาดโลกได
ทันที โดยไมจําเปนตองรอใหมีการเติบโตจากตลาดภายในประเทศ เพราะตลาดภายในประเทศ
มีขนาดเล็ก  ดังตัวอยางเชน บริษัท ซิลิคอน คราฟท จํากัด ซ่ึงประสบความสําเร็จในการ
จําหนายชิปสําหรับฟารมปศุสัตวขนาดใหญในตลาดออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปนตน 

 
ในการผลักดันใหตลาดภายในประเทศขยายตัวน้ัน จําเปนตองอาศัยกลไกทางกฎหมาย 

เชน การกําหนดใหทุกฟารมเลี้ยงสัตวตองทํา ใช Animal ID หรือการกําหนดใหทุกโรงงานตอง
ติดตั้งระบบ Eco-system Sensor เปนตน แตวิธีน้ีจะมีขอเสียคือ ทําใหตนทุนของผูประกอบการ
สูงขึ้นในสาขาที่กฎหมายกําหนด จึงตองพิจารณาบังคับใชในกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
อยางแทจริง 

การ
ออกแบบท่ีดี 

ผลิตออกมา
เปนสินคาใน

เชิง
อุตสาหกรรม

ได 

เปนสินคาที่
มีคุณภาพดี 
ไดรับการ
ยอมรับจาก

ตลาด 

 

ราคา

เหมาะสม 
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นอกจากนี้ ปญหาอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมนี้ ไดแก  

• ปญหาโครงสรางภาษีการนําเขาวัตถุดิบสูงกวาการนําเขาสินคาสําเร็จรูป   การ
กําหนดภาษีในลักษณะนี้ไมจูงใจใหผูประกอบการมีการพัฒนาสินคาของตนเอง  

• ปญหาขาดแคลนหองทดสอบ (testing lab) และคาใชจายในการทดสอบมีราคาสูง 
โดยหองทดสอบของภาครัฐตองใชเวลานาน ทําใหเอกชนเสียโอกาสในการนํา
สินคาออกจําหนายในตลาด 

• ปญหาความไมพรอมของผูประกอบการไทยในการเขาสูตลาดตางประเทศ โดยเปน
ปญหาพื้นฐาน เชน การขาดขอมูลกฎหมายของประเทศที่ตองการเขาไปทําตลาด 
และปญหาดานภาษา เปนตน 

• ปญหาการขาดศูนยออกแบบและพัฒนา (design & development center) 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับผูประกอบการขนาดเล็กที่ไมมีเงินทุนเพียงพอ   

• ปญหาความไมสมดุลของบุคลากร โดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูงจะอยูใน
หนวยงานของรัฐเปนจํานวนมาก เชน ศูนยเทคโนโลยี อิเลิกทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ควรสนับสนุนให
บุคลากรเหลานั้นเขามาทํางานในภาคเอกชนใหมากขึ้น    

 
7.4. โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัว 
 

ซอฟตแวรฝงตัว เปนซอฟตแวรที่ใชติดตั้งในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ดังนั้น การ
เติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสจึงมีผลโดยตรงตอการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ฝงตัว จากการศึกษาของบริษัท การทเนอร จํากัด ไดคาดการณวา ในอนาคต ประชากรแตละ
คนจะมีอุปกรณตางๆ ที่มีระบบสมองกลฝงตัวประกอบอยูภายในเพิ่มมากขึ้นในแตละป โดยในป 
2553 คาดวาจะมีอุปกรณสมองกลฝงตัว 3 ชิ้นตอประชากร 1 คนทั่วโลก หรือมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ย (compound annual growth rate หรือ CAGR) รอยละ 10.3 ตอปดังแสดงในภาพที่ 2.7.3 

 
ประเทศที่มีมูลคาตลาดของระบบสมองกลฝงตัวมากที่สุดในโลกในป 2552  คือ

สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลคาตลาดใหญถึง 35,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค โดยมีมูลคาตลาดประมาณ 25,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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ภาพที่ 2.7.3 การคาดการณการใชงานระบบสมองกลฝงตวัของประชากรโลก 

 
ที่มา: NECTEC 

 
กลุมสินคาที่มีการใชซอฟตแวรฝงตัวสูงที่สุด คือสินคาในกลุมอุปโภคบริโภค (consumer 

product) ซ่ึงไดแก เครื่องใชไฟฟาตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน รองลงมา คือสินคาในกลุม
โทรคมนาคม และยานยนต 

 
แมวาประเทศไทยเปนฐานการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และ

ชิ้นสวนยานยนต ประเทศไทยยังมีผูประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสยานยนตจํานวน
ไมมากนัก   สวนใหญยังเปนการผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับรถยนต เชน สายไฟ หลอดไฟ และ
โคมไฟ เปนตน สมาคมสมองกลฝงตัวคาดการณวา ภายในป 2555 มูลคาของระบบสมองกลฝง
ตัวในรถยนตของโลกจะสูงถึง 400,000 ลานบาท โดยประเทศไทยนาจะมีความสามารถเขาสู
ตลาดนี้ไดสูงถึงรอยละ 50 หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 200,000 ลานบาท ตามภาพที่ 2.7.4 

 
ในดานของบุคลากรนั้น ทั่วโลกยังขาดแคลนนักพัฒนาระบบฝงตัวอยู จึงเปนโอกาสที่

นักพัฒนาไทยสามารถกาวสูระดับโลกได ในการแขงขันประกวดหุนยนตระดับโลกหลาย
โครงการ ทีมนักวิจัยและนักศึกษาของไทยที่เขารวมการแขงขันประสบความสําเร็จเปนอยางดี 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรดานนี้ของประเทศไทยที่มีความสามารถแขงขันไดใน
เวทีโลก 
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ในปจ จุบัน  สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ มีคณะ
วิศวกรรมศาสตร สวนใหญจะมีการบรรจุหลักสูตรพ้ืนฐานดานสมองกลฝงตัวอยูแลว แตจํานวน
งานวิจัยที่เกี่ยวกับสมองกลฝงตัวยังมีจํานวนไมมากนัก โดยสวนใหญเปนงานวิจัยพ้ืนฐาน ไมใช
งานวิจัยประยุกต 

 
ภาพที่ 2.7.4 มูลคาตลาดอิเล็กทรอนิกสยานยนตในประเทศไทย 

 
ที่มา: NECTEC 
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8. อุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคล่ือนที่ 
 
 อุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile content) เปน
อุตสาหกรรมหลักที่เกิดใหม (emerging major industry) ที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในตลาดเอเชีย   
 
 บริการขอมูลบนโทรศัพทเคลื่อนที่ อาจจําแนกเปน 3 ประเภท1 ไดแก 

1.  บริการขอมูลเพ่ือการติดตอสื่อสาร (Communications-based data services) ซ่ึง
เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารระหวางกัน เชน การสงขอความและรูปภาพ (SMS และ MMS) 
และอีเมล 

2.  บริการขอมูลทางธุรกรรม เชน บริการทําธุรกรรมทางการเงิน 
3.  บริการขอมูลทางดานเนื้อหา (content) ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

-  เน้ือหาแบบขอความ เชน ขาว ขอมูลราคาหุนหรือทองคํา ขอมูลการเดินทาง 
และขอมูลทํานายดวงชะตา  

-  เน้ือหาแบบไมใชขอความ เชน ดนตรี เน้ือหาดานการศึกษาเชิงบันเทิง 
(edutainment) เกมส  คลิปวี ดี โอ  และเสียงเ รียกเขาโทรศัพท เคลื่ อนที่ 
(ringtone)   

 
 รายงานสวนนี้จะเนนอุตสาหกรรมการใหบริการขอมูลทางดานเนื้อหาเปนหลัก โดย
ประกอบดวย 4 หัวขอ ไดแก โครงสรางของอุตสาหกรรม พฤติกรรมของผูประกอบการ ปญหา
และอุปสรรคของอุตสาหกรรม และโอกาสทางธุรกิจ  
 
8.1 โครงสรางของอุตสาหกรรม  
 

ในอุตสาหกรรมบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ มีผูประกอบการที่เกี่ยวของจํานวน
มาก เชน เจาของเน้ือหา นักพัฒนา ผูรวบรวมหรือผูจัดหาเนื้อหา ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ผูผลิตอุปกรณสื่อสาร และบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  
 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมนี้ ไมไดมีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว แตจะแตกตางกันตาม
ประเภทของเนื้อหาที่ใหบริการบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงสะทอนถึงลักษณะของอุตสาหกรรม 
โครงสรางตลาด และสภาพการแขงขัน ที่แตกตางกัน เชน อุตสาหกรรมใหบริการเนื้อหาดาน
เพลง จะมีความแตกตางจากอุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหาดานขาว เปนตน 

                                                            

1 OECD (2005) 
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ผูเลนรายใหญในอุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญมาจาก
อุตสาหกรรมสื่อสารไรสาย อุตสาหกรรมสื่อหรือบันเทิง และอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณสื่อสาร โดยอาจแยกเปน 

- อุตสาหกรรมสื่อสารไรสาย ไดแก ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile operators) 
- อุตสาหกรรมผลิต อุปกรณสื่ อสาร  ได แก  ผู ผลิต อุปกรณสื่ อสาร  (Device 

manufacturers) 
- อุตสาหกรรมสื่อหรือบันเทิง ไดแก ผูจัดหาเนื้อหา (Content providers) (เชน บริษัท

ภาพยนตร บริษัทเพลง สถานีวิทยุหรือโทรทัศน และผูผลิตและเผยแพรเกม)  
 
นอกจากนี้ ยังมีผูเลนรายอ่ืนๆ ประกอบดวย ผูรวบรวมเน้ือหา (aggregator) ผูจัดหา

เว็บทาอิสระ (independent portal providers) ศิลปนและนักพัฒนาเกม และผูใหบริการเรียก
ชําระเงินและการจัดการสิทธิทางดิจิทัล เปนตน 

 
ภาพที่ 2.8.1 แสดงองคประกอบของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหา

บนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงประกอบดวยผูเลนที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 

• ศิลปนหรือนักพัฒนา ซ่ึงเปนผูสรางเนื้อหา 
- ผูพิมพหรือเผยแพร สตูดิโอ ผูแพรภาพกระจายเสียง ซ่ึงอาจทํางานรวมกับ

ศิลปนหรือนักพัฒนาเพื่อเผยแพรและทําการตลาดเนื้อหาที่สรางขึ้น โดยอาจ
ดําเนินการผานผูจําหนายเนื้อหา (supplier) หรือผูรวบรวมเนื้อหา 
(aggregator) หรือติดตอโดยตรงกับ ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile 
operator portal) 

• ผูผลิตอุปกรณสื่อสาร ซ่ึงตองประสานความรวมมือกับนักพัฒนา และผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

• ผูใชขั้นสุดทายหรือลูกคา ซ่ึงจะไดรับเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงเชื่อมตอ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่และมีการออกแบบมาเพื่อรองรับเนื้อหานั้น  

 
นอกจากนี้ ในบางกรณี อาจมีผูประกอบการที่เกี่ยวของเพ่ิมเติมจากที่กลาวมาขางตน 

เชน 

• ผูจัดการระบบชําระเงิน ซ่ึงอาจดําเนินการโดยผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  

• ผูดําเนินการดานสิทธิในทรพัยสินทางปญญา (เชน การจดทะเบียน การจัดการ และ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา) 
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ภาพที่ 2.8.1 องคประกอบของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมบริการเน้ือหาบน
โทรศัพทเคลือ่นที่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: OECD (2004) 
หมายเหตุ:  ชองทางหลัก 

  ชองทางรอง 
  ชองทางใหม 

 
ในแตละประเภทของเนื้อหา หวงโซอุปทานและรูปแบบธุรกิจมีความแตกตางกัน 

ยกตัวอยางเชน จํานวนผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมใหบริการเสียงเรียกเขาโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(ringtone) จะมีนอยกวาจํานวนผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมใหบริการถายทอดการแขงขันกีฬาบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ และมีความซับซอนนอยกวา กลาวคือ การใหบริการชมการแขงขันกีฬาจะ
เกี่ยวของกับผูประกอบการอื่นอีกมากมาย เชน ผูผลิตอุปกรณสื่อสาร (ทําหนาที่ผลิต
โทรศัพท เคลื่ อนที่ที่ มีความสามารถในการรองรับภาพเคลื่ อนไหว )  และนักพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ (ทําหนาที่พัฒนาระบบปฏิบัติการที่ใชในโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มีความสามารถ
พิเศษและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการชมการแขงขันกีฬาบนโทรศัพทเคลื่อนที่) รวมทั้ง ผูได
ลิขสิทธิ์ในการเผยแพรการแขงขันกีฬา (ทําหนาที่เก็บคาลิขสิทธิ์ในการเผยแพรเน้ือหาการ
แขงขันกีฬาบนโทรศัพทเคลื่อนที่) และผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ที่สามารถใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงไรสาย) เปนตน 

 
 
 

ศิลปน/ 

นักพัฒนา 

ผูเผยแพร/  
ผูแพรภาพกระจายเสียง/ 
คายหนัง/ คายเพลง 
 

ผูใหบริการเนื้อหาบน
โทรศัพทเคล่ือนที่ 

ผูผลิต

อุปกรณ

Portal 
ของผูให 
บริการ
โทรศัพท 
เคล่ือนที่ 

Portal 

อ่ืนๆ 

เครือขาย

โทรศัพท 

อุปกรณ
ส่ือสาร 

ผูใชขั้น
สุดทาย/ 
ลูกคา 
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ในประเทศไทย หวงโซอุปทานในอุตสาหกรรรมบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ประกอบดวยผูประกอบการดังตอไปน้ี (ดูภาพที่ 2.8.2 ประกอบ) 

• เจาของเนื้อหา (content owner) คือเจาของเนื้อหาที่จะใหบริการบน
โทรศัพท เคลื่อนที่  เชน  เจ าของบริษัทเพลงซึ่ ง เปนเจาของลิขสิทธิ์ เพลง 
สถานี โทรทั ศนห รือหนังสื อ พิมพ ซ่ึ ง เป น เจ าของข าวที่ จ ะ ใหบ ริการบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เปนเจาของซอฟตแวรที่ใหบริการ
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน 

• ผูจัดหาเนื้อหา (content provider) คือผูจัดหาเนื้อหาที่ใหบริการบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก 

o ผูจัดหาเนื้อหาที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง ในการเสาะหาเนื้อหาจากเจาของ
เน้ือหา (เชน ขาวจากหนังสือพิมพ หรือสถานีโทรทัศน) และติดตอกับผูให
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เพ่ือนําเนื้อหาไปใหบริการบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เชน เนื้อหาประเภทขาว  และราคาหุนหรือทองคํา  

o ผูจัดหาเนื้อหาซ่ึงเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ กลาวคือ ผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่จะจัดหาเนื้อหาที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยูแลว โดยไม
อาศัยตัวกลาง เชน บริษัท ทรู (TRUE) ซ่ึงมีทรูไลฟ เปนกลุมบริษัทดิจิทัล
คอนเทนต2  

o ผูจัดหาที่เปนเจาของเนื้อหาเอง ซ่ึงมีลิขสิทธิ์หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษใน
เน้ือหา เชน เจาของคายเพลง หรือเจาของสื่อสิ่งพิมพประเภทกีฬา เปนตน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหบริการเสียงเรียกเขาโทรศัพทเคลื่อนที่ (ringtone) 
โดยสวนใหญ เจาของคายเพลงจะเปนทั้งผูผลิตและจัดหาเนื้อหา และติดตอ
กับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่โดยตรง 

• ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile operator) คือ ผูที่ไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานรัฐในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
รายใหญในประเทศไทย ประกอบดวย บริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส (AIS) 
บริษัท โทเทิล แอกเซส คอมมิวนิเคชั่น (DTAC) และบริษัท ทรู มูฟ (True move) 

• ผูจัดทําซอฟตแวรที่แปลงเนื้อหา คือผูจัดทําซอฟตแวรใหกับผูจัดหาเนื้อหา เพ่ือ
สามารถนําเนื้อหาไปใหบริการในโทรศัพทเคลื่อนที่ได (ดูกรอบที่ 2.8.1) อยางไรก็
ตาม โดยสวนใหญ ผูจัดหาเนื้อหาจะจัดทําซอฟตแวรขึ้นเอง (in-house) เน่ืองจาก

                                                            

2 ทรูไลฟ ประกอบดวย บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่ทรูถือหุนโดยตรงทั้งหมด และบริษัท เอ็น 
ซี ทรู จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมลงทุนกับบริษัท เอ็น ซี ซอฟต จํากัด (หน่ึงในผูพัฒนาและผลิตเกมออนไลนที่ใหญที่สุดของ
ประเทศเกาหลี) (ที่มา: แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)) 
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ตองการการดูแลรักษา (maintenance) ตลอดเวลา และเปนการประหยัดคาใชจาย
มากกวา 

• ผูใหบริการ App Store คือผูใหบริการเว็บไซตที่เปดใหนักพัฒนาแอพพลิเคชั่น
สามารถนําซอฟตแวรที่ตนเองผลิตมาขายบน app store ได เชน app store ของ 
apple หรือ True app store ของ Truemove เปนตน 
 

ภาพที่ 2.8.2 หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมการใหบริการเน้ือหาบนโทรศัพทเคลือ่นที่ 
ในประเทศไทย 

 
ที่มา: คณะผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา
ซอฟตแวรท่ี
แปลงเนื้อหา 

หนังสือพิมพ, 
สถานีโทรทัศน 

ผูจัดหาเนื้อหา 

ลูกคา 

คายเพลง 
 

นักพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 

ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี App Store 

25% 

25% 

50% 70% 

50% 30% 
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กรอบที่ 2.8.1 กรณีศึกษา บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) 
 

บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี เปนบริษัทมหาชนที่ประกอบธุรกิจบริการใหคําปรึกษาพัฒนาและวางระบบ
คอมพิวเตอร และเครือขายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุงเนนกลุม
ลูกคาวิสาหกิจ (Enterprise) ขนาดใหญที่เปนผูนําในแตละอุตสาหกรรม  

 
ธุรกิจของ บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก ธุรกิจบริการใหคําปรึกษาและ

พัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional Services) ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ (System 
Integration) และธุรกิจบริการดานการบํารุงรักษา (Maintenance Service) โดยหนึ่งในธุรกิจดานการบริการ
ใหคําปรึกษาและพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือโมบายแพลทฟอรมโซลูชั่น (Mobile Platform 
Solution)  

 
โมบายแพลทฟอรมโซลูชั่น (Mobile Platform Solution) ที่ บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซีใหบริการ จะ

ดําเนินการภายใตบริษัทยอยคือ บริษัท พรอมทนาว จํากัด ซึ่งจะใหบริการใหคําปรึกษา  ออกแบบและ
วางแผนพัฒนาซอฟตแวร สําหรับควบคุมหรือใชงานรวมกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และสรางสรรคส่ือความ
บันเทิงบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณเคล่ือนที่ (Mobile Technology) อีกทั้งยังประกอบธุรกิจพัฒนา
และการใหบริการเกมสออนไลนบนมือถือ (Mobile Content) การพัฒนาโปรแกรมธุรกิจบนมือถือ เชน 
ธุรกรรมการเงินผานมือถือ (Mobile Banking) การชําระคาใชจายผานมือถือ (Mobile Payment)  

 
ในปจจุบันบริษัท พรอมทนาว จํากัด ไดรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับหลายบริษัท อาทิ บริษัท แอด

วานซ อินโฟเซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) บริษัท ฮัทชิสัน 
ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด บริษัท ทรูมูฟ จํากัด บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ซัน
ไมโครซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) 
จํากัด บริษัท ซัมซุง(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท พรอมมิตรโปรดักชั่น จํากัด และบริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น 
เปนตน สําหรับแผนงานในอนาคต บริษัทไดมีการปรับปรุงโครงสรางทีมงาน เพ่ือรองรับเทคโนโลยี 3 G โดยมี
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต อาทิ Enterprise Mobility Solutions และ IPTV เปนตน 

 
ที่มา: รายงาน 56-1 บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) ประจําป 2552 

 
8.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ   
 

ในภาพรวม อุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศมีลักษณะ
คอนขางผูกขาดโดยผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile operator) เน่ืองจาก ทําหนาที่เสมือน 
“นายทวาร” (gatekeeper) ในการติดตอและรับชําระเงินจากผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่   

 
ดวยขอจํากัดดังกลาวขางตน ทําใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีอํานาจตอรองสูงใน

อุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ กลาวคือ ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่จะ
ไดรับสวนแบงรายไดถึงประมาณรอยละ 50 ขณะที่ เจาของเนื้อหาและผูจัดหาเนื้อหาจะไดรับ
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สวนแบงรายไดเพียงฝายละรอยละ 253   ในกรณีของเน้ือหาประเภทเพลง ซ่ึงเจาของ เชน 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และบริษัท อาร เอส โปรโมชั่นเปนผูจัดหาเนื้อหาดวย  เจาของเนื้อหา
จะไดรับสวนแบงรายไดรอยละ 50 

 
นอกเหนือจากการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยผานชองทางของผูใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่แลว ในปจจุบัน ยังมีชองทางใหมที่ นักพัฒนาและเจาของเนื้อหาที่ผลิต
แอพพลิเคชั่นสามารถนําแอพพลิเคชั่นจําหนายบน App store ได ซ่ึงจะทําใหไดรับสวนแบงรายไดที่
มากขึ้น เชน ไดเพ่ิมเปนรอยละ 70 ของรายไดทั้งหมดที่เก็บจากผูใชบริการ 

 
เน้ือหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ซ่ึงไดรับความนิยมมากในประเทศไทย ไดแกเน้ือหาประเภท

ขาว ซ่ึงความตองการบริโภคจะขึ้นอยูกับเหตุการณปจจุบัน เชน ขาวกีฬา จะไดรับความสนใจมาก
ในชวงการแขงขันกีฬาสําคัญๆ เชน ฟุตบอลโลก หรือขาวการเมือง จะไดรับความสนใจมากในชวงที่
มีความวุนวายทางการเมือง    

 
8.3 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 
 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการประกอบธุรกิจการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพท 
เคลื่อนที่ ไดแก 

1. การขาดบริการสื่อสารไรสายความเร็วสูง 
 เทคโนโลยีสื่อสารไรสายความเร็วสูงมีความสําคัญตอการเติบโตของธุรกิจการใหบริการ
เน้ือหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่  หากผู ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ขยายความสามารถ 
(capabilities) และความกวางของชองสัญญาณในการรับ-สงขอมูล (bandwidth) จนทําให
สามารถสงผานไฟลที่มีขนาดใหญในเวลาอันรวดเร็ว จะสงผลใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจ
บริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่อยางมาก  เชน มีการคาดการณวา การเปลี่ยนแปลงระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่จากระบบ 2G เปนระบบ 3G ในประเทศไทย จะชวยกระตุนการเติบโตของ
ตลาดบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ใหขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 

2. การขาดกลไกในการชําระเงินมูลคาต่ํา (micropayment)  
 กลไกการชําระเงินที่ปลอดภัยและงายตอการใช เปนสิ่งจําเปนในการทําธุรกิจใหบริการ
เน้ือหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ปญหาทางดานการชําระเงินที่เกิดขึ้นในธุรกิจการใหบริการเนื้อหา
บนโทรศัพทเคลื่อนที่คือ บริษัทบัตรเครดิตจะเก็บคาธรรมเนียมขั้นต่ําในการใชบัตรเครดิตจากผู
ใหบริการเนื้อหา แมวาคาบริการในการดาวนโหลดเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เรียกเก็บจาก

                                                            

3 ขอมูลจากการสัมภาษณเจาของและผูจัดหาเนื้อหารายหลักในตลาด  
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ผูใชบริการจะมีมูลคานอยมาก ทําใหในปจจุบัน ชองทางการชําระเงินที่นิยมใชกันคือ ผานทางผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงเปนผูเรียกเก็บคาใชบริการจากผูใชบริการอยูแลว แตแนวทางนี้มี
ขอเสียสําหรับผูใหบริการเนื้อหาคือ ตองถูกหักสวนแบงรายไดมาก เน่ืองจากมีอํานาจตอรอง
นอยกวา 
 

3. บริการโทรศัพทเคลื่อนมีลักษณะคอนขางผูกขาดโดยผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
รายใหญสามราย ซ่ึงกําหนดสวนแบงรายไดจากบริการในระดับสูงเทากันทั้งสามราย  ทําใหผูให
บริการเนื้อหาไมสามารถตอรองไดและมีตนทุนสูงในการใหบริการ   

 
8.4 โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการใหบริการเน้ือหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 
 

ปจจัยสําคัญทีเ่อ้ือตอโอกาสทางธุรกิจการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก  
1. การเขาถึงอินเทอรเน็ตไรสายเปนปจจัยสําคัญในการเอ้ือตอการเติบโตของธุรกิจการ

ใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ดังน้ัน การเติบโตของการใชโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ 
Smartphone และการอัพเกรดโครงขายอินเทอรเน็ตไรสายจะชวยสงเสริมโอกาสทางธุรกิจเปน
อยางดี  

 
 ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทสมารทโฟน (Smartphone) ในระดับโลกมีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว โดยมียอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 25 ลานเครื่องในป 2548 เปน
ประมาณ  375 ลานเครื่องในป  2554 จนทําใหป  2554 น้ี  นับเปนปแรกที่ยอดขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทสมารทโฟนสูงกวายอดขายเครื่องคอมพิวเตอร (ภาพที่ 2.8.3) 
 

ในประเทศไทย ยอดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ยังมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดย
รายงานของ IDC Asia/Pacific Quarterly Mobile Phone Tracker ไดระบุวา ยอดขายของตลาด
โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 24.2 ในไตรมาสที่ 4 ป 2552 (เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว) และมีการขยายตัวรอยละ 12.5 ในป 2552 (เม่ือเทียบกับป 
2551) และมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเน่ืองในป 2553 โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เครื่อง 
Smartphone หรือ converged device สามารถใชบริการเครือขายทางสังคมบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile social networking services) ที่ไดรับความนิยมอยางสูงในประเทศ
ไทย เน่ืองจาก สามารถรองรับการใชบริการเครือขายทางสังคมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ได (ภาพที่ 
2.8.4) 
 

ในดานโครงขายอินเทอรเน็ตไรสาย แมวาโครงขายไรสายในยุคที่ผานมาชวยสนองตอบ
ตอความตองการของลูกคาในดานเนื้อหาไดมากขึ้น เชน เสียงเรียกเขาโทรศัพทเคลื่อนที่ การ
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ดาวนโหลดเพลงและเกมที่ไมซับซอน แตโครงขายไรสายความเร็วสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 3G จะ
เอ้ือตอการสงผานเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีความซับซอนไดมากยิ่งขึ้น และจะทําใหโอกาส
ของธุรกิจเน้ือหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น กลาวคือ การใหบริการเนื้อหาบน
โทรศัพทเคลื่อนที่มีแนวโนมที่จะอยูในรูปแบบของวิดีโอ หรือแอนิเมชั่นมากขึ้น ซ่ึงตองการ
ความเร็วในการดาวนโหลดขอมูลสูง ในอนาคต หากประเทศไทยมีการเปดใหบริการ 3G เน้ือหา
บนโทรศัพทเคลื่อนที่นาจะเพิ่มหลากหลายมากขึ้น 
 

ภาพที่ 2.8.3 ยอดขายโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทสมารทโฟนทั่วโลก 

 
ที่มา: RBC Capital Markets estimates 
 

 ภาพที่ 2.8.3 การขยายตัวของตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย 

 
ที่มา: IDC 
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2. ผลจากการขยายตัวของการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วโลก ทําใหมีการประยุกตใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เชน การทําธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขายหุน
หรือทองคํา การรับขาวสารขอมูล หรือการเลนเกมสหรือฟงเพลงบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน 
ดังน้ัน ตลาดบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่จึงมีการเติบโตอยางตอเน่ืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 
ทั้งน้ี จากรายงานของ Juniper Research ไดมีการคาดการณวามูลคาของบริการเนื้อหา

บนโทรศัพทเคลื่อนที่ในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นเปน 167 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2556 จากเดิม 
20 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 25504 
 
 หากพิจารณาการเติบโตของตลาดบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในตลาดหลัก จาก
การคาดการณของ PricewaterhouseCoopers พบวา ในชวงระหวางป 2553-2557 อัตราการ
เติบโตของมูลคาการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่สูงขึ้นในระดับ 2 หลัก (digit) ทั้งใน
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา โดย ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของคาใชจาย
ทางดานโฆษณาและเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่สูงมากที่สุด ไดแก ซาอุดิอาระเบีย สหราช
อาณาจักร จีน เยอรมนี อิตาลี ญ่ีปุน เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา (ดังภาพที่ 2.8.4) 
 

ภาพที่ 2.8.4 อัตราการเตบิโตของตลาดบริการเน้ือหาบนโทรศพัทเคลื่อนที ่

 
 

ที่มา: PricewaterhouseCoopers 

 

                                                            

4 Juniper Research. Mobile Content Strategies and Business Models: Scenarios & Forecasts 2008-2010. 
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3. อุตสาหกรรมการใหบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ยังมีเน้ือหาหลายประเภทที่ยัง
สามารถขยายการใหบริการได ดังจะเห็นไดวา การมีบริการหลากหลายใน app store จะสงผล
ทําใหผูประกอบการรายเล็กสามารถมีชองทางในการขยายตลาดไดมากขึ้น ทั้งน้ี Juniper 
Research ไดคาดการณวา มูลคาของตลาดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่จะสูงถึง 25 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 และ 32 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 25585  

 
ขอมูลดังกลาวชี้วา ตลาดบริการเนื้อหาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับโลกมีขนาดใหญ

มาก ซ่ึงก็เปนโอกาสของผูประกอบการไทย ที่สามารถผลิตคอนเทนตคุณภาพสูงไปจําหนายใน 

App Store ตางๆ ได 

                                                            

5 อางแลว. 
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9. อุตสาหกรรมเกม 
 
 เกมเปนดิจิทัลคอนเทนทดานความบันเทิงซึ่งไดรับความนิยมอยางสูงในประเทศไทย
โดยเฉพาะในชวง 2-3 ปที่ผานมา  จากรายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยพบวา ในป 
2551 ตลาดอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลคาสูงถึง 8,986 ลานบาทและมีอัตราการ
ขยายตัวรอยละ 18.67 (เม่ือเทียบกับป 2550)    ในขณะเดียวกัน แมวาการผลิตเกมในประเทศ
จะมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง แตยังคงมีมูลคาการผลิตเพียง 689 ลานบาท  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
การบริโภคเกมในประเทศไทยสวนใหญเปนเกมที่ผลิตจากตางประเทศ  
 

ทั้งน้ี ไดมีการคาดการณวา อัตราการเติบโตเฉลี่ยในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2552-2556) 
ของอุตสาหกรรมเกมและการผลิตเกมจะอยูที่ระดับรอยละ 8.48 และรอยละ 10.52 ตามลําดับ 
ดังตารางที่ 2.9.1  

 
ตารางที่ 2.9.1 มูลคาตลาดและแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมไทย 

 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556* 

อัตราการ 
เติบโตเฉลี่ย 

5 ป** 

มู ล ค า ต ล า ด 
(ลานบาท) 

5,686 7,076 8,397 9,512 10,547 11,833 13,119 14,404 8.48% 

- มูลคาการผลิต
เกมในประเทศ 

412 460 689 777 888 1,020 1,151 1,283 10.52% 

ที่มา: รายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยป 2552 แอนิเมชั่นและเกม 
หมายเหตุ:   * ปเปาหมายตามแผนแมบทกระทรวง ICT ฉบับที่ 2 
 ** เฉล่ียป พ.ศ. 2552-2556 

  
อุตสาหกรรมเกม อาจจําแนกตามแพลตฟอรม (platform) ไดเปน 6 ประเภท ไดแก เกม

ออนไลน (online game) เกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile game) เกมคอนโซล (console 
game) เกมแฮนดเฮลด (handheld game) เกมพีซี (PC game) และเกมอาเขต (arcade game) 
โดยแตละประเภทมีลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี 

 
1.  เกมออนไลน (online game) คือ เกมที่เลนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

เครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงอาจเลนไดทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเกมคอนโซล และ
โทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile/wireless game) เกมออนไลนที่นิยมเลนในประเทศไทยแบงไดเปน 2 
ประเภทคือ  
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MMORPG (massively multiplayer online role-playing game) เปนเกมที่รองรับผูเลน
ไดพรอมกันเปนจํานวนมาก โดยผูเลนติดตอเขาไปที่เครื่องแมขายของผูใหบริการเกมออนไลน 
ผูเลนแตละคนสามารถติดตอกันไดผานทางการพูดคุยออนไลน (chat) และเลนเกมโตตอบกัน
ผานทางระบบอินเทอรเน็ต ผูเลนแตละคนมีบทบาท (role-playing) เปนตัวละครในเกม โดยอาจ
ควบคุมตัวละครไดมากกวาหนึ่งตัว ซ่ึงแตละตัวจะมีบทบาทตอเน่ือง และมีจุดเดน/จุดดอยที่
แตกตางกันไป เกมประเภท MMORPG เปนเกมที่ไดรับความนิยมสูงในประเทศไทยโดยคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 60 ของเกม ตัวอยางเกมประเภทนี้ที่ประสบความสําเร็จอยางสูงใน
ประเทศไทยคือ Ragnarok online ดวยจํานวนผูเลนพรอมกันสูงสุด (peak concurrent user) 
ถึง 110,600 ราย เม่ือป 2546 

 

 
ตัวอยาง screenshot ของเกม Raknarok 

 
 Casual game เปนเกมตัวการตูนแนวนารักสดใส จุดเดนของเกมประเภทนี้คือ ผูเลนไม
ตองใชเวลาและทักษะในการเลนมากนัก เหมาะสําหรับการเลนเพ่ือผอนคลาย มีสัดสวนในตลาด
เกมประมาณรอยละ 40  แมวาเกมในกลุมน้ีจะจัดอยูในประเภทออนไลนเกมแตผูเลนสามารถ
เลนเกมในกลุมน้ีแบบไมเชื่อมตอเครือขาย (off-line) ก็ได โดยในกรณีที่ตองการเลนในระดับที่
ยากขึ้นหรือตองการแสดงผลคะแนนของตนเองใหผูอ่ืนทราบจะตองเชื่อมตอเขาเครื่องแมขาย
ผานทางระบบอินเทอรเน็ต 
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ตัวอยาง screenshot ของเกมประเภท casual game 

 
2.  เกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile/wireless game) คือเกมที่เลนโดยใช

โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยทั่วไปเกมประเภทนี้จะรวมอยูในกลุมเกมแฮนดเฮลด แตในประเทศไทย
แยกเกมประเภทนี้ออกมาตางหาก เกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่เกิดจากการพัฒนาดานความเร็วใน
การดาวนโหลดขอมูลผานทางระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถทําไดงายและรวดเร็วขึ้นใน
ปจจุบัน ประกอบกับการเปดตัวโทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถรองรับระบบมัลติมีเดียไดมากขึ้น ทํา
ใหการเลนเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถใหความเพลิดเพลินไดไมแพอุปกรณชนิดอ่ืน 
 

3.  เกมคอนโซล (console game) คืออุปกรณเลนเกม (gameplay) โดยเฉพาะอีก
ประเภทหนึ่ง ดูลักษณะภายนอกคลาย CPU ของเครื่องคอมพิวเตอร การเลนทําไดโดยตอพวง
เครื่องเขากับจอโทรทัศน และมีอุปกรณสําหรับเลนเกมมาพรอมเครื่อง โดยเปนอุปกรณบังคับ
ทิศทางแยกจากตัวเครื่อง สามารถรองรับผูเลนพรอมกันไดหลายคน ตัวอยางเครื่องเลนเกม
ประเภทนี้คือ Nintendo Wii และ Playstation 3 (PS3) เปนตน 

  Nintendo Wii 

Playstaytion 3 (PS3) 
 

4.  เกมแฮนดเฮลด (handheld game) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กซึ่ง
ออกแบบเพื่อการเลนเกมโดยเฉพาะ คลายกับเกมคอนโซลแตมีขนาดเล็กกวามาก มีหนาจอและ
ลําโพงในตัว มีนํ้าหนักเบาเพื่อสะดวกในการพกพา มีปุมใชสําหรับการควบคุมการเลนเกมอยู
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ภายในตัวเครื่อง ตัวอยางของเกมประเภทนี้ เชน เซกา เกมบอย เกมคิง นินเทนโด เพลยสเตชั่น 
เปนตน นอกจากนี้ โทรศัพทเคลื่อนที่ก็อาจจัดอยูในกลุมน้ีไดเชนกันหากพิจารณาตามลักษณะ
อุปกรณ (hardware) ที่ใช  

       เซกา                เกมบอย       นินเทนโด   
 

5.  เกมที่เลนบนเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมตองเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต (off-line 
game) คือเกมที่ผูใชตองติดตั้งซอฟตแวรเกมลงในเครื่องคอมพิวเตอร และสามารถเลนไดโดย
ไมตองเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต   

 
6.  เกมตูหรือเกมอาเขต (arcade game) เปนอุปกรณเลนเกมแบบหยอดเหรียญ 

โดยมากจะติดตั้งอยูในสถานที่ที่มีคนจํานวนมากมาใชบริการ เชน หางสรรพสินคา โรง
ภาพยนตร สวนสนุก เปนตน สวนใหญแลวเกมตูจะเปนไดทั้งเกมพินบอล เกมแลกของรางวัล 
เชนตูคีบตุกตา วิดีโอเกม สตรีทไฟเตอร เกมตูที่ เปนวิดีโอเกมจะมีขนาดใหญกวาเกม
คอมพิวเตอรทั่วไปโดยจะใหคุณภาพของคอมพิวเตอรกราฟฟกที่สวยงาม การเลนเกมตูจะให
เวลาเลนคอนขางสั้น และตองจายเงินเพ่ือเลนเกมใหมทุกครั้ง ตูเกมจะควบคุมเกมโดยใชกาน
ควบคุม (joystick) แตอาจจะมีเกมตูบางประเภทที่แตกตางออกไป เชน เกมประเภทแขงรถ ตัว
ควบคุมจะเปลี่ยนเปนพวงมาลัยรถเพื่อความสมจริง ปจจุบันมีการพัฒนาเกมตูใหมีความ
หลากหลายขึ้นทั้งในดานของรูปทรง และวิธีการเลน เชน เกมฝกเปนดีเจ เกมตีกลอง เกม
เตน เปนตน 

 
ประเภทของเกมที่ไดรับความนิยมสูงในประเทศไทยคือ เกมออนไลน โดยมีมูลคาสูง

ที่สุดในจํานวนเกมทั้ง 6 ประเภทขางตน คิดเปนรอยละ 44.06 ของมูลคาตลาดเกมในประเทศ
ไทย รองลงมาคือเกมอาเขต มีสัดสวนรอยละ 27.44 ของมูลคาตลาด สวนเกมที่มีมูลคาต่ําที่สุด
คือเกมโทรศัพทมือถือ มีสัดสวนเพียงรอยละ 0.29 และมีอัตราการหดตัวรอยละ 87.7 ในป 2551  
(ดังแสดงในตารางที่ 2.9.2) 
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ตารางที่ 2.9.2 มูลคาตลาดเกมของประเทศไทย ป 2551 
ประเภทของเกม มูลคาตลาด (ลานบาท) สัดสวน (รอยละ) อัตราการเติบโตจากป 2550 

เกมออนไลน 3,700 44.06 25.0 
เกมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ 224 0.29 -87.7 
เกมคอนโซล 1,440 17.15 20.0 
เกมแฮนดเฮลด 455 5.42 23.0 
เกมพีซี (Offline) 474 5.64 10.0 
เกมอาเขต 2,304 27.44 20.0 
รวม 8,397 100 18.7 
ที่มา: รายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยป 2552 แอนิเมชั่นและเกม 

 
9.1 โครงสรางของอุตสาหกรรม 
 

โครงสรางอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมในประเทศไทยจะคลายกับในตางประเทศ 
กลาวคือ ประกอบดวย ผูประกอบการที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี (ภาพที่ 2.9.1) 

• ผูพัฒนาเทคโนโลยีของเกม (middleware) คือซอฟตแวรที่จําเปนสําหรับการ
พัฒนาเกม เชน โปรแกรมควบคุมการแสดงผล (graphics) โปรแกรมควบคุม
การเลนเกม (game optimized) high-speed code compilers, ไลบรารี่สําหรับ
การควบคุมอุปกรณตางๆ เครื่องมือ (tools) สําหรับชวยในการพัฒนาเกม และ 
game engine เปนตน การพัฒนาซอฟตแวรในสวนนี้จําเปนตองอาศัยบุคลากร
ที่มีความรูความชํานาญขั้นสูง เชน โปรแกรมเมอรคอมพิวเตอรขั้นสูงหรือนัก
คณิตศาสตร โดยที่นักพัฒนาเกม (developer) จะนําซอฟตแวรจากผูพัฒนา
ซอฟตแวรหลักในขั้นนี้ไปใชอีกทอดหนึ่ง 
 
จากการสัมภาษณบริษัทพัฒนาเกมของประเทศไทย ยังไมพบผูประกอบการ

ไทยที่พัฒนาซอฟตแวรในสวนนี้ โดยบริษัทพัฒนาเกมไทยจะซื้อซอฟตแวรน้ีจาก
ตางประเทศหรือในบางบริษัทที่มีบุคลากรที่มีความสามารถอาจพัฒนาขึ้นใชเองภายใน
บริษัท (in-house) 

• เจาของลิขสิทธิ์ (IP owner) ในกรณีของการพัฒนาเกมที่นําเนื้อเรื่องมาจาก 
นวนิยายหรืองานเขียนตางๆ รวมถึงกรณีที่มีการใชตัวละคร (character) ใน
ภาพยนตรหรือตัวการตูนที่เปนที่นิยมมาเปนตัวละครในเกม ผูพัฒนาเกม
จะตองติดตอขอใชลิขสิทธิ์จากเจาของงานเขียนหรือเจาของตัวละครนั้นๆ 
กอนที่จะนํามาพัฒนาเปนเกมเพื่อจําหนายในเชิงพาณิชยได 

• ผูผลิตเครื่องเลนเกม (hardware manufacturers) ผูประกอบการในกลุมน้ีจะ
เนนสําหรับเกมคอนโซลโดยเฉพาะซึ่งเปนเครื่องเลนเกมที่ออกแบบมาเปน
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พิเศษ ผูผลิตเครื่องเลนเกมในกลุมน้ีที่เปนที่นิยมในตลาดเกมคอนโซลเปน
ผูผลิตรายใหญของโลกคือ โซนี่ และไมโครซอฟท  อุปสรรคที่ทําใหผูผลิตเกม
คอนโซลจํากัดอยูเฉพาะผูประกอบการรายใหญระดับโลกเทานั้นคือ มีตนทุนใน
การผลิตสูงมาก เพราะตองการการวิจัยพัฒนาในระดับสูง ทําใหประเทศไทยไม
มีผูผลิตในกลุม น้ี  ทั้ ง น้ี  ผูผลิตเครื่องเลนเกมและผู พัฒนาเกมอาจเปน
ผูประกอบการรายเดียวกัน 

• ผูพัฒนาเกม (developer) คือผูออกแบบและพัฒนาเกมซึ่งนําเอาเทคโนโลยีมา
ผสมผสานกับความบันเทิงโดยสรางเปนรูปแบบของเกม ผูพัฒนาเกมจะซื้อ
เทคโนโลยีจากนักพัฒนาเทคโนโลยี และซ้ือเน้ือเรื่อง (story) หรือตัวละคร 
(character) จากเจาของลิขสิทธิ์ หรืออาจคิดเนื้อเร่ืองหรือออกแบบตัวละครของ
ตัวเองขึ้นมาก็ได  นอกจากนี้ ผูพัฒนาเกมยังทําหนาที่ในการพัฒนาเกมสําหรับ
อุปกรณหรือ platform ชนิดตางๆ อีกดวย (ดูกรอบที่ 2.9.1) 
 
การศึกษาของ OECD ในป 2003 พบวา นักพัฒนาเกมจะไดรับสวนแบงรายได

มากที่สุด (เชน รอยละ 60 สําหรับผูพัฒนาซอฟตแวรเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร และ
รอยละ 40 สําหรับผูพัฒนาซอฟตแวรเกมคอนโซล) แตสําหรับประเทศไทย ผูผลิตเกม 
(publisher) จะไดรับสวนแบงรายไดมากที่สุด เน่ืองจากตลาดเกมไทยยังนิยมเลนเกมที่
ซ้ือลิขสิทธิ์มาจากตางประเทศ1   

• ผูใหบริการเกม (publisher) มีบทบาทในการนําเกมจากผูพัฒนาเกมไปสู
ทองตลาดขนาดใหญ (mass market) โดยสําหรับเกมที่ไมมีความซับซอนมาก
นัก ธุรกิจเกมอาจเปรียบเทียบไดกับธุรกิจหนังสือที่มีผูพัฒนาเกมเปนนักเขียน 
และมีผูผลิตเกมเปนสํานักพิมพ นักพัฒนาเกมจะนําเกมที่ตนพัฒนาเสร็จ
เรียบรอยแลวไปเสนอขายลิขสิทธิ์ใหแกผูใหบริการเกม หรือในกรณีที่เปนเกมที่
มีความซับซอน ธุรกิจเกมอาจเปรียบไดกับธุรกิจการสรางภาพยนตรที่
จําเปนตองใชเงินทุนสูง ผูพัฒนาเกมจะเสนอเปนโครงการใหผูใหบริการเกม 
หากผูใหบริการเกมเห็นวาเกมนั้นมีแนวโนมที่จะสรางรายไดก็จะเปนผูออกทุน
วาจางผูพัฒนาเกมใหผลิตเกมดังกลาว  

• ผูจัดจําหนาย (distributor) จะทําหนาที่จําหนายเกมโดยทําหนาที่เชื่อมระหวาง
ผูพัฒนาเกม (developer) หรือผูผลิตเกม (publisher) กับผูคาปลีก (retailer) 
แตในประเทศไทย ผูผลิตเกมจะมีบทบาทในการจัดจําหนายดวย   

                                                            

1 มูลคาตลาดของการผลิตผลงานเกมยังมีมูลคานอยมาก (689 ลานบาท) เม่ือเทียบกับมูลคาตลาดของอุตสาหกรรมเกม (8,397 
ลานบาท) ในป 2551 
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• ผูคาปลีก (retailer) ทําหนาที่กระจายสินคาไปยังผูใช คือผูเลนเกมโดยตรง และ
รานอินเทอรเน็ตคาเฟ โดยผานเครือขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)  
 

ในประเทศไทย ผูประกอบการที่เปนผูใหบริการเกมมีบทบาทในการเปนผูจัดจําหนาวย
ดวย และสําหรับการเลนเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีบริษัทเจาของเครือขายโทรคมนาคมมี
บทบาทในฐานะผูคา  

 
ภาพที่ 2.9.1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
ที่มา:  ดัดแปลงจาก Digital Broadband Content: The online computer and video game industry (2005), 

OECD. 
หมายเหตุ: ผูผลิตฮารดแวร (Hardware Manufacturer) และ ผูผลิตเกม (Publisher) อาจเปนผูประกอบการ

รายเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

เจาของลิขสิทธิ์ 
(IP owner) 

ผูพัฒนาเกม

(Developer) 

ผูผลิตฮารดแวร (Hardware 

Manufacturer) 

ผูใหบริการเกม 

(Publisher) 

ผูจัดจําหนาย

(Distributor) 

ผูคาปลีก 

(Retail) 

ผูใชบริการ (End users) 

ผูพัฒนาเทคโนโลยีของเกม 

Middleware, Game engine) 

ผูใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที ่

Hosting service provider 
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กรอบที่ 2.9.1  กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิต้ี จํากัด 

 
บริษัท แอดวานซ อินเทลลิเจนซ โมเดิรนนิต้ี จํากัด (AIM Advance) กอต้ังในป 2003 ประกอบธุรกิจ

ทางดานการพัฒนาซอฟตแวรเกมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ใหกับผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ (mobile operator) 
และผูจัดหาคอนเทนท (content provider) ทั้งจากภายในและตางประเทศ โดยตัวอยางของผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่และผูจัดหาคอนเทนทที่บริษัทใหบริการไดแก Sanuk Software, AIS, Dtac, China 
Unicom, Sina และ S-concept เปนตน 

 
บริษัท AIM Advance มีในดานการพัฒนาเกมสําหรับ Platform J2ME และบน Platform BREW 

โดยบริษัทไดรับรางวัลจากการประกวดเกมหลายรายการ เชน เกม “King of Mobile”ไดรับรางวัลชนะเลิศใน
ประเภทแอพพลิเคชันดานความบันเทิง ในการแขงขันรายการ “JAVA Masters 2004” ซึ่งมีผูเขารวมแขงขัน
กวา 1,100 รายจาก 100 ประเทศทั่วโลก และเกม “Arena of Empire” ไดรับรางวัลที่สองในประเภท “Best 
Mobile Application J2ME” จากรายการ TAM Award เปนตน  

 
นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตเกมออนไลนบนโทรศัพทเคล่ือนที่ เชน เกม “Football Manager Online” 

และเกมบนเครื่องเลนพีซี (PC) อีกดวย และบริษัทยังมีบริการที่เกี่ยวของกับการผลิตเกม เชน บริการลด
ขนาดไฟล J2ME บริการทดสอบเกม (game testing) และบริการการจําลองการใช J2ME บนเว็บ (J2ME 
Emulator on web) เปนตน สําหรับเปาหมายของบริษัท AIM Advance ในอนาคตคือ การเปนผูนําในธุรกิจ
ดานเกมสบนโทรศัพทเคล่ือนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 
ที่มา: http://www.aimadvance.com 

 
9.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ 

 
แมวาเกมคอมพิวเตอรและเกมที่เลนจากอุปกรณเกมตางๆ จะเปนที่นิยมในประเทศไทย

มาระยะหนึ่งแลว แตอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยนับวาเปนอุตสาหกรรมที่มีอายุไมมากนัก 
โดยในระยะแรกเปนการซื้อลิขสิทธิ์เกมมาจากตางประเทศเกือบทั้งหมด ตอมาเม่ือประเทศไทยมี
ผูนิยมเลนเกมกันเปนจํานวนมาก จนทําใหอุตสาหกรรมนี้เติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว จึงเริ่มมี
นักพัฒนาเกมรวมตัวกันกอตั้งเปนบริษัทพัฒนาเกมของตนเองและนําไปเสนอขายลิขสิทธิ์ใหแก
ผูใหบริการเกม ทั้งในประเทศและตางประเทศ  เน่ืองจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกมของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะผูใหบริการเกม มีหลายบทบาทในหวงโซอุปทานตามที่กลาวมาแลว 
ดังน้ัน เราอาจแบงผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ของไทยไดเปน 2 กลุมใหญคือกลุมของ
ผูพัฒนาเกม และกลุมผูใหบริการเกม  
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1. ผูพัฒนาเกม 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกมของไทยสวนใหญเปนบริษัทผูพัฒนาเกม เน่ืองจาก

การเขาสูธุรกิจการพัฒนาเกมไมซับซอนและใชเงินทุนไมสูงมากนัก เม่ือมีผลงานเปนที่รูจักก็
สามารถสรางสรรเกมที่มีความซับซอนขึ้นไดโดยอาจขอสนับสนุนเงินทุนจากผูผลิตเกมที่สนใจ
ได    อยางไรก็ตาม การหาแหลงทุนในการผลิตเกมจากผูผลิตเกมมีการแขงขันสูง เน่ืองจากมี
บริษัทผูพัฒนาเกมเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนบริษัทผูผลิตเกมที่สนใจลงทุน   

 
จากการสัมภาษณผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้พบวา ปจจุบันประเทศไทย มีจํานวน

บริษัทผูพัฒนาเกมทั้งรายใหญและรายยอยประมาณ 50-60 บริษัท ตัวอยางบริษัทผูพัฒนาเกม 
ไดแก บริษัท ดี บัสซ จํากัด บริษัท เอม แอดวานซ จํากัด บริษัท พรอมทนาว จํากัด บริษัท ยู
เอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จํากัด บริษัท อินเทอรเซอร รีเสริชแอนดโซลูชั่น จํากัด เปนตน   

 
การพัฒนาซอฟตแวรเกมไมวาจะใชสําหรับอุปกรณเลนเกมชนิดใดก็ตาม จะไมมีความ

แตกตางกันในขั้นตอนการพัฒนา โดยจะเริ่มจากการแตงเรื่อง (story) การออกแบบตัวละคร 
(character) ซ่ึงในกรณีที่มีภาพยนตรหรือนิยาย และตัวละครที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักดีอยูแลว  
ผูพัฒนาเกมอาจขอซื้อลิขสิทธิ์ผลงานเหลานั้นมาพัฒนาเปนเกมได แตวิธีน้ีจะมีขอจํากัดคือ 
ผูพัฒนาเกมไมสามารถสรางสรรคการเลนเกมไดอยางอิสระเนื่องจาก เร่ืองหรือตัวละครที่มี
เจาของลิขสิทธิ์ตองการใหรักษาภาพพจน (image) ของสินคาของตนเองไวดวย เชน ตัวละครที่
มีภาพพจนดีเปนที่นิยมในกลุมเด็กอนุบาลจะไมสามารถออกแบบใหเลนเกมที่ผาดโผนได เปน
ตน ดังนั้น ผูพัฒนาเกมจึงนิยมสรางเรื่องและตัวละครของตนเองขึ้นมา (original intellectual 
property หรือ original IP) ซ่ึงหากเรื่องและตัวละครที่สรางขึ้นไดรับความนิยม ผูพัฒนาเกมนั้น
สามารถหารายไดจากคาลิขสิทธิ์ไดอีกดวย   

 
หลังจากไดเน้ือเรื่องและตัวละครแลว ขั้นตอนตอไปคือ การพัฒนา ซ่ึงเปนการเขียน

โปรแกรมโดยเนนโปรแกรมทางดานกราฟฟก 3D รวมถึงเสียงประกอบ บทพูดตางๆ เน่ืองจาก 
จะเปนสวนที่ทําใหเกมมีความนาสนใจดึงดูดผูเลนเกมไดนอกเหนือไปจากเนื้อเร่ือง  ในการ
พัฒนาเกมที่มีความซับซอนสูง ขั้นตอนการพัฒนาเกมจะเทียบเคียงไดกับการสรางภาพยนตร 
โดยจะประกอบไปดวยการทํางานของบุคลากรในสวนตางๆ ดังน้ี 

-  นักเขียน (writer)  
-  นักเขียนบท (scripter) 
-  ศิลปน (artist) ออกแบบตัวละคร ฉาก เครื่องแตงกายของตัวละคร การเคลื่อนไหว 
-  นักออกแบบดานกราฟก (graphic designer) และภาพสามมิติ (3D) 
-  นักแตงเพลงและชางเทคนิคเสียง (song writer and sound engineer) 
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-  โปรแกรมเมอรและวิศวกร ในดานตางๆ เชน กราฟก 3D เสียง การเคลื่อนไหวของ
ตัวละคร และฉาก ระบบเครือขาย และฐานขอมูลเครื่องแมขายและลูกขาย (client-
server database) ในกรณีที่เปนเกมแบบ MMORPG 

 
นอกจากนี้ ผูประกอบการที่เปนผูพัฒนาเกมที่มีความซับซอน ยังตองมีบุคลากรที่

เกี่ยวของทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด และการรับจางปรับเกมใหเขากับผูเลนแตละ
ประเทศ (localization)   

 
2. ผูใหบริการเกม  
ผูใหบริการเกมมีบทบาทในดานการทําการตลาดของเกม โดยผูใหบริการเกมจะคัดสรร

เกมจากผูพัฒนาเกมมาทําการตลาดและใหบริการแกผูเลนเกม ผูประกอบการที่เปนผูบริการเกม
ในประเทศไทยบางรายเปนบริษัทที่เติบโตขึ้นมาจากการซื้อลิขสิทธิ์เกมจากตางประเทศมาทํา 
localization และใหบริการแกผูเลนเกมในประเทศไทย แมกระทั่งในปจจุบัน สัดสวนรายไดจาก
การจําหนายลิขสิทธิ์เกมจากตางประเทศยังสูงมากถึงรอยละ 95 โดยประกอบดวย รายไดจาก
คาลิขสิทธิ์ รายไดจากคาบริการตามระยะเวลาของการเลนเกม (airtime) ในกรณีของเกมแบบ 
MMORPG และรายไดจากขายสินคาตางๆ ในเกม2 (item sale) ในกรณีของเกมประเภท casual 
game หรือรายไดจากทั้งแบบใหเชาเวลาและขายสินคาในเกม (hybrid sale) 

 
นอกจากนี้ ผูใหบริการเกมยังมีรายไดจากคาสมาชิกที่จัดเก็บจากรานอินเทอรเน็ตคาเฟ

สําหรับการใหสิทธิในการใหบริการเกมออนไลนและเกมพีซี และรายไดจากการขายสินคาที่
เกี่ยวของกับเกม  ผูใหบริการเกมในประเทศไทยใหบริการเกือบครบวงจรของธุรกิจเกมออนไลน 
ดังตัวอยางของบริษัท เอเชียซอฟต คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนกลุมบริษัทดําเนิน
ธุรกิจดานเกมครอบคลุมทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ คือ สิงคโปร และมาเลเซีย  โดย
ธุรกิจเกมในประเทศไทยของ บมจ. เอเชียซอฟตฯ ประกอบไปดวย บริษัท เพลยพอล จํากัด ทํา
ธุรกิจพัฒนาเกมพีซี และเกมออนไลน บริษัท ฟน บอกซ จํากัด ทําธุรกิจใหบริการเกมออนไลน 
โดยที่ บมจ. เอเชียซอฟตฯ ทําธุรกิจจัดจําหนายและรับชําระคาบริการในประเทศไทย ตามภาพ
ที่ 2.9.2   

 
 
 
 

                                                            

2 Item คือส่ิงที่ใชในการเลนเกม เชน เกมทําสวนดอกไม หากตองการดอกไมที่สวยงาม หรือแปลกไปจากดอกไมที่มีใหเลือกใช
ฟรี ผูเลนจะตองซ้ือดอกไมชนิดน้ันๆ เพิ่ม หรือซ้ืออุปกรณในการทําสวนเพิ่มเพื่อใหดอกไมเติบโตเร็ว เปนตน การซื้อ item ที่
นอกเหนือไปจาก item พื้นฐานจะทําใหผูเลนมีคะแนนสะสมเพิ่มข้ึนเร็วกวาการใช item พื้นฐาน  
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ภาพที่ 2.9.2 บทบาทของผูประกอบการเกมรายใหญของประเทศไทย 
 
 
  
 
บริษัท เพลยพอล จํากัด                    บริษัท ฟน บอกซ จํากัด 
                                                                          บริษัท เอเชียซอฟต คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ที่มา: บริษัท เอเชียซอฟต คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหบริการเกมออนไลนของบริษัท เอเชียซอฟต คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูใหบริการเกมออนไลนรายใหญของประเทศไทยมี 6 ขั้นตอนดังแสดง
ในภาพที่ 2.9.3 

 
ภาพที่ 2.9.3 ข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหบริการเกมออนไลน 

 
 
 
 
               
 
 

ที่มา: บริษัท เอเชียซอฟต คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ปจจุบัน ประเทศไทยมีผูใหบริการเกมออนไลนที่เปนผูประกอบการรายใหญ 2 บริษัท

คือ บริษัท เอเชียซอฟต คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู ดิจิทัล เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด  โดยสวนแบงการตลาดอางอิงตามรายไดจากการใหบริการในป 2551 ของทั้งสองบริษัทนี้
รวมกันมีมูลคาคิดเปนรอยละ 73 ของมูลคาตลาดเกมออนไลนในประเทศไทย  ตามตารางที่ 
2.9.3   

 
 
 
 
 

คัดสรรเกมออนไลน 

เจรจาและทําสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การใหบริการเกมออนไลน 

เตรียมระบบการใหบริการเกมออนไลน 

เปดใหบริการเกมออนไลน 

โฆษณาและประชาสัมพันธ 

1 

2 

3 

4 

6 
5 

กระจายโปรแกรมลูกขาย (Client Program) 

ผูพัฒนา 
เกมออนไลน 

   ผูจําหนาย 
ลิขสิทธ 

   ผูใหบริการ 
   เกมออนไลน 

      ผูจัดจําหนายและ 
      รับชําระเงิน 

       ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
      และโทรคมนาคม  

ผูเลนเกมผูเลนเกม   
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ตารางที่ 2.9.3 สวนแบงการตลาดของผูใหบริการเกมออนไลนในประเทศไทย ป 2551 
ผูใหบริการ สวนแบงตลาด (รอยละ) 

Asiasoft 51.0 
True Digital Entertainment 22.0 
Ini3 9.4 
Xinxere 3.3 
Goldensoft 3.3 
NC True 3.0 
อ่ืนๆ  7.9 
รวมท้ังสิ้น 100.0 

          ที่มา: บริษัท เอเชียซอฟต คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
9.3 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกมไทยโดยเฉพาะผูพัฒนาเกมซึ่งสวนมากจะเปน
ผูประกอบการรายยอย และผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มี
อุปสรรคที่สําคัญในการประกอบธุรกิจดังน้ี 

 
1. ปญหาการขาดกฎหมายจัดเรตติ้งเกมออนไลนและปญหาทัศนคติของหนวยงานรัฐที่

มีตออุตสาหกรรมเกม  
 
ธุรกิจเกมในประเทศไทยกํากับดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม และกรมทรัพยสินทาง

ปญญา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรมจะควบคุมเรื่องใบอนุญาต รวมถึงการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาเกม (censor) กอนที่จะนําออกใหบริการ สวนกรมทรัพยสิน
ทางปญญาจะดูแลเรื่องการออกเครื่องหมายรับรองงานตนแบบ (DIP code) สําหรับการผลิต
แผนซีดี/ดีวีดี ทั้งน้ี ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายควบคุมการจัดเรตติ้งเกมออนไลน แตกระทรวง
วัฒนธรรมใชวิธีขอความรวมมือจากผูประกอบธุรกิจน้ีในการชวยควบคุมและกําหนดความ
เหมาะสมของเกม การไมมีกฏระเบียบควบคุมทําใหมีความยากลําบากในการดูแลใหการเลนเกม
อยูในระดับที่เหมาะสมโดยเฉพาะในหมูของเยาวชน  

 
ซ่ึงผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้จํานวนมากใหความเห็นวา หนวยงานรัฐบางแหงมี

ทัศนคติวา เกมคอมพิวเตอรเปนการมอมเมาเยาวชน ทําใหภาครัฐไมไดสนับสนุนหรือสงเสริม
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้อยางเต็มที่    
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2. ปญหาแหลงทุน 
 

ธุรกิจการพัฒนาเกมเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เน่ืองจากเปนเรื่องยากที่จะคาดเดาไดวา
เกมใดจะไดรับความนิยมในตลาด  ผูพัฒนาเกมตองลงทุนไปกอนลวงหนาจนไดเปนผลิตภัณฑ 
จากน้ันจึงนําไปเสนอผูผลิตเกมหากตองการเขาสูตลาดเกมขนาดใหญ (mass market)  
บอยครั้งที่ผูพัฒนาเกมตองพัฒนาเกมขึ้นมาเปนจํานวนมาก แตมีเกมที่ไดรับความนิยมเพียง 1-
2 เกมเทานั้น  แมวาจะมีผูใหบริการเกมรายใหญและกองทุนรวมลงทุน (Venture capital) ให
การสนับสนุนเงินทุนแกผูพัฒนาเกมบาง แตเน่ืองจากมีจํานวนผูพัฒนาเกมเปนจํานวนมากทําให
มีการแขงขันสูง ทําใหผูพัฒนาเกมรายใหมประสบความสําเร็จไดยาก    

 
3. ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรเกม   

 
ประมาณการวา รอยละ 70 ของเกมที่เลนในประเทศไทยในป 2551 เปนเกมที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์3  ซ่ึงบั่นทอนการสรางสรรผลงานของนักพัฒนาเกม   
 

 4. ปญหาการแขงขันสูงในอุตสาหกรรมเกม 
 
  ปญหาการแขงขันสูงในอุตสาหกรรมเกม ทําใหแนวโนมของการพัฒนาเกมจึงเปน
ลักษณะแจกฟรีในชวงแรกเพื่อใหเปนที่รูจักในตลาด หรือใหเลนฟรีสําหรับการเลนพ้ืนฐาน เม่ือผู
เลนเริ่มนิยมในเกมนั้นและตองการเลนในระดับที่ยากขึ้นจะตองเสียคาใชจาย  
 

5. ปญหาชองทางการจัดจําหนายและระบบรับชําระเงิน 
 
แมวา การเผยแพรเกมที่พัฒนาขึ้นใหเปนที่รูจักในตลาดสามารถทําไดงายโดยผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงก็ตาม  แตการจะหารายไดจากเกมที่พัฒนาขึ้น ยังตองอาศัย
ระบบการจัดจําหนาย การบริการหลังการขาย และระบบรับชําระเงิน ซ่ึงเปนระบบที่ตองใช
เงินทุนสูง และไมคุมคาหากมีมูลคาของเกมที่จะจําหนายไมสูงพอ ทําใหผูพัฒนาเกมจําเปนตอง
อาศัยชองทางการจัดจําหนายของผูใหบริการเกมและผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ซ่ึงคิดอัตรา
คาบริการสูงถึงรอยละ 50 

 
 
 

                                                            

3 รายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทของไทย แอนิเมชั่นและเกม ป 2552 
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6. ปญหาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและจํานวนคอมพิวเตอรตอครัวเรือนในระดับต่ํา 
 
เกมประเภท MMORPG ซ่ึงเปนที่นิยมอยางมากในประเทศไทย เปนเกมที่ตองอาศัย

ความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง ดังน้ัน คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่
ราคาถูกลง และการบริการที่แพรหลายทั่วประเทศ จะชวยทําใหตลาดเกมเติบโตมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ จํานวนคอมพิวเตอรในครัวเรือนของไทยยังอยูในระดับต่ําคือ 24.8 เครื่องตอ
ประชากร 100 คนในป 2551 ก็เปนอุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการเติบโตในธุรกิจเกม 
 
9.4 โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเกม 
 

จากรายงานการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทย แอนิเมชั่นและเกม ในป 2551 
นักพัฒนาเกมของไทยมีการพัฒนาเกมสําหรับเกมคอนโซลและเกมแฮนดเฮลดสูงที่สุด ซ่ึง
แตกตางจากปกอนหนาที่มีการพัฒนาเกมอาเขตเปนมูลคาสูงที่สุด   นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาใน
ดานอัตราการเติบโต จะพบวา เกมคอนโซลและเกมแฮนดเฮลดมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 
187.50 รองลงมาคือ เกมออนไลนมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 151.20 ตามตารางที่ 2.9.4 
โดยจากการสํารวจพบวามีผูประกอบการไทยหันมาผลิตและใหบริการเกมออนไลนเพ่ิมมากขึ้น  

 
สวนประเภทของเกมที่มีอัตราการผลิตนอยที่สุดและมีอัตราการเติบโตติดลบคือ เกมบน

โทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงเปนผลมาจากกลไกดานราคาและสวนแบงรายไดระหวางผูพัฒนาเกมกับผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในสัดสวน 50:50 ซ่ึงทําใหผูพัฒนาเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่หลาย
รายตองปดตัวไปหรือหันไปพัฒนาเกมประเภทอื่นแทน เชน เกมแฮนดเฮลด เปนตน นอกจากนี้ 
กระแสการนําเขาเกมมือถือจากตางประเทศ เชน จีน และไตหวัน ซ่ึงมีราคาถูกกวาทําให
ผูพัฒนาเกมไทยไมสามารถแขงขันดานราคาได สําหรับเกมคอนโซลและเกมแฮนดเฮลดน้ัน 
เปนการผลิตเพื่อการสงออกทั้งหมด เน่ืองจากซอฟตแวรเกมที่ผลิตไดตองไดรับการเผยแพรโดย
ผูใหบริการเกมจากตางประเทศ   

 
หากเปรียบเทียบขนาดของตลาดเกมของประเทศไทยและตางประเทศพบวา ในป 2551 

ตลาดเกมของประเทศไทยยังมีขนาดที่เล็ก (มูลคาประมาณ 9 พันลานบาท) เม่ือเปรียบเทียบกับ
ตลาดตางประเทศ เชน ญ่ีปุน (มูลคาตลาด 250 พันลานบาท) ฝรั่งเศส (มูลคาตลาด 147 
พันลานบาท) เกาหลีใต (มูลคาตลาด 140 พันลานบาท) และจีน (มูลคาตลาด 90 พันลานบาท)     
อยางไรก็ตาม ตลาดเกมของประเทศไทยยังมีขนาดใหญกวาบางประเทศ เชน อินเดีย (มูลคา
ตลาด 7.2 พันลานบาท) และฟลิปปนส (มูลคาตลาด 4.5 พันลานบาท)4 เน่ืองจากอุตสาหกรรม

                                                            

4 ที่มา: รายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยป 2552 แอนิเมชั่นและเกม 
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เกมของประเทศไทยยังมีขนาดเล็ก ดังนั้น ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเกมควรมุงพัฒนาเกม
คุ ณภ าพสู ง เ พ่ื อ ใ ห ส า ม า ร ถ แ ข ง ขั น ใ น ต ล า ด โ ล กซึ่ ง มี ข น า ด ใ หญ ม า ก ไ ด  ทั้ ง นี้ 
PricewaterhouseCoopers ไดคาดการณวา มูลคาของอุตสาหกรรมเกมในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น
จาก 52.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,680 พันลานบาทในป 2552 เปน 86.8 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 2,777 พันลานบาทในป 2557 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปรอยละ 10.65 
 

ตารางที่ 2.9.4 มูลคาการผลิตผลงานเกมและการสงออกงานเกมของประเทศไทย  
ป 2551 

ประเภทเกม มูลคาการผลิต (ลานบาท) สัดสวน 
จากการผลิต

รวม 

อัตราการเตบิโต
เทียบกับป 2550 ป 2550 ป 2551 

เกมออนไลน 25 62.8 9.12% 151.20% 
เกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 55 38.5 5.59% -30.00% 
เกมคอนโซล/แฮนดเฮล 80 230.0 33.39% 187.50% 
เกมพีซี (off-line) 120 134.4 19.51% 12.00% 
เกมอาเขต 180 223.1 32.39% 23.94% 
รวมมูลคาการผลิต 460 688.8 32.39% 49.74% 
มูลคาการสงออกเกม 276 427 - 54.71% 
ที่มา: รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทย แอนิเมชั่นและเกม ป 2552 

                                                            

5 PricewaterhouseCoopers. Global Entertainment & Media Outlook 2010-2014 Report. 
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10. อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น (Animation) 
 
 อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของประเทศไทย สามารถแบงไดเปน 3 ประเภทหลักตาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ ไดแก 

1.  แอนิเมชั่นเรื่องยาว (Long Form Animation) เชน แอนิเมชั่นสําหรับฉายในโรง
ภาพยนตร (เชน กานกลวย) แอนิเมชั่นสําหรับออกอากาศทางโทรทัศน (เชน ปง
ปอนด) และแอนิเมชั่นที่จัดทําในรูปแบบของ VCD และ DVD 

2.  แอนิเมชั่นเรื่องสั้น (Short Form Animation) เชน โฆษณาโทรทัศน มิวสิควีดีโอ 
และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

3.  แอนิเมชั่นที่เปนงานใหบริการทํากราฟกคอมพิวเตอร (Computer Graphics 
Services) เชน การทําสื่อภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphics Presentation) และ 
การทําสเปเชียลเอฟเฟกตภาพยนตร (Special Effects for Films) 

 
 หากจําแนกตามลักษณะการผลิต อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นอาจแบงไดเปน 2 ประเภท 
ไดแก 

1.  งานแอนิเมชั่นที่มีตัวละคร (character) ของตัวการตูนเปนของตนเอง เชน ปงปอนด 
และกานกลวย เปนตน ซ่ึงผูผลิตจะไดรับรายไดจากคาธรรมเนียมการใชลิขสิทธิ์ 
(Licensing) ในตัวละคร หรือรายไดจากการขายสินคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวละคร
ดังกลาว 

2.  งานแอนิเมชั่นที่เปนลักษณะรับจางผลิต (production service) เปนการใหบริการรับ
ออกแบบตัวละคร (character) หรือรับจางผลิตแอนิเมชั่นโดยเฉพาะ เชน งาน
รับจางออกแบบใหกับบมจ. ไปรษณียไทย (Mr. Postman) และบมจ. ปตท สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม (แอนิเมชั่นมรดกโลก) เปนตน 

 
10.1 โครงสรางของอุตสาหกรรม  
 

ลักษณะของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นที่มีตัวละครของตนเอง และ
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นที่เปนลักษณะรับจางผลิตมีความแตกตางกัน กลาวคือ ในอุตสาหกรรม
แอนิเมชั่นที่มีตัวละครของตนเอง มีผูประกอบการที่สําคัญ (ภาพที่ 2.10.1) ดังตอไปน้ี 

• ศิลปน และโปรแกรมเมอร จะทําหนาที่วางแผน สรางสรรค ออกแบบและ
พัฒนาตัวละคร ซ่ึงอาจมีการวางแผนการทํางานรวมกันกับฝายการตลาดดวย 

• ผูผลิตแอนิเมชั่น จะนําแผนงานที่ไดมาผลิตเปนแอนิเมชั่นขึ้นมา จากนั้นจะ
สงไปจําหนายตามชองทางตางๆ โดยจะไดรับสวนแบงรายไดประมาณรอยละ 
50 ของรายไดทั้งหมด 
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• ผูเผยแพรหรือจัดจําหนาย ประกอบดวย โรงภาพยนตร สถานีโทรทัศน ผูจัด
จําหนาย VCD/ DVD โดยจะไดรับสวนแบงรายไดประมาณรอยละ 50 ของ
รายไดทั้งหมด   
 

นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแอนิเมชั่นแลว ผูผลิตแอนิเมชั่นที่มีตัวละครของตนเอง 
ยังอาจเกี่ยวของกับการขายลิขสิทธิ์ตัวละครเพื่อผลิตสินคาจากตัวละครนั้น  ซ่ึงจะมี
ผูประกอบการที่เกี่ยวของเพ่ิมขึ้น คือเจาของลิขสิทธิ์ตัวละคร และผูไดรับลิขสิทธิ์ในการผลิต
สินคา  

 

• สําหรับอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นประเภทรับจางผลิต ผูประกอบการสําคัญที่
เพ่ิมเติมจากเดิม คือ บริษัทรับจางผลิตงานโฆษณา และเจาของสินคา โดย
ผูผลิตแอนิเมชั่น จะทําหนาที่ผลิตแอนิเมชั่นใหแก ผู รับผลิตงานโฆษณา 
จากน้ัน ผูรับผลิตงานโฆษณา จะนําผลงานแอนิเมชั่นที่ไดมาผสมผสานผลิต
เปนงานโฆษณา เพ่ือนําเสนอแกเจาของสินคา  
 

ภาพที่ 2.10.1 หวงโซมลูคาอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น  

 
ที่มา: คณะผูวิจัย 

 
 

 
ผูเผยแพร/
จัดจําหนาย 

ผูบริโภค 

เจาของลิขสิทธ์ิ 
ตัวละคร 

ผูผลิตแอนิเมชั่น 

 
ผูรับผลิต

งานโฆษณา 
 

พัฒนาตัวละครของตนเอง 

ผูไดรับลิขสิทธ์ิเพื่อ
ผลิตสินคา 

เจาของสินคา 

รับจางผลิต 

รอยละ 50 

รอยละ 50 
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10.2 พฤติกรรมของผูประกอบการ   
 

ผูประกอบการดานผลิตแอนิเมชั่นในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย โดยบริษัทที่มีการ
สรางตัวละครของตัวเองจํานวนไมเกิน 10 ราย และเปนบริษัทที่รับจางผลิตจํานวนประมาณ 30-
40 ราย ในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทย ผูประกอบการรายใหญ ไดแก บริษัท กันตนา กรุป 
บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จํากัด และบริษัท อิเมจิแมกซ จํากัด (ดูกรอบที่ 2.10.1)  

 
บริษัทแอนิเมชั่นสวนใหญในประเทศไทยจะเปนผูผลิตประเภทรับจางผลิต (production 

service) เน่ืองจาก เปนงานผลิตแอนิเมชั่นที่ใชเวลานอย และไดผลตอบแทนในเวลาอันรวดเร็ว 
ทําใหมีความเสี่ยงต่ํา ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับ งานที่สรางตัวละครการตูนของตัวเอง จะใชเวลาใน
การผลิตงานมากกวา ใชเวลานานกวาจะไดรับผลตอบแทน และมีความเสี่ยงสูงกวา 

 
ในปจจุบัน ประเด็นที่ผูประกอบการใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจแอนิเมชั่นคือ การ

ลดตนทุนในการผลิต การเพิ่มสวนแบงรายไดจากทางสถานีโทรทัศนใหมากขึ้น การหารายได
จากชองทางอื่นๆ และการแสวงหาคูคาตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการทําการตลาดใน
ตางประเทศ  เน่ืองจากตลาดในประเทศไทยมีขนาดเล็กมาก 

 
ในดานการรับจางผลิตใหตางประเทศนั้น ประเทศไทยมีโอกาสที่จะสามารถแขงขัน

ทางดานราคาได เพราะตนทุนในการผลิตแอนิเมชั่นของไทย ยังนับวาต่ําโดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น เชน ญ่ีปุนมีตนทุนในการผลิตประมาณ 3.6 ลานบาท/30 นาที ขณะที่ไทยมีตนทุน
ในการผลิตประมาณ 1-3 แสนบาท/30 นาที (ภาพที่ 2.10.2) 

 
ภาพที่ 2.10.2 เปรียบเทียบตนทุนผลติแอนิเมชั่น 

-

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

3,000,000 

3,500,000 

4,000,000 

อินเดีย ไทย ญี่ปุน

3.6 ลานบาท

5.6-9.3 หมื่นบาท 1-3 แสนบาท

 



  2-218 

กรอบที่ 2.10.1 กรณีศึกษา บริษัท อิเมจิแมกซ จํากัด 
 
 บริษัท อิเมจิแมกซ จํากัด กอต้ังขึ้นในป 2541 โดยมีผูกอต้ังที่สําคัญคือนายศิริศักดิ์ และนายศักดศิริ 
คชพัชรินทร เริ่มตนนั้นบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท ธุรกิจที่บริษัท อิเมจิแมกซ ดําเนินกิจการ
ประกอบดวย งานดานกราฟกดีไซนเว็บไซตและส่ิงพิมพ งานดานโปรแกรมเมอรออกแบบ ดีไซนกราฟกใน
เกมบนเว็บไซตและบนโทรศัพทเคล่ือนที่ งานสรางแอนิเมชัน และงานวิชวลเอฟเฟค (visual effect) สําหรับ
งานทางดานการผลิตแอนิเมชั่นนั้นจะมีลักษณะเปนการรับจางผลิต (production service)  และมีลักษณะเปน 
สตูดิโอดานแอนิเมชั่น กลาวคือ จะครอบคลุมทั้งงานดานกราฟกดีไซนทั้งหมด เชน การพัฒนาตัวละครการตูน 
(character) สตอรี่บอรด เลยเอาท โมเดลลิ่งแอนิเมชั่น และงานสรางวิชวลเอฟเฟค เปนตน 

 
จากจุดแข็งของบริษัทคือ งานดาน Virtualized Graphic จากคอมพิวเตอร (CG- Computer 

Generated) สงผลใหบริษัทมีงานที่สรางชื่อเสียงโดยเฉพาะการสรางเอฟเฟคในภาพยนตร อีกทั้งจากการที่
บริษัทมีความพรอมทางดานสตูดิโอแอนิเมชั่น สงผลใหบริษัท อิเมจิแมกซถือเปนผูบุกเบิกตลาดทางดาน
ภาพยนตรสามมิติในประเทศไทย โดยบริษัท อิเมจิแมกซไดนําผลงาน 3D แอนิเมชั่น ไปแสดงในงาน
ภาพยนตร ณ เมืองคานส ประเทศฝรั่งเศส และไดการตอบรับจากบริษัทผลิตภาพยนตรในประเทศเยอรมนี
วาจางใหบริษัทผลิตภาพยนตรชุด ออกฉายทางโทรทัศนจํานวน 2 ตอน ซึ่งใชเวลาผลิต 3-4 เดือน ตอ 1 ตอน 

 
สําหรับแผนงานในอนาคตของบริษัท อิเมจิแมกซนั้น คือการรวมงานกับบริษัทชั้นนําของโลกในการ

ผลิตงานดานแอนิเมชั่น รวมทั้งการยกระดับโรงเรียนที่ทางบริษัทเปดสอนเกี่ยวกับการออกแบบโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรไปสูการเปนมหาวิทยาลัยใหได 
 
ที่มา: http://www.ismed.or.th/SME/src/upload/knowledge/1162523293454ab29d96f46.pdf 

 
10.3 ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการ 
 
 ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น มีดังตอไปน้ี 

 
1. การผูกขาดจากสถานีโทรทัศน 
การนําเสนอผลงานแอนิเมชั่นประเภทตัวละคร สวนใหญจะเปนการนําเสนอผานทาง

รายการทางโทรทัศน ซ่ึงทางสถานีโทรทัศนจะเปนผูกําหนดราคารับซ้ือ นอกจากนี้ หากงานแอนิ
เมชั่นน้ันมีหลายตอน ทางสถานีโทรทัศนอาจกําหนดใหผูผลิตแอนิเมชั่น โดยเฉพาะผูผลิตราย
ใหมตองสงงานทั้งหมดหรือครึ่งหน่ึงใหแกสถานีโทรทัศน กอนที่จะมีการแพรภาพจริงทาง
โทรทัศน  เปนผลทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น และมีความเสี่ยงสูงมาก ซ่ึงสรางขอจํากัดให
ผูผลิตแอนิเมชั่นรายเล็ก เน่ืองจาก บริษัทขนาดเล็ก ไมมีจํานวนบุคลากรเพียงพอที่จะผลิตงาน
ไดทันกับความตองการของสถานีโทรทัศน  
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2. การแขงขันกับงานแอนิเมชั่นจากตางประเทศ 
งานแอนิเมชั่นจากตางประเทศจะมีราคาตอหนวยคอนขางถูก เพราะขายในตลาดโลก 

ซ่ึงมีขนาดตลาดใหญ ทําใหสถานีโทรทัศนตางๆ นิยมซื้อมาแพรภาพในประเทศไทย  ทั้งน้ี ถา
หากผูผลิตแอนิเมชั่นของไทยตองการขายงานของตนใหกับทางสถานีโทรทัศน จะตองอยูภายใต
เง่ือนไขราคาในระดับเดียวกับที่ทางสถานีโทรทัศนซ้ือมาจากตางประเทศ ซ่ึงในบางกรณีต่ํากวา
ตนทุนที่ผูผลิตแอนิเมชั่นของไทยสามารถผลิตได 

 
3. ขาดบุคลากรทางดานงานเขียนบท (Story writer) 
เชนเดียวกับการผลิตภาพยนตร องคประกอบที่สําคัญมากประการหนึ่งในการผลิตแอนิ

เมชั่นคือ การมีบทที่ดี (story) เพราะจะชวยใหงานแอนิเมชั่นมีความนาสนใจ และนาติดตาม 
อยางไรก็ตาม ในประเทศไทย นักเขียนบทที่ดียังคงมีจํานวนจํากัด ซ่ึงเปนปญหารวมของ
อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรดวย ดังนั้น ภาคการศึกษาควรจัดใหมีหลักสูตรการศึกษา
เกี่ยวกับการเขียนบทที่ดี 

  
10.4 โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น 
 
 อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นมีการเติบโตอยางตอเน่ืองในชวงระหวางป 2547-2551 แตมีการ
หดตัวในป 2552 ตามธุรกิจสื่อสารมวลชนและธุรกิจโฆษณา ซ่ึงเปนธุรกิจที่มีความออนไหวสูง
ตอสภาพการณทางเศรษฐกิจ   อยางไรตาม นับจากป 2553 เปนตนมา มีการคาดการณวา
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นจะมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในชวงป 2552-
2556 ประมาณรอยละ 7.07 ซ่ึงนับไดวาแนวโนมของอุตสาหกรรมยังอยูในระดับดี (ตารางที่ 
2.10.1) 
 

ตารางที่ 2.10.1 มูลคาและอัตราการเติบโตของอตุสาหกรรมแอนิเมชั่น 
 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มูลคา (ลานบาท) 3,483 3,842 4,530 5,080 9,704 7,414 8,271 9,323 10,374 11,425 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 10.31 17.91 12.14 91.02 -23.60 11.56 12.72 11.27 10.13 

ที่มา:  รายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยป 2552 แอนิเมชั่นและเกม และรายงานการศึกษา
อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมของไทยป 2549 

หมายเหตุ: ขอมูลในป 2552-2556 เปนขอมูลจากการประมาณการ 
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 อยางไรก็ตาม หากพิจารณามูลคาการผลิตแอนิเมชั่นของไทย  (ตารางที่ 2.10.2) พบวา 
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทยอยูในระดับที่คอนขางต่ํา เพียงประมาณรอย
ละ 2 ในชวงป 2554-2556 ซ่ึงแสดงวา อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทยที่มีการขยายตัว 
มากกวารอยละ 10 นับจากป 2553 น้ัน เปนผลจากการบริโภคแอนิเมชั่นตางประเทศที่เพ่ิมขึ้น  
 

ตารางที่ 2.10.2 มูลคาและอัตราการเติบโตของการผลิตแอนิเมชั่นของไทย 
 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มูลคา (ลานบาท) 2,270 2,460 2,382 2,411 2,393 2,446 2,499 2,552 

อัตราการขยายตัว (รอยละ) 8.37 -3.17 1.22 -0.75 2.21 2.17 2.12 

ที่มา: รายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทไทยป 2552 แอนิเมชั่นและเกม  
หมายเหตุ: ขอมูลในป 2552-2556 เปนขอมูลจากการประมาณการ 

 
 หากพิจารณามูลคาการผลิตแอนิเมชั่นของไทยโดยจําแนกตามประเภทผลงาน มูลคา
การผลิตงานแอนิเมชั่นเรื่องยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 ลานบาทในป 2550 เปน 1,090 ลานบาท
ในป 2551 คิดเปนอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 36.25 ขณะที่ มูลคาการผลิตงานแอนิเมชั่นเรื่อง
สั้นและงานบริการกราฟกคอมพิวเตอรลดลงจากเดิม 1,660 ลานบาทในป 2550 เหลือเพียง 
1,292 ลานบาทในป 2551 คิดเปนอัตราการหดตัวรอยละ 22.17  
 
 แมวาผูบริโภคในประเทศจะยังคงมีกระแสความนิยมแอนิเมชั่นที่ผลิตในประเทศไทย
นอยกวาแอนิเมชั่นที่ผลิตในตางประเทศ แตหากวาผลงานแอนิเมชั่นของไทยไดรับการสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเน่ืองจากภาครัฐ เชน การกําหนดใหสถานีโทรทัศนที่ฉาย
การตูนแอนิเมชั่นจากตางประเทศ 1 เรื่องจะตองฉายการตูนแอนิเมชั่นที่ผลิตในไทย 1 เร่ืองอาจ
ทําใหผูบริโภคไทยหันมาใหความสนใจตอแอนิเมชั่นของไทยเพิ่มขึ้น 
 
 นอกจากนี้ หากผูผลิตแอนเิมชั่นของไทยสามารถพัฒนาจนสามารถแขงขันในตลาดโลก
ได จะเปนการขยายโอกาสทางธุรกิจอยางมาก เน่ืองจากอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของโลกมีขนาด
ใหญมากและยังมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง  ดังปรากฏในภาพที่ 2.10.3 ซ่ึงแสดงมูลคาการผลติ
แอนิเมชั่นในตางประเทศ 
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ภาพที่ 2.10.3 มูลคาการผลิตแอนเิมชัน่ในตางประเทศ 

 
ที่มา: http://cineuropa.org 
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11.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
  

การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่เกิดใหม สวนหนึ่งเปนผล
จากความแพรหลายของอินเทอรเน็ตความเร็วสูง การหลอมรวมของเครือขาย และพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ดังนั้น นโยบายภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมควร
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมและสอดคลองกับความทาทายที่เกิดขึ้น เชน การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางเครือขายที่เอ้ือตออุตสาหกรรมสรางสรรค และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความสามารถทัดเทียมในการแขงขันในระดับโลก  
  

นโยบายภาครัฐที่ชวยเอื้อตอการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัล
คอนเทนตที่เหมาะสม รวดเร็ว และครบวงจร จะชวยทําใหอุตสาหกรรมของไทยมีความสามารถ
ในการแขงขันในตลาดโลกได  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะทางนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตของไทย ดังตอไปน้ี 
  

1. ภาครัฐควรสนับสนุนและเผยแพรอุตสาหกรรม โดยริเร่ิมจากการใชในภาครัฐใหมาก
ขึ้น 

ตลาดซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตในประเทศไทยยังมีขนาดเล็ก และสวนแบงทาง
การตลาดสวนมากเปนของบริษัทจากตางประเทศ ดังน้ัน หากภาครัฐสงเสริมใหมีการใช
ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น จะเปนการชวยขยายตลาดใหแก
ผูประกอบการไทยไดมาก  

 
ยกตัวอยางเชน ภาครัฐอาจริเริ่มใหมีการใชงาน SaaS โดยเริ่มจากซอฟตแวรที่ไมตอง

ใชเวลาในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงมาก เชน ซอฟตแวรสํานักงาน (Office software) ก็จะ
สามารถลดตนทุนในการจัดหาซอฟตแวรไดมากและจะชวยสรางตลาดใหแกผูประกอบการ
ซอฟตแวรไทยดวย  

 
2. ใหการสนับสนุนดานเงินทุนแกผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัล

คอนเทนต   
การพัฒนาซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตตองใชเวลาและมีความเสี่ยงสูง  ดังน้ัน 

ภาครัฐควรใหการสนับสนุนดานการเงิน เชน การสงเสริมใหเกิดการใชกองทุนรวมทุน (Venture 
capital) เพ่ือเปนการสนับสนุนผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการรายใหม และ
ผูประกอบการขนาดเล็ก 
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3. สนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยในสวนของตลาดตางประเทศ 
อาจชวยสนับสนุนดานขอมูลและคาใชจายในการทําตลาดตางประเทศ 

ภาครัฐควรสนับสนุนผูประกอบการในการขยายตลาด โดยใหการสนับสนุนดานขอมูล
ทางการตลาดและเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ โดยเผยแพรในรูป
ของรายงานเปนประจําอยางตอเน่ือง นอกจากนี้ ในการทําตลาดตางประเทศ ภาครัฐควร
สนับสนุนใหผูประกอบการรวมตัวกันในการทําตลาดตางประเทศ โดยชวยสนับสนุนดาน
คาใชจายในการรวมงาน แตทั้งน้ี ภาครัฐควรใหอิสระแกภาคเอกชนในการวางแผนการตลาดใน
การรวมงานนิทรรศการตางประเทศ เน่ืองจากภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญมากกวา 
 

4. ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถและความคิดสรางสรรค  
บุคลากรเปนหัวใจสําคัญที่สุดของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต ดังนั้น 

การพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถและความคิดสรางสรรคเพ่ือใหมีความสามารถในการ
แขงขันในตลาดโลกได จึงควรเปนเปาหมายที่สําคัญของภาครัฐ 

 
อยางไรก็ตาม ปจจุบัน นโยบายดานการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยยังขาดการ

วางแผนที่ครบวงจร และขาดการประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐและระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ดังน้ัน ประเด็นดานนโยบายที่มีความเรงดวนคือ การจัดใหมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้อยางจริงจัง และมีการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนการตอบสนองตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง 

 
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการเติบโตของอุตสาหกรรม 
ความเร็วของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนปจจัยสําคัญที่เอ้ือตอการเติบโต

ของธุรกิจซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต ดังนั้น  รัฐจึงควรสงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาด
โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยการเปดเสรีบริการดาวเทียม สายไฟเบอรใยแกว และเทคโนโลยีไร
สาย เชน WiMax และ 3G ตลอดจน กํากับดูแลใหเกิดการแขงขัน และลดการผูกขาด ซ่ึงจะทํา
ใหคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีราคาถูกลง การใหบริการมีความแพรหลายทั่วประเทศ 
ทําใหตลาดเติบโตมากยิ่งขึ้น    นอกจากนี้ ผูพัฒนาซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตก็จะมีอํานาจ
ตองรองกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น และไดรับสวนแบงรายไดสูงขึ้น     

 
นอกจากนี้ รัฐควรสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการทําธุรกรรมผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต เชน การจัดใหมีเครื่องแมขาย (server) ที่ใหบริการ cloud computing เพราะการมี 
cloud computing จะชวยใหผูพัฒนาซอฟตแวรสามารถมีตนทุนในการจัดหาเครื่องแมขายถูกลง 
และสามารถขยายแมขายไดตามตองการ 
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6. แกไขปญหาการละเมิดลิขสทิธิ์ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต   
ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต นับเปนปญหาที่เกิดขึ้นมานาน

ในประเทศไทย และยังคงทวีความรุนแรงอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี ในเดือนเมษายน 2553 ที่ผานมา 
สํานักงานผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) ไดจัดอันดับใหประเทศไทยอยูในประเทศที่ตองจับตามอง
เปนพิเศษ (priority watch list: PWL) ติดตอกันเปนปที่ 3 นับจากป 2550 ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่ง
เกิดจาก การที่ประเทศไทยยังคงมีปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในระดับสูง1 

 
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนการบั่นทอนการสรางสรรคผลงานของนักพัฒนา

และผูประกอบการในอุตสาหกรรมสรางสรรค เชน อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต 

ดังน้ัน ภาครัฐควรเรงรัดใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังเพ่ือปราบปรามการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา 

                                                            

1 มูลคาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของประเทศไทยเพิ่มข้ึนจากเดิม 468 ลานเหรียญสหรัฐฯ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 78 ของ
มูลคาซอฟตแวรที่ติดตั้งทั้งหมด) ในป 2550 เปน 609 ลานเหรียญสหรัฐฯ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 76 ของมูลคาซอฟตแวรที่
ติดตั้งทั้งหมด) และ 694 ลานเหรียญสหรัฐฯ (คิดเปนสัดสวนรอยละ 75 ของมูลคาซอฟตแวรที่ติดตั้งทั้งหมด) ในป 2551 และป 
2552 ตามลําดับ (ที่มา: Seventh Annual BSA/IDC Global Software: 09 Piracy Study) 
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บทที่ 3 สถานการณการใช ICT ในประเทศ 
 
 

การศึกษาในบทนี้แบงออกเปน 2 สวน ในสวนแรกจะเปนการศึกษาสถานการณการใช ICT 
ของกลุมธุรกิจภายในประเทศในแตละภาคเศรษฐกิจ โดยคณะผูวิจัยจะใชขอมูลจากการสํารวจการมี
การใช ICT ในสถานประกอบการ ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2547-2551 โดยจะ
แบงการวิเคราะหแยกตามภาคเศรษฐกิจอยางนอยใน 3 สาขาใหญ คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
ภาคการคาสง-ปลีก และ ภาคบริการอื่นๆ  เพ่ือศึกษาวิเคราะหวา ภาคเศรษฐกิจตางๆ มีการใช ICT 
ในระดับและรูปแบบที่แตกตางกันหรือไมและสาเหตุใด  และวิเคราะหในเชิงลึกวา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการใช ICT ของภาคธุรกิจแตละสาขาคืออะไร ผลการศึกษาในสวนนี้จะเปนประโยชนในการกําหนด
มาตรการสงเสริมการใช ICT ในภาคธุรกิจใหเพ่ิมขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การนํา ICT มาใชในการจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain management) ของภาคธุรกิจ   

 
ในสวนที่สอง คณะผูวิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะหสถานการณการใช ICT ของหนวยงาน

ภาครัฐ โดยใชขอมูลจากการสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ซ่ึงจัดเก็บโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาตินับตั้งแตป พ.ศ. 2551 เพ่ือศึกษาวิเคราะหลักษณะของหนวยงานภาครัฐที่มีการใช ICT ใน
ปริมาณและรูปแบบที่แตกตางกัน และปจจัยที่มีผลตอการใช ICT ในภาครัฐ เพ่ือเปนขอมูลในการ
กําหนดมาตรการสงเสริมการใช  ICT ในภาครัฐใหเพ่ิมมากขึ้น และใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตลอดจนการกําหนดมาตรการสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ICT ใน
ประเทศ   
 
3.1 สถานการณการใช ICT ของภาคธุรกิจ 
 

แหลงขอมูลที่สําคัญที่ใชในการวิเคราะหการใช ICT ของภาคธุรกิจคือ การสํารวจการมีการใช 
ICT ในสถานประกอบการ ซ่ึงจัดทําขึ้นทุกปโดยสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2547-2551 อยางไร
ก็ตาม การสํารวจในป พ.ศ. 2551 มีความแตกตางจากปที่ผานมา กลาวคือ การสํารวจในป พ.ศ. 
2547-2550 เปนการสํารวจสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป และมีที่ตั้งอยูในเขต
เทศบาลเทานั้น ขณะที่ การสํารวจในป พ.ศ. 2551 เปนการสํารวจสถานประกอบการที่มีคนทํางาน
ตั้งแต 6 คนขึ้นไป และมีที่ตั้งอยูทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลซึ่งเปนผลใหจํานวนคุมรวม
และสัดสวนในธุรกิจของสถานประกอบการที่ทําการสํารวจมีความแตกตางกัน (ตารางที่ 3.1)  
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ตารางที่ 3.1 จํานวนสถานประกอบการและสัดสวนในธุรกิจสาขาตางๆ 
สถานประกอบการ 2547 2548 2549 2550 2551 

จํานวนในคุมรวม (แหง) 829,867 832,043 827,051 820,137 188,843 
สัดสวนในธุรกิจการคาและบริการ (รอยละ) 83.1 83.1 83.1 83.7 58.5 
สัดสวนในธุรกิจการผลิต  (รอยละ) 13.8 13.7 13.5 13.5 32.6 
สัดสวนในธุรกิจการขนสงทางบก/ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว  
(รอยละ) 

2.0 2.0 2.2 1.6 2.2 

สัดสวนในธุรกิจการกอสราง  (รอยละ) 1.1 1.0 1.0 1.0 6.1 
สัดสวนในธุรกิจโรงพยาบาล  (รอยละ)  0.2 0.2 0.2 0.6 
ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2547-2551 

 
ในการวิเคราะหสถานการณการใช ICT ของภาคธุรกิจ คณะผูวิจัยจะวิเคราะหในประเด็น

ดังตอไปน้ี  ลักษณะการมีการใช ICT แนวโนมการใช ICT ในสถานประกอบการ ขอจํากัด ปญหา และ
อุปสรรคในการใช ICT ในดานตางๆ (เชน บุคลากร คาใชจาย และความเพียงพอของโครงสราง
พ้ืนฐานหรือบริการดาน ICT เปนตน) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใช ICT ในการดําเนินกิจการของ
สถานประกอบการ (เชน คาใชจายในการใช ICT และทักษะของบุคลากรดาน ICT)   และปจจัยที่มีผล
ตอการใช ICT ในสถานประกอบการ  
 
3.1.1 ลักษณะการมีการใช ICT ของสถานประกอบการ 
 

ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะศึกษาลักษณะการมกีารใช ICT โดยจะวิเคราะหประเภทของ ICT ที่ใช 
ปริมาณการใช วัตถปุระสงคของการใช รูปแบบการใช ระดับการใช และการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับการใช ICT  
 
ลักษณะการมีการใช ICT ของสถานประกอบการในปพ.ศ. 2547-2550 
 

ลักษณะการมกีารใช ICT ประกอบดวยหลากหลายประเภท เชน การใชคอมพิวเตอร การ
ใชอินเทอรเน็ต การใชเวบ็ไซต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การบรกิารอีดีไอ และการทําธุรกรรม
ทางการเงินผานอินเทอรเน็ต เปนตน   

 
ภาพที่ 3.1 แสดงสัดสวนของสถานประกอบการที่ใช ICT ในรูปแบบตางๆ จะเห็นไดวา 

ในภาพรวม การใช ICT ของสถานประกอบการมีแนวโนมเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใช
อินเทอรเน็ต ซ่ึงมีสัดสวนของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป และ
สถานประกอบการที่ใชเวบ็ไซตและใชคอมพิวเตอรมีแนวโนมเพ่ิมขึน้เชนกัน ขณะที่ สัดสวนการ
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ชําระสินคาหรอืบริการทางอินเทอรเน็ต การสั่งซ้ือและขายทางอินเทอรเน็ต ตลอดจน การใชอีดีไอ
ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก  

 
ในปพ.ศ. 2547-2550 สถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรคดิเปนรอยละประมาณ 

21-22 ขณะที่ สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ตมีเพียงรอยละ 9-13 นอกจากนี้ 
สถานประกอบการที่มีการใชเวบ็ไซตยังคงมีสัดสวนที่คอนขางนอยเพียงรอยละ 3-4 และมีอัตรา
การเติบโตที่ไมสูงมากนัก สวนการใชบรกิารอีดีไอของสถานประกอบการมีสัดสวนเพียงเล็กนอย
ประมาณรอยละ 0.3-0.4 เทานั้น  

 
ในดานการสั่งซ้ือและการขายสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการ 

ยังคงมีสัดสวนที่นอยมาก เพียงรอยละ 1.3-1.5 สําหรับการสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต และรอยละ 0.7-
0.8 สําหรับการขายทางอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ การชําระและการไดรับชําระคาสินคาหรือบริการ
ทางอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการมีสัดสวนนอยมากเพียงรอยละ 0.3 และรอยละ 0.1-0.2 
ตามลําดับ  

 
ภาพที่ 3.1 สัดสวนของสถานประกอบการที่ใช ICT (2547-2550) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2547-2550 
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 หากพิจารณาการใชคอมพิวเตอรของสถานประกอบการจําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พบวา โรงพยาบาลมีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรสูงที่สุดประมาณรอยละ 97-99 ในป
พ.ศ. 2548-2550 รองลงมาคือ ธุรกิจการกอสรางมีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรประมาณรอยละ  
49-58 และมีอัตราการเติบโตของการใชคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง สวนในธุรกิจการผลิต และ
ธุรกิจทางการคาและการบริการ สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอรมีประมาณรอยละ 
1 ใน 5 ของสถานประกอบการทั้งหมด ขณะที่ธุรกิจการขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการ
ทองเที่ยว มีสัดสวนการใชคอมพิวเตอรเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิมรอยละ 22 ในปพ.ศ. 2547 เปนรอยละ 
32 ในป พ.ศ. 2550 (ดูภาพที่ 3.2) 
 

ภาพที่ 3.2 สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร จําแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกจิ (2547-2550) 

 
ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2547-2550 
หมายเหตุ: ในป พ.ศ. 2547 ไมมีการสํารวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานโรงพยาบาล 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการจําแนกตามกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ จะเห็นไดวาในแทบทุกสาขาธุรกิจ สัดสวนการใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจการกอสรางมีอัตราการเตบิโตของสัดสวนของสถานประกอบการที่ใช
อินเทอรเน็ตสงูที่สุด โดยมีสัดสวนเพ่ิมขึน้จากเดิมรอยละ 29.3 ในปพ.ศ. 2547 เปนรอยละ 43.5 
ในปพ.ศ. 2550 ทั้งน้ี ธุรกิจโรงพยาบาลมสีัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสงูที่สุดประมาณรอยละ 89-95 
ในปพ.ศ. 2548-2550 ขณะที่ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจทางการคาและการบริการมีสัดสวนการใช
อินเทอรเน็ตคอนขางนอยเพียงรอยละ 9-13 เทานั้น  
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ภาพที่ 3.3 สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชอินเทอรเน็ต จําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (2547-2550) 

 
ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2547-2550 
หมายเหตุ: ในป พ.ศ. 2547 ไมมีการสํารวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานโรงพยาบาล 
 

ภาพที่ 3.4 แสดงการใชเวบ็ไซตของสถานประกอบการจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
พบวา ในแทบทุกสาขาธุรกิจ (ยกเวนสาขากอสราง) สัดสวนการใชเวบ็ไซตเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจโรงพยาบาลมีอัตราการเตบิโตของสัดสวนของสถานประกอบการที่ใช
เว็บไซตสูงที่สดุ โดยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 44.3 ในปพ.ศ. 2548 เปนรอยละ 52.7 ในป
พ.ศ. 2550 และธุรกิจโรงพยาบาลมสีัดสวนการใชเว็บไซตสูงที่สดุเม่ือเทียบกบัธุรกิจสาขาอืน่ๆ 
ขณะที่ ธุรกิจทางการคาและการบริการมีสัดสวนการใชเว็บไซตทีน่อยที่สุดเพียงรอยละ 3-4 
เทานั้น  
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ภาพที่ 3.4 สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชเวบ็ไซต จําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (2547-2550) 

 
ที่มา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2547-2550 
หมายเหตุ: ในป พ.ศ. 2547 ไมมีการสํารวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานโรงพยาบาล 

 
ลักษณะการมีการใช ICT ของสถานประกอบการ ในปพ.ศ. 2551 
 
 ภาพที่ 3.5 แสดงสัดสวนของจํานวนตัวอยางของสถานประกอบการที่สํารวจในปพ.ศ. 
2551 ในแตละกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง 12 ประเภท ประกอบดวย (1) การขายสง-ปลีก-ซอมแซม
ยานยนตและขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง (2) การขายสง (3) การขายปลีก (4) โรงแรมและภัตตาคาร 
รวมรานอาหาร (5) ดานอสังหาริมทรัพย (6) ดานคอมพิวเตอรและกจิกรรมที่เกี่ยวของ (7) การให
เชาเครื่องจักรและอุปกรณโดยไมมีผูควบคุม การวจัิยและพัฒนาและกิจกรรมดานธุรกิจอ่ืนๆ (8) 
กิจกรรมนันทนาการและบรกิารอื่นๆ (9) การผลิต (10) การกอสราง (11) การขนสงทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว และ (12) กิจกรรมดานโรงพยาบาล จะเห็นไดวาสาขาธุรกิจทีมี่
สัดสวนของสถานประกอบการมากที่สุด คือ ธุรกิจการผลิตที่มีสัดสวนของสถานประกอบการเกอืบ
ครึ่งหน่ึงของจํานวนตวัอยางทั้งหมด (รอยละ 48) รองลงมาคือ ธุรกจิขายปลีก (รอยละ 12) ธุรกิจ
นันทนาการและบริการอื่นๆ (รอยละ 7) และ ธุรกิจขายสง ธุรกิจขายสง ปลีก ซอมแซมยานยนต 
และธุรกิจเชาเครื่องจักรฯ (รอยละ 6) ตามลําดับ  
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ภาพที่ 3.5 สัดสวนของจํานวนตวัอยางของสถานประกอบการทีท่ําการสํารวจ 
ในป พ.ศ. 2551 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ภาพที่ 3.6 แสดงลักษณะการใช ICT ของสถานประกอบการในแตละสาขาธุรกจิ จะเห็น

ไดวา ธุรกิจทีส่ถานประกอบการมีสัดสวนการใช ICT มากที่สุดในแทบทุกประเภทคือ ธุรกิจดาน
คอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ รองลงมาคือ ธุรกิจดานโรงพยาบาล และธุรกิจขายสงปลีก
ซอมแซมยานยนตและขายปลีกน้ํามันเชือ้เพลิง กลาวคือ ธุรกิจดานคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่
เกี่ยวของมีสัดสวนการใช ICT สูงสุดในแทบทุกประเภทของการใช ICT โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
ใชคอมพิวเตอรมีสัดสวนสูงมากถึงรอยละ 99 รองลงมาคือ การใชอินเทอรเน็ต (รอยละ 97) และ
การใชเว็บไซต (รอยละ 67)  
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 สวนธุรกิจที่มีสัดสวนการใช ICT นอยที่สุดในแทบทุกประเภทโดยเปรียบเทยีบคอื ธุรกิจ
นันทนาการและการบริการอื่นๆ1 มีสัดสวนการใช ICT นอยที่สุดเม่ือเทียบกับธุรกิจสาขาอื่นๆ ใน
ประเภทของการใชคอมพิวเตอร (รอยละ 44.7) การใชอินเทอรเน็ต (รอยละ 27) การใชเวบ็ไซต 
(รอยละ 14) การซื้อทางอินเทอรเน็ต (รอยละ 3) การชําระผานอินเทอรเน็ต (รอยละ 1) และการใช
บริการอีดีไอ (รอยละ 1)  
 
ภาพที่ 3.6 ลักษณะการใช ICT ของสถานประกอบการในแตละสาขาธุรกิจ ปพ.ศ. 2551 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 
 
 
 

                                                 
1 สัดสวนของสถานประกอบการในหมวดธุรกิจบริการนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา และบริการอื่นๆ ประกอบดวย การ
แสดงละคร ดนตรี และศิลปะอื่น (รอยละ 26) กิจกรรมบริการอื่นๆ (รอยละ 16) บริการกีฬา (รอยละ 13) บริการดานวิทยุและ
โทรทัศน (รอยละ 10) และบริการแตงผมและเสริมความงาม (รอยละ 10) เปนตน 
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 หากพิจารณาลักษณะการใช ICT ในแตละประเภทของธุรกิจที่สัดสวนการใชมากที่สุดและ
นอยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3.2 จะเห็นไดวา  

• การใชคอมพิวเตอร และการใชอินเทอรเน็ต: ธุรกิจที่มีสัดสวนการใชมากที่สุดคือ   
กิจกรรมดานคอมพิวเตอร รองลงมาคือ กิจกรรมดานโรงพยาบาล ขณะที่ธุรกิจที่มี
สัดสวนการใชนอยที่สุดคือ นันทนาการและบริการอื่นๆ รองลงมาคือ การขายปลกี  

• การใชเว็บไซต: สถานประกอบการในกิจกรรมดานคอมพิวเตอร กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล และโรงแรม ภัตตาคารและรานอาหาร มีการใชเวบ็ไซตในสัดสวนที่สูง 
ขณะที่สถานประกอบการในกิจกรรมนันทนาการและบริการอื่นๆ การกอสราง และ
การขายปลีกมีการใชเวบ็ไซตในสัดสวนที่นอย 

• การซื้อทางอินเทอรเน็ตและการชําระเงินทางอินเทอรเน็ต: สถานประกอบการใน
กิจกรรมดานคอมพิวเตอร การขายสง ปลีก ซอมแซมยานยนต และการขายสงและ
การขายปลีก มีการซื้อและชําระเงินทางอินเทอรเน็ตในสดัสวนที่สูงมาก ขณะที่ สถาน
ประกอบการในกิจกรรมนันทนาการและบริการอื่นๆ และกิจกรรมอสังหาริมทรัพย มี
การซื้อและชําระเงินทางอินเทอรเน็ตในสัดสวนที่นอยมาก  

• การขายทางอินเทอรเน็ตและการรับชําระเงินทางอินเทอรเน็ต: สถานประกอบการใน
กิจกรรมดานคอมพิวเตอร โรงแรมและภัตตาคาร รวมทั้งรานอาหาร และการขนสง
ทางบกและตวัแทนธุรกิจการทองเที่ยว มีการขายและรับชําระเงินทางอินเทอรเน็ตใน
สัดสวนที่สูงมาก ขณะที่ สถานประกอบการในกิจกรรมกอสราง กิจกรรมโรงพยาบาล 
และกิจกรรมนันทนาการและบริการอื่นๆ มีการขายและรับชําระเงินทางอินเทอรเน็ต
ในสัดสวนที่นอยมาก  

• การใชบริการอีดีไอ:  ธุรกิจที่มีสัดสวนการใชบริการอีดีไอมากที่สุดคือ   กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล รองลงมาคือ กิจกรรมดานคอมพิวเตอร และ การขายสง ปลีก ซอมแซม
ยานยนต ขณะที่ ธุรกิจที่มีสัดสวนการใชบริการอีดีไอนอยที่สุดคือ นันทนาการและ
บริการอื่นๆ รองลงมาคือ การกอสราง และการใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณฯ 
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ตารางที่ 3.2 ธุรกิจที่มีสัดสวนการใช ICT มากที่สุดและนอยที่สดุ 3 อันดับแรก ปพ.ศ. 2551 
ลักษณะการใช 

ICT 
ธุรกิจท่ีสถานประกอบการมีสัดสวนการใชมากที่สุด ธุรกิจท่ีสถานประกอบการมีสัดสวนการใชนอยที่สุด 

อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 

ใชคอมพิวเตอร กิจกรรมดาน
คอมพิวเตอร 

กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล 

กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย 

นันทนาการและ
บริการอื่นๆ 

การขายปลีก การผลิต 

ใชอินเทอรเน็ต กิจกรรมดาน
คอมพิวเตอร 

กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล 

การขายสงปลีกซอม
ยานยนต 

นันทนาการและ
บริการอื่นๆ 

การขายปลีก โรงแรม และ
ภัตตาคาร 

ใชเว็บไซต กิจกรรมดาน
คอมพิวเตอร 

กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล 

โรงแรม และ
ภัตตาคาร 

นันทนาการและ
บริการอื่นๆ 

การกอสราง การขายปลีก 

ซ้ือทาง
อินเทอรเน็ต 

กิจกรรมดาน
คอมพิวเตอร 

การขายสง
ปลีกซอมยาน
ยนต 

การขายสง นันทนาการและ
บริการอื่นๆ 

กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย 

การใหเชา
เครื่องจักรและ
อุปกรณฯ 

ชําระเงินผาน
อินเทอรเน็ต 

กิจกรรมดาน
คอมพิวเตอร 

การขายสง
ปลีกซอมยาน
ยนต 

การขายปลีก นันทนาการและ
บริการอื่นๆ 

กิจกรรม
อสังหาริมทรัพย 

การกอสราง 

ขายทาง
อินเทอรเน็ต 

กิจกรรมดาน
คอมพิวเตอร 

โรงแรม และ
ภัตตาคาร 

การขนสงทางบก
และตัวแทนธุรกิจ
ทองเที่ยว 

การกอสราง กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล 

นันทนาการและ
บริการอื่นๆ 

รับชําระเงินผาน
อินเทอรเน็ต 

กิจกรรมดาน
คอมพิวเตอร 

โรงแรม และ
ภัตตาคาร 

การขนสงทางบก
และตัวแทนธุรกิจ
ทองเที่ยว 

การกอสราง กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล 

นันทนาการและ
บริการอื่นๆ 

ใชบริการอีดีไอ กิจกรรมดาน
โรงพยาบาล 

กิจกรรมดาน
คอมพิวเตอร 

การขายสงปลีก
ซอมแซมยานยนต 

นันทนาการและ
บริการอื่นๆ 

การกอสราง การใหเชา
เครื่องจักรและ
อุปกรณฯ 

ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

 
วัตถุประสงคของการใช ICT  
 
 สถานประกอบการมีวัตถุประสงคในการใช ICT แตละประเภทที่แตกตางกัน โดยในสวน
ของการใชคอมพิวเตอร วัตถุประสงคหลกัคือใชในงานหลัก (รอยละ 96) รองลงมาคือ ใชในระบบ
บัญชี (รอยละ 76) และระบบเงินเดือน (รอยละ 66) (ดังแสดงในภาพที่ 3.7) 
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ภาพที่ 3.7 วัตถุประสงคในการใชคอมพิวเตอร (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ในสวนของการใชอินเทอรเน็ต วัตถปุระสงคในการใชอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการ

สวนใหญคือ คนหาขอมูลทัว่ไป (รอยละ 91) รองลงมาคือ รับสงขอมูลทางอีเมล (รอยละ 73) และ
ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด (รอยละ 50) (ดังแสดงในภาพที่ 3.8) 
 

ภาพที่ 3.8 วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ต (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

  
วัตถุประสงคหลักของการใชเวบ็ไซตของสถานประกอบการคือ โฆษณาประชาสัมพันธ 

(รอยละ 86) รองลงมาคือ ติดตอสอบถามขอมูล (รอยละ 66) และรับคําสั่งซ้ือ (รอยละ 22) (ดัง
แสดงในภาพที่ 3.9) 
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ภาพที่ 3.9 วัตถุประสงคของการใชเวบ็ไซต (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

 ภาพที่ 3.10 แสดงใหเห็นวาสถานประกอบการที่มีการเชื่อมตอระบบอีดีไอ สวนใหญใช
เพ่ือแลกเปลี่ยนเอกสารกับกลุมผูซ้ือ (รอยละ 38) รองลงมาคือสถาบันการเงิน (รอยละ 36) ผูขาย 
(รอยละ 31) กรมศุลกากร (รอยละ 28) และตวัแทนการขนสง (รอยละ 17) ตามลาํดับ 
 

ภาพที่ 3.10 การใชระบบอีดีไอ (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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3.1.2 แนวโนมการใช ICT ในสถานประกอบการ 
 
ในการเปรียบเทียบแนวโนมการใช ICT ในสถานประกอบการในปพ.ศ. 2547-2551 

ขอมูลที่ใชจะครอบคลุมเฉพาะสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปและอยูในเขต
เทศบาลเทานัน้ เน่ืองจาก การสํารวจในปพ.ศ. 2551 เปนการสํารวจสถานประกอบการที่มี
คนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้นไปทั้งในและนอกเขตเทศบาล ขณะที่ การสํารวจในปพ.ศ. 2547-2550 
เปนการสํารวจสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไปในเขตเทศบาลเทานั้น 

 
ภาพที่ 3.11 แสดงแนวโนมการใช ICT ในสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนขึ้น

ไปเฉพาะในเขตเทศบาล จะเห็นไดวา การใช ICT ในสถานประกอบการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ืองในทุกประเภทของการใช ICT โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับคําสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ตใน
สถานประกอบการเพิ่มขึ้นเทาตัว จากเดมิ 5,893 แหงในป พ.ศ. 2547 เปน 12,596 แหงในปพ.ศ. 
2551 นอกจากนี้ การสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ต และการใชเว็บไซตในสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว ในป พ.ศ. 2547-2551 ทั้งน้ี แนวโนมการใช ICT ที่เพ่ิมขึ้นจาก
ขอมูลดังกลาวคอนขางสอดคลองกับความเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับการมีแผนใช ICT ที่
เพ่ิมขึ้นทุกป  

 
ภาพที่ 3.11 แนวโนมการใช ICT ในสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 6 คนข้ึนไป

เฉพาะในเขตเทศบาล (พ.ศ. 2547-2551) 

 
ที่มา:  สรุปผลที่สําคัญ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 

2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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หากพิจารณาอัตราการเติบโตของการใช ICT ในสถานประกอบการ พบวา อัตราการ
เติบโตของการใชอินเทอรเน็ตคอนขางสงูกวาการใช ICT ประเภทอ่ืนโดยเปรียบเทียบตลอดชวงป
พ.ศ. 2547-2551 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ในปพ.ศ. 2551 อัตราการเตบิโตของการใช ICT 
ในทุกประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก เชน การรับคําสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต (รอยละ 98) การสั่งซ้ือทาง
อินเทอรเน็ต (รอยละ 56) การใชเวบ็ไซต (รอยละ 42) การใชอินเทอรเน็ต (รอยละ 31) และการใช
คอมพิวเตอร (รอยละ 23) (ดังแสดงในภาพที่ 3.12)  

 
ภาพที่ 3.12 อัตราการเตบิโตของการใช ICT ในสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 

ตั้งแต 6 คนข้ึนไปเฉพาะในเขตเทศบาล (พ.ศ. 2547-2551) 

 
ที่มา:  สรุปผลที่สําคัญ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 

2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
3.1.3  ปญหา และอุปสรรคในการใช ICT ในสถานประกอบการ 
 
 ในภาพรวม สถานประกอบการในประเทศไทยมีการใช ICT ในสัดสวนที่นอย ภาพที่ 3.13 
แสดงขอจํากัดที่ทําใหสถานประกอบการไมใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และเวบ็ไซต จะเห็นไดวา 
ขอจํากัดหลักที่ทําใหไมใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และเว็บไซตคอนขางสอดคลองกันคือ ไม
เห็นความจําเปน หรือไมเห็นประโยชน (มากกวารอยละ 80) ซ่ึงอาจเปนไปไดวาในการดาํเนิน
ธุรกิจของสถานประกอบการไมมีความจําเปนหรือไมมีประโยชนในการใช ICT อยางแทจริง หรือ
สถานประกอบการไมมีความรูวา ICT สามารถนํามาใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจไดอยางไร 
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 ขอจํากัดอ่ืนที่สําคัญคือ บคุลากรที่ไมมีทักษะการใชงาน ICT รวมถึงการมีปญหาในการ
สรรหาลูกจางที่มีทักษะในการใชงาน คิดเปนรอยละ 29-31 และโครงสรางพื้นฐาน (คาใชจายสูง 
และไมมีเครือขายอินเทอรเน็ตใหบริการ) คิดเปนรอยละ 26-33 นอกจากนี้ ในสวนของการใช
อินเทอรเน็ต ขอจํากัดเกี่ยวกับความปลอดภัย (ขาดการรักษาความปลอดภัยจากไวรัสหรือแฮก
เกอร) ทําใหสถานประกอบการไมใชอินเทอรเน็ตถึงรอยละ 4.4 ดังน้ัน ภาครัฐควรมีบทบาทสําคญั
ในการเขามาชวยแกไขปญหาอุปสรรคในการใช ICT เหลานี้ 
 
 สวนขอจํากัดอ่ืนๆ ในการใช ICT เชน เทคโนโลยีเปลีย่นแปลงเร็ว และความลังเลที่จะใช 
อาจสะทอนไดวา สถานประกอบการอาจตองการความรูและความเขาใจในการใช ICT เพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือชวยในการตัดสินใจใช ICT  
 

ภาพที่ 3.13 ขอจํากัดที่ทําใหสถานประกอบการไมใช ICT (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 หากพิจารณาในแตละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบวาขอจํากัดสวนใหญที่ทําใหสถาน
ประกอบการไมใชคอมพิวเตอรไมแตกตางกันในแตละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยขอจํากัดที่สําคัญ
ที่สุดคือ ความไมจําเปนหรือไมเหมาะสม รองลงมาคือ ปญหาบุคลากรที่ไมมีทักษะใชงานดาน IT 
และการหาบุคลากรที่มีทักษะ คาใชจายสูง (ยกเวนในกิจกรรมดานโรงพยาบาล ที่ขอจํากัดดาน
คาใชจายสูงไมใชขอจํากัดในลําดับแรกๆ) และการไมเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการใช
คอมพิวเตอร (ภาพที่ 3.14) 
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ภาพที่ 3.14 ขอจํากัดที่ทําใหสถานประกอบการไมใชคอมพิวเตอร (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

ขอจํากัดที่ทําใหสถานประกอบการไมใชอินเทอรเน็ตไมแตกตางกันในแตละกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยขอจํากัดที่สําคัญที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความไมจําเปนหรือไมเหมาะสม รองลงมา
คือ โครงสรางพื้นฐาน (คาใชจายสูง และไมมีเครือขายอินเทอรเน็ตใหบริการ) และปญหาบุคลากร 
(ลูกจางไมมีทักษะใชงาน และมีปญหาในการหาลูกจางที่มีทักษะในการใชงาน) (ภาพที่ 3.15) 
 

ภาพที่ 3.15 ขอจํากัดที่ทําใหสถานประกอบการไมใชอินเทอรเน็ต 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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สวนขอจํากัดที่ทําใหสถานประกอบการไมใชเว็บไซตไมแตกตางกันมากนักในแตละ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยขอจํากัดที่สําคัญที่สุด 3 อันดับแรกคือ ความไมจําเปนหรือไม
เหมาะสม รองลงมาคือ ปญหาบุคลากร (ลูกจางไมมีทักษะใชงาน และมีปญหาในการหาลูกจางที่มี
ทักษะในการใชงาน) และโครงสรางพื้นฐาน (คาใชจายสูง และไมมีเครือขายอินเทอรเน็ต
ใหบริการ) (ภาพที่ 3.16)  
 

ภาพที่ 3.16 ขอจํากัดที่ทําใหสถานประกอบการไมใชเวบ็ไซต (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
3.1.4 ตัวแปรที่เก่ียวของกับการใช ICT ในสถานประกอบการ 
 

ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใช ICT ในสถานประกอบการอาจจําแนกไดเปน ลักษณะของ
สถานประกอบการ (เชน จํานวนพนักงาน การถือหุนตางชาติ สดัสวนของพนักงานที่ทํางานดาน 
IT รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการจัดตั้งทางกฎหมาย เปนตน) ปจจัยดานที่ตั้ง 
(เชน ในหรือนอกเขตเทศบาล และภูมิภาค) และลักษณะเฉพาะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนตน    
 
ลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ 

 
จํานวนพนักงาน: หากจําแนกขนาดของสถานประกอบการตามจํานวนคนทํางานในสถาน

ประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีขนาดใหญกวาหรือมีจํานวนคนทํางานมากกวามี
แนวโนมที่จะมีการใช ICT สูงกวาสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กกวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถาน
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ประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 50 คนขึ้นไปมีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในสัดสวนที่
สูงมาก (มากกวารอยละ 90 และมากกวารอยละ 77 ตามลําดับ) (ภาพที่ 3.17)  
 

ภาพที่ 3.17 การใช ICT ในสถานประกอบการ จําแนกตามจํานวนคนทํางาน  
(พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
สัดสวนการถอืหุนตางชาต:ิ ในภาพรวม สถานประกอบการที่มีหุนตางชาติมีการใช ICT 

ในสัดสวนที่สงูกวาสถานประกอบการที่ไมมีหุนตางชาติเลย และสถานประกอบการที่มีสัดสวนการ
ถือหุนตางชาติสูงมีแนวโนมที่จะมีการใช ICT สูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชคอมพิวเตอร การใช
อินเทอรเน็ต และการใชบรกิารอีดีไอ (ภาพที่ 3.18)  
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ภาพที่ 3.18 การใช ICT ในสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนการถือหุนตางชาติ  
(พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
สัดสวนพนักงานที่ทํางานดาน IT ตอพนักงานทั้งหมด: สถานประกอบการที่มีพนักงานที่

ทํางานดาน IT ในสัดสวนที่สูงมีแนวโนมที่จะมีการใช ICT ในสัดสวนที่สูงกวาสถานประกอบการที่
ไมมีพนักงานที่ทํางานดาน IT เลย (ภาพที่ 3.19)  

 
ภาพที่ 3.19 การใช ICT ในสถานประกอบการ จําแนกตามสัดสวนพนักงานที่ทํางานดาน IT 

ตอพนักงานทั้งหมด (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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คาใชจายดาน ICT ตอพนักงาน: สถานประกอบการทีมี่คาใชจายดาน ICT ตอพนักงานสูง
มีแนวโนมที่จะมีการใช ICT ในสัดสวนที่สูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานประกอบการที่มีคาใชจาย
ดาน ICT ตอพนักงานเกินกวา 10,000 บาทขึ้นไปตอคนตอป มีการใช ICT ทุกประเภทในสัดสวน
ที่สูงกวาสถานประกอบการที่มีคาใชจายดาน ICT ตอพนักงานนอยกวาอยางเห็นไดชัด (ภาพที่ 
3.20)  

 
ภาพที่ 3.20 การใช ICT ในสถานประกอบการ จาํแนกตามคาใชจายดาน ICT ตอพนักงาน  

(พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
รูปแบบการจดัตั้งทางเศรษฐกิจ: สถานประกอบการที่เปนสํานักงานใหญและสาํนักงาน

สาขา มีแนวโนมที่จะใช ICT สูงกวาสถานประกอบการที่เปนสํานักงานแหงเดียว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การใชเวบ็ไซต การซือ้และขายทางอินเทอรเน็ต และ
การใชบริการอีดีไอ (ดังแสดงในภาพที่ 3.21)  
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ภาพที่ 3.21 การใช ICT ในสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ  
(พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
รูปแบบการจดัตั้งตามกฎหมาย:  สถานประกอบการที่มีการจัดตั้งทางกฎหมายแบบเปน

ทางการมากกวา (ไดแก สวนหางหุนสวนสามัญนิติบคุคล/หางหุนสวนจํากัด บรษิัทจํากัด/บรษิัท
จํากัด (มหาชน) และสวนราชการ/รัฐวสิาหกิจ) มีแนวโนมในการใช ICT มากกวาสถาน
ประกอบการที่เปนสวนบุคคล/หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล (ดังแสดงในภาพที่ 3.22)  
 
ภาพที่ 3.22 การใช ICT ในสถานประกอบการ จําแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 

(พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ปจจัยดานที่ตัง้ 
 
 ที่ตั้งในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล: สถานประกอบการในเขตเทศบาลมีแนวโนมใช 
ICT ในทุกประเภทสูงกวาสถานประกอบการที่อยูนอกเขตเทศบาลอยางเห็นไดชัด (ภาพที่ 3.23)   
 
ภาพที่ 3.23 สัดสวนการใช ICT ในสถานประกอบการ จําแนกตามที่ตัง้ในหรือนอกเขต

เทศบาล (พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ที่ตั้งในภูมิภาค: โดยทั่วไป สถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร มีสัดสวนการใช ICT 

สูงที่สุด (ยกเวนการชําระเงินผานอินเทอรเน็ต) รองลงมาคือ ภาคกลางและปรมิณฑล ขณะที่ 
สถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมีสัดสวนการใช ICT นอยที่สุดโดยเปรียบเทยีบกับ
ภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต และการใชเวบ็ไซต 

 
หากพิจารณาในแตละประเภทของการใช ICT พบวา สถานประกอบการใน

กรุงเทพมหานครมีสัดสวนการใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การใชเว็บไซต การขายทาง
อินเทอรเน็ต และการใชบริการอีดีไอ สูงกวาภาคอื่นๆ อยางมาก ขณะที่สัดสวนการซือ้ทาง
อินเทอรเน็ต การชําระเงินและรับชําระเงินทางอินเทอรเน็ตของสถานประกอบการใน
กรุงเทพมหานครไมไดแตกตางจากสถานประกอบการในภาคอื่นมากนัก (ภาพที่ 3.24) 
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ภาพที่ 3.24 สัดสวนการใช ICT ในสถานประกอบการ จําแนกตามภูมิภาค  
(พ.ศ. 2551) 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
3.1.5 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใช ICT 
 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใช ICT ของ
ภาคธุรกิจของประเทศไทยในรูปแบบตางๆ ไดแก การใชคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การใช
เว็บไซต การซื้อสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ต การขายสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ต 
การชําระคาสินคาหรือบริการผานอินเทอรเน็ต และการใชอีดีไอ โดยใชการวิเคราะหแบบจําลอง
ทางเศรษฐมิติที่เรียกวา การวิเคราะหถดถอยแบบโลจิท (Logit regression) และใชขอมูลในระดับ
สถานประกอบการ (Firm level data)  

 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา ปจจัยที่สงผลตอการใช ICT ของภาคธุรกิจ

ประกอบดวย ปจจัยภายในและภายนอกธุรกิจ กลาวคือ Iacovou et al. (1995) และ Mehrtens et 
al. (2001) พบวา ปจจัยหลักที่สงผลตอการใชอินเทอรเน็ตในธุรกิจขนาดเล็ก ไดแก ผลประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ (ผลประโยชนทั้งทางตรง เชน การลดคาใชจาย และผลประโยชนทางออม เชน 
ลดขั้นตอนกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ) ความพรอมในองคกร (เชน ดานการเงิน และดาน
เทคโนโลยี) และแรงกดดันจากภายนอก (เชน คูแขง และคูคา)  Lefebvre et al. (1991) พบวา 
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการประยุกตใชเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดแก 
ลักษณะของธุรกิจ ความสามารถในการแขงขันและยุทธศาสตรดานการจัดการของธุรกิจ อิทธิพล
จากภายในและภายนอก และลักษณะของเทคโนโลยีที่นํามาประยุกตใช  
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OECD (2004) ศึกษาความสัมพันธระหวาง ICT ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ SMEs 
พบวาธุรกิจขนาดเล็กมีการประยุกตใช ICT ชากวาธุรกิจขนาดใหญ นอกจากนี้ ปจจัยที่สงผลตอ
การใช ICT คือ ผลประโยชนทางธุรกิจที่คาดวาจะไดรับจากการใช ICT และยุทธศาสตรของแตละ
ธุรกิจและแตละสาขาธุรกิจ ในทางตรงขาม ปจจัยที่ทําใหธุรกิจไมใช ICT คือขาดความสามารถใน
การประยุกตใช และขาดแรงจูงใจหากผลตอบแทนจากการใช ICT ไมชัดเจน รวมถึง อุปสรรค
อ่ืนๆ ที่สงผลตอการใช ICT เชน ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส  ความกังวลดานทรัพยสินทางปญญา และความทาทายในดานการจัดการและ
ความสามารถทางเทคโนโลยี เปนตน 

 
นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะสวนบุคคลของผูบริหาร (CEO) มีความสําคัญตอการใช IT ใน 

SMEs โดย Thong and Yap (1995) พบวา ใน SMEs ที่ผูบริหารทีมี่ทัศนคติที่ดีตอการใช IT (มี
ความคิดริเริ่มใหมๆ และมีความรูดาน IT) มักมีการใช IT ในการดําเนนิธุรกิจ 

 
อยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการใช ICT ของภาคธุรกิจที่ผานมา 

สวนใหญเปนการศึกษาโดยการใชกรณีศึกษาเปนหลกั เชน Mehrtens (2001) ศึกษากรณีศกึษา
ทั้งสิ้น 7 กรณีศึกษา ประกอบดวยกิจการในอุตสาหกรรม IT 4 บริษัทและกิจการในอุตสาหกรรมที่
ไมเกี่ยวของกบั IT 3 บริษัทในประเทศนวิซีแลนด และ Poon and Swatman (1997) ศึกษาการใช
อินเทอรเน็ตในธุรกิจขนาดเล็กจากกรณีศกึษาในประเทศออสเตรเลีย  

 
ขอมูลและสถิติ 
 

ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจการมีการใช ICT ในสถาน
ประกอบการปพ.ศ. 2551 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ  โดยเปนการสํารวจสถานประกอบการทุก
ประเภท (ยกเวนแผงลอย) ทั้งที่อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ โดยหลังจาก
การตรวจสอบขอมูล และนับเฉพาะขอมูลที่ถูกตอง จํานวนตัวอยางทั้งสิ้นมี 20,151 สถาน
ประกอบการ  

 
ตารางที่ 3.4 แสดงขอมูลทางสถิตขิองตัวแปรที่ใชในแบบจําลองการใช ICT ในสถาน

ประกอบการ โดยจํานวนตวัอยางที่ใชในแตละลักษณะของการใช ICT ในธุรกิจมีความแตกตางกัน 
กลาวคือ จํานวนตวัอยางของการใชคอมพิวเตอรมีมากที่สุดคือ 20,151 สถานประกอบการ ขณะที่ 
จํานวนตวัอยางของการใชอินเทอรเน็ตมีนอยที่สุดคือ 13,794 สถานประกอบการ  
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สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และเว็บไซตโดยเฉลี่ยคิด
เปนประมาณรอยละ 0.7  0.8 และ 0.3 ตามลําดับ ในขณะที่ สัดสวนของสถานประกอบการที่มี
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสคอนขางนอย เชน สัดสวนของสถานประกอบการที่มีการซื้อและ
ขายทางอินเทอรเน็ต (รอยละ 0.11 และ 0.09 ตามลําดับ) การชําระเงินทางอินเทอรเน็ต (0.06) 
และการใชอีดีไอ (0.05)  หากจําแนกสถานประกอบการตามขนาดพบวา สถานประกอบการขนาด
ใหญมีการใช ICT ในทุกประเภทโดยเฉลีย่มากกวาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  

 
โดยเฉลี่ย สถานประกอบการมีจํานวนพนักงานประมาณ 103 คน สัดสวนของพนักงานที่

ทํางานดาน IT โดยเฉลี่ย 4 คนตอพนักงานทั้งหมด 100 คน ขณะที่ สัดสวนคาใชจายดาน ICT 
ตอพนักงานประมาณ 2,842 บาทตอคน และสัดสวนสถานประกอบการที่มีการถือหุนตางชาติ
ประมาณรอยละ 10  

 
หากพิจารณาเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมพบวา ในแตละสถาน

ประกอบการโดยเฉลี่ย มีจํานวนพนักงานคอนขางนอยเพียง 26 คน มีสัดสวนพนักงานที่ทํางาน
ดาน IT ประมาณ 4 คนตอพนักงานทั้งหมด 100 คน มีสัดสวนคาใชจายดาน ICT ตอพนักงาน
ประมาณ 2,913 บาทตอคน และสัดสวนสถานประกอบการที่มีการถือหุนตางชาติประมาณรอยละ 
6  

 
ในสวนของสถานประกอบการขนาดใหญน้ัน ในแตละสถานประกอบการโดยเฉลี่ย มี

จํานวนพนักงานคอนขางมากถึง 413 คน มีสัดสวนพนักงานที่ทํางานดาน IT ประมาณ 5 คนตอ
พนักงานทั้งหมด 100 คน มีสัดสวนคาใชจายดาน ICT ตอพนักงานประมาณ 2,554 บาทตอคน 
และสัดสวนสถานประกอบการที่มีการถือหุนตางชาตปิระมาณรอยละ 22 

 
 ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) 
 

ตัวแปรที่ตองการศึกษาความสัมพันธประกอบดวย การใชคอมพิวเตอร การใช
อินเทอรเน็ต การใชเว็บไซต การสั่งซื้อและรับคําสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ต การชําระคาสินคาและ
บริการทางอินเทอรเน็ต และการใชบริการอีดีไอ ซ่ึงตัวแปรที่ตองการศึกษาเหลานี้เปนตัวแปรหุน 
(dummy variables) โดยมีคาเทากับ 1 หากมีการใช ICT และเทากับ 0 หากไมมีการใช ICT  

 
 สวนตวัแปรอิสระ (Independent variables) ที่ใชอธิบายตัวแปรเกี่ยวกับการใช ICT ใน
สถานประกอบการ ประกอบดวย ขนาดของสถานประกอบการ (ตัวแปรแทนที่ใชคือ จํานวน
พนักงานทั้งหมด) บุคลากรที่มีทักษะดาน IT (ตวัแปรแทนที่ใชคือ สัดสวนของพนักงานที่ทํางาน
ดาน IT) รูปแบบการจดัตั้งธุรกิจทางกฎหมาย รูปแบบของสํานักงาน การถือหุนตางชาติ สัดสวน
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คาใชจายดาน ICT ตอคนทํางาน ประเภทของกจิกรรมทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ  นอกจากนี้  ในการประมาณการเฉพาะตัวแปรตามที่ไมใชการใชคอมพิวเตอรและ
การใชอินเทอรเน็ต ตวัแปรอิสระที่ใชเพ่ิมเติมในการประมาณการคือ โครงสรางพื้นฐานทาง
อินเทอรเน็ต (ตัวแปรแทนทีใ่ชคือ ชองทางการเชื่อมตออินเทอรเน็ต)  
  
 การวิเคราะหทางเศรษฐมิตโิดยการใชสมการถดถอยดวยแบบจําลองโลจิท (Logit Model) 
เปนการวิเคราะหความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณ ดังแสดงในสมการดังตอไปน้ี 
 

Xb) 
 
โดย  คือความนาจะเปนของการเกิดเหตกุารณ และ G(z) คือฟงกชันซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0 -1 
สําหรับทุกคาจํานวนจริง z 
 
 ในแบบจําลองโลจิท G(z) คือฟงกชันโลจิสติก ดังแสดงในสมการดังตอไปน้ี  

 

 
 

ในการคํานวณหาผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Marginal Effect) ในกรณีของฟงกชันโลจิสติกส
สําหรับแบบจําลองโลจิท หากตัวแปรอิสระ เชน xk เปนตัวแปรตอเน่ือง (continuous variables):   

 

 
 

จะเห็นไดวาคาประมาณการของผลตอบแทนสวนเพิ่มขึ้นอยูกับคาสมัประสิทธิท์ี่ถกูประมาณ (  
และ scale factor ซ่ึงแปรเปลี่ยนตามคา x (observed values of x)  
 
 วิธีการที่นิยมใชในการประมาณคา scale factor ประกอบดวย 2 วธิี ไดแก 

1. การประมาณคา โดยใชคาเฉลี่ย (sample means) ของตัวแปรทีต่องการอธิบาย 
2. การประมาณคาของทุกๆ ตัวอยาง แลวหาคาเฉลี่ย  
 

 อยางไรก็ตาม หากตัวอยางมีขนาดที่ใหญ ผลจากการประมาณคา scale factor จากทั้ง
สองวิธีจะไมแตกตางกัน โดยการประยุกตใช Slutsky theorem (Greene, 1997)    
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ในกรณีที่ตวัแปรอิสระ เชน xk เปนตวัแปรหุน (dummy variables) ผลกระทบสวนเพิ่ม
ของตัวแปรหุนจะถูกคํานวณโดย การหาคาความแตกตางของความนาจะเปนที่เหตุการณจะ
เกิดขึ้นระหวางเม่ือตัวแปรหุนเทากับศูนยและตวัแปรหุนเทากับหน่ึง เม่ือตัวแปรอ่ืนคงที่ ( ) ดัง
แสดงในสมการขางลางนี้ 

 
 

 
ในการศึกษานี้ แบบจําลองโลจิท (Logit Model) ที่ใชในการประมาณการหาความสัมพันธ

ของการใช ICT ในสถานประกอบการ ประกอบดวยตัวแปรตางๆ ดังน้ี 
 

  

 
และ z =  

 
 

 โดย  
i       =  สถานประกอบการ i (1,….,n) 
ICT usage =  ตัวแปรหุนเกีย่วกับการใช ICT ประกอบดวย การใชคอมพิวเตอร การใช 

อินเทอรเน็ต การใชเว็บไซต การซื้อและขายทางอินเทอรเน็ต การชาํระคาสินคา
และบริการทางอินเทอรเน็ต และการใชบริการอีดีไอ โดยมีคาเทากับ 1 หากมีการ
ใช ICT และเทากับ 0 หากไมมีการใช ICT  

regri =  ตวัแปรหุนเกี่ยวกบัที่ตั้งของสถานประกอบการ i (r = 1,2,3 และ 4) เม่ือเทียบกับ
สถาน 

ประกอบการที่อยูในกรุงเทพ โดย reg1 = 1 ถาสถานประกอบการอยูในภาคกลาง
reg2 = 1, ถาสถานประกอบการอยูในภาคเหนือ, reg3 = 1 ถาสถานประกอบการ
อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, reg4 = 1 ถาสถานประกอบการอยูในภาคใต 
และ 0 ถาไมใช  

 secsi = ตวัแปรหุนเกี่ยวกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ i (s = 1,…,11) 
เม่ือ 

เทียบกบัสถานประกอบการที่อยูในสาขาคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ โดย 
sec1 = 1 ถาสถานประกอบการอยูในสาขาขายสงปลกี ซอมแซมยานยนต และ
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิง, sec2 = 1 ถาอยูในสาขาขายสง, sec3 = 1 ถาอยูใน
สาขาขายปลกี, sec4 = 1 ถาอยูในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร, sec5 = 1 ถาอยูใน
สาขาอสังหาริมทรัพย, sec6 = 1 ถาอยูในสาขาการใหเชาเครื่องจักรและอุปกรณ 
การวิจัยและพฒันา และอ่ืนๆ, sec7 = 1 ถาอยูในสาขานันทนาการ และบริการ
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อ่ืนๆ, sec8= 1 ถาอยูในสาขาการผลิต, sec9= 1 ถาอยูในสาขากอสราง, sec10 = 
1 ถาอยูในสาขาขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยว และ sec11 = 1 ถา
อยูในสาขาโรงพยาบาล และ 0 ถาไมใช  

empi = จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ i  
legli =  ตัวแปรหุนเกี่ยวกับรูปแบบทางกฎหมายของสถานประกอบการ i (l = 1,…,5) เม่ือ 

เทียบกับสถานประกอบการที่มีรูปแบบทางกฎหมายเปนสวนบุคคล หางหุนสวน
สามัญที่ไมเปนนิติบุคคล โดย leg1 = 1 ถาสถานประกอบการเปนหางหุนสวน
จํากัด/หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล, leg2 = 1 ถาสถานประกอบการเปนบริษัท
จํากัด/บริษัทจํากัด (มหาชน), leg3 = 1 ถาจดทะเบียนเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ, leg4 = 1 ถาเปนสหกรณ และ leg5 = 1 ถาเปนการจัดตั้งในรูปแบบ
อ่ืนๆ และ 0 ถาไมใช   

ecoei = ตัวแปรหุนเกี่ยวกับรูปแบบทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ i (e = 1,2) เม่ือ 
เทียบกับสถานประกอบการที่เปนสํานักงานแหงเดียว โดย eco1 = 1 ถาสถาน
ประกอบการเปนสํานักงานใหญ และ eco2 = 1 ถาสถานประกอบการเปน
สํานักงานสาขา และ 0 ถาไมใช 

fori =   ตัวแปรหุนเกี่ยวกับสัดสวนการถือหุนโดยชาวตางชาติ โดย fori = 1 ถาสถาน 
ประกอบการมีการถือหุนโดยตางชาติ และ 0 ถาไมมี   

itsi =  สัดสวนของคนที่ทํางานดาน IT เม่ือเทียบกับจํานวนคนทํางานทั้งหมดในสถาน 
ประกอบการ i  

expi =  สัดสวนของคาใชจายดาน ICT (คาใชจายดานคอมพิวเตอรฮารดแวร 
คอมพิวเตอรซอฟตแวร การบริการดานคอมพิวเตอร และดานการสื่อสารขอมูล) 
(บาท) ตอคนทํางานในสถานประกอบการ i   

coni =  ตัวแปรหุนเกี่ยวกับชองทางการเชื่อมตออินเทอรเน็ต โดย coni = 1 ถาสถาน 
ประกอบการ i มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ Always on (เชน xDSL, เคเบิล
โมเด็ม  
หรือสายวงจรเชา) และ 0 ถามีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ Dial up หรือ ISDN 
หรือไรสายความเร็วต่ํา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เครื่องหมายของสัมประสิทธิท์ีค่าดการณ 
(Expected sign of coefficient) คือ 

•  (สถานประกอบการที่อยูในภูมิภาคอ่ืนมีความนาจะเปนในการใช ICT นอย
กวาสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร) 

•  (สถานประกอบการที่อยูในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ มีความนาจะเปนใน
การใช ICT นอยกวาสถานประกอบการในกิจกรรมดานคอมพิวเตอร) 
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•  (สถานประกอบการที่มีขนาดหรือจํานวนคนทํางานมากกวามีความนาจะเปน
ในการใช ICT มากกวาสถานประกอบการที่มีจํานวนคนทํางานนอยกวา) 

• (สถานประกอบการที่มีรูปแบบจัดตั้งทางกฎหมายแบบเปนทางการมากกวา 
มีความนาจะเปนในการใช ICT มากกวาสถานประกอบการแบบสวนบุคคลหรือหาง
หุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคลในกิจกรรมดานคอมพิวเตอร) 

•  (สถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจแบบสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขา มีความนาจะเปนในการใช ICT มากกวาสถานประกอบการที่
เปนสํานักงานแหงเดียว) 

•  (สถานประกอบการที่มีหุนสวนตางชาติ มีความนาจะเปนในการใช ICT 
มากกวาสถานประกอบการที่ไมมีหุนสวนตางชาติ) 

•  (สถานประกอบการที่มีสัดสวนพนักงานที่ทํางานดาน IT สูง มีความนาจะ
เปนในการใช ICT มากกวาสถานประกอบการที่มีสัดสวนพนักงานที่ทํางานดาน IT 
นอยกวา)  

• (สถานประกอบการที่มีสัดสวนคาใชจายดาน ICT ตอคนทํางานสูงกวา มี
ความนาจะเปนในการใช ICT มากกวาสถานประกอบการที่มีสัดสวนคาใชจายดาน 
ICT ตอคนทํางานนอยกวา) 

•  (สถานประกอบการที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ Always on มีความ
นาจะเปนในการใช ICT ที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตมากกวาสถานประกอบการที่ไมมี
การเชื่อมตอแบบ Always on) 

 
ผลการประมาณการ 
 
 ตารางที่ 3.5 เปนการแสดงผลการวิเคราะหจากแบบจําลองโลจิทเกี่ยวกับผลกระทบสวน
เพ่ิม (Marginal Effect) ของสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปรอิสระที่มีผลตอโอกาสของการใช ICT 
โดยมีผลที่สําคัญดังตอไปน้ี 

• สถานประกอบการที่มีพนักงานมาก มีความนาจะเปนในการใชคอมพิวเตอร ใช
อินเทอรเน็ต ใชเวบ็ไซต และ ใช EDI สูงกวาสถานประกอบการที่มีพนักงานนอยกวา 

• สถานประกอบการที่มีการถือหุนตางชาติ มีความนาจะเปนในการใช ICT ทุกประเภท
เพ่ิมขึ้น โดยมีความนาจะเปนสูงขึ้นในการใชเวบ็ไซตรอยละ 7.6 การใชอินเทอรเน็ต
รอยละ 6.1 การสั่งซ้ือทางอินเทอรเน็ตรอยละ 3.5 การขายทางอินเทอรเน็ตรอยละ 3 
การใชคอมพิวเตอรรอยละ 2.7 การใชอีดีไอรอยละ 2.7 และการชําระเงินทาง
อินเทอรเน็ตรอยละ 2.4  
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• การมีสัดสวนของพนักงานที่ทํางานดาน IT สูง เพ่ิมความนาจะเปนในการใช ICT ทุก
ประเภท เชน หากสถานประกอบการเพิม่สัดสวนของพนักงานที่ทํางานดาน IT 1 คน
ตอพนักงานทั้งหมด 100 คน จะมีความนาจะเปนในการใชคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 0.7   

• สถานประกอบการที่มีสัดสวนคาใชจายดาน ICT ตอพนักงานสูง มีความนาจะเปนใน
การใช ICT ทุกประเภท สูงกวาสถานประกอบการที่มีสัดสวนคาใชจายดาน ICT ตอ
พนักงานนอย  

• หางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวนสามัญนิตบิุคคล และบริษัทจํากัด มีความนาจะเปนใน
การใช ICT ทุกประเภทสูงกวา สวนบคุคล/หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล 

• สํานักงานใหญ มีความนาจะเปนในการใช ICT ทุกประเภทสูงกวาสํานักงานแหงเดียว 
โดยสํานักงานใหญมีความนาจะเปนในการใชเว็บไซตรอยละ 14.8 การซื้อทาง
อินเทอรเน็ตรอยละ 2.8 การชําระเงินทางอินเทอรเน็ตรอยละ 2.4 การขายทาง
อินเทอรเน็ตรอยละ 2.1 การใชอินเทอรเน็ตรอยละ 5.6 การใช EDI รอยละ 1.6 และ
การใชคอมพิวเตอรรอยละ 2.7 สูงกวาสํานักงานแหงเดียว 

• สถานประกอบการที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล มีความนาจะเปนในการใชคอมพิวเตอร 
รอยละ 1.9 และการใชอินเทอรเน็ตรอยละ 2.4 สูงกวาสถานประกอบการที่อยูนอก
เขตเทศบาล 

• กิจการในสวนภูมิภาคมีความนาจะเปนในการใชเว็บไซต ต่ํากวากิจการใน
กรุงเทพมหานคร แตมีความนาจะเปนในการชําระเงินและการซื้อทางอินเทอรเน็ตสูง
กวา  

• กิจการในสาขาคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ มีความนาจะเปนในการใช ICT 
คอนขางสูงกวากิจการในสาขาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีความนาจะเปนในการใช
อินเทอรเน็ตสงูกวากิจการแทบทุกสาขา (สูงกวารอยละ 19) และมีความนาจะเปนใน
การชําระเงินทางอินเทอรเน็ตสูงกวาทุกสาขา (สูงกวารอยละ 1.4-4.2)   

• กิจการที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ always on (เชน ADSL สายเชา หรือเคเบิล
โมเด็ม) มีความนาจะเปนในการใชเว็บไซตรอยละ 15.3 การซื้อทางอินเทอรเน็ต 
รอยละ 4 การขายทางอินเทอรเน็ตรอยละ 2.9 การชําระเงินผานอินเทอรเน็ตรอยละ 
2.7 และการใช EDI รอยละ 2.5 สูงกวากิจการที่ไมเชือ่มตออินเทอรเน็ตแบบ always 
on  
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Checking for Robustness  
 
 ขนาดของสถานประกอบการมีความหลากหลายคอนขางสูง ดังจะเห็นไดจากคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ที่คอนขางสูง (ตารางที่ 3.4) ดังนั้น จึงควรตรวจสอบผลการ
ประมาณการโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสัมพันธในทางบวกระหวางการใช ICT และขนาดของ
สถานประกอบการ กลาวคือ ผลการประมาณการที่ไดมีความออนไหว (sensitive) ตอขนาดของ
สถานประกอบการหรือไม โดยการจําแนกตัวอยางเปน 2 ประเภทตามขนาด ประกอบดวย สถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และขนาดใหญ ตามคําจํากัดความของสํานักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังแสดงในตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 คําจํากัดความของสํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
กิจการ วิสาหกิจขนาดยอม วิสาหกิจขนาดกลาง 

การจางงาน 
(คน) 

มูลคาสินทรัพย
ถาวร (ลานบาท) 

การจางงาน 
(คน) 

มูลคาสินทรัพย
ถาวร (ลานบาท) 

การผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 50-200 เกิน 50-200 

คาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 25-50 50-100 

คาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 15-30 30-60 

บริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกิน 50-200 

ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ตารางที่ 3.6 และ 3.7 แสดงผลการประมาณการของผลกระทบสวนเพ่ิมของสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และสถานประกอบการขนาดใหญ ตามลําดับ จะ
เห็นไดวาผลการประมาณของการใช ICT ใน SMEs และในสถานประกอบการขนาดใหญคอนขาง
สอดคลองกันในดานเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ที่คาดการณ แตอาจแตกตางกันในดานคาของ
ผลกระทบสวนเพิ่มที่ประมาณการ โดยมีความแตกตางที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 

• การเพิ่มจํานวนพนักงานใน SMEs สงผลตอความนาจะเปนในการใช ICT ทุก
ประเภทเพิ่มขึ้น เชน การเพิ่มพนักงาน 10 คนในสถานประกอบการ สงผลตอ
ความนาจะเปนในการใชคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมขึ้น
รอยละ 2.6 และการใชเว็บไซตเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ขณะที่ การเพิ่มจํานวนพนักงาน
ในสถานประกอบการขนาดใหญสงผลตอความนาจะเปนในการใชอินเทอรเน็ต 
การใชเว็บไซต และการใช EDI เพ่ิมขึ้นในระดับที่นอยกวา เชน การเพิ่มพนักงาน 
10 คนในสถานประกอบการขนาดใหญ สงผลตอความนาจะเปนในการใช
อินเทอรเน็ตและการใชเว็บไซตเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 0.1  

• SMEs ที่มีหุนสวนตางชาติ มีความนาจะเปนในการใช ICT ทุกประเภท สูงกวา 
SMEs ที่ไมมีหุนสวนตางชาติ เชน SMEs ที่มีหุนสวนตางชาติมีความนาจะเปน
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เพ่ิมขึ้นในการใชคอมพิวเตอรรอยละ 9 การใชอินเทอรเน็ตรอยละ 11 การใช
เว็บไซตรอยละ 7 และการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรอยละ 1-2 มากกวา SMEs 
ที่ไมมีหุนสวนตางชาติ ขณะที่ สถานประกอบการขนาดใหญที่มีหุนสวนตางชาติ 
มีความนาจะเปนในการใช อินเทอร เ น็ตรอยละ 0.9 และการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสประมาณรอยละ 4-10 มากกวาสถานประกอบการที่ไมมีหุนสวน
ตางชาติ 

• SMEs ที่เปนหางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล และบริษัทจํากัด/บริษัทจํากัด 
(มหาชน) มีความนาจะเปนในการใช ICT ทุกประเภทสูงกวา SMEs ที่เปนสวน
บุคคล/ หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล ขณะที่ สถานประกอบการขนาด
ใหญ ที่เปนหางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล และบริษัทจํากัด/บริษัทจํากัด 
(มหาชน) มีความนาจะเปนในการใชอินเทอรเน็ต และการใชเว็บไซต สูงกวา 
SMEs ที่เปนสวนบุคคล/ หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล 

• SMEs ที่เปนสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา มีความนาจะเปนในการใช ICT 
แทบทุกประเภทสูงกวา SMEs ที่เปนสํานักงานแหงเดียว ขณะที่ สถาน
ประกอบการขนาดใหญที่เปนสํานักงานใหญ มีความนาจะเปนในการใช ICT ทุก
ประเภทสูงกวาสถานประกอบการขนาดใหญที่เปนสํานักงานแหงเดียว และสถาน
ประกอบการขนาดใหญที่เปนสํานักงานสาขา มีความนาจะเปนในการใชเว็บไซต
สูงกวา แตมีความนาจะเปนในการซื้อผานอินเทอรเน็ตต่ํากวา สถานประกอบการ
ขนาดใหญที่เปนสํานักงานแหงเดียว  

• SMEs ที่อยูในเขตเทศบาล มีความนาจะเปนในการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตสูงกวา SMEs ที่อยูนอกเขตเทศบาล ขณะที่ สําหรับสถาน
ประกอบการขนาดใหญ  การมีที่ตั้ งอยู ในหรือนอกเขตเทศบาล  ไมได มี
ความสัมพันธตอความนาจะเปนในการใช ICT 

• SMEs ที่อยูในสาขาคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ มีความนาจะเปนในการ
ใชคอมพิวเตอร สูงกวาบางสาขา (เชน ขายสง ขายปลีก โรงแรม นันทนาการ 
การผลิต การกอสราง และโรงพยาบาล) ประมาณรอยละ 35-58 ขณะที่ สถาน
ประกอบการขนาดใหญที่อยูในสาขาคอมพิวเตอรและบริการที่เกี่ยวของ มีความ
นาจะเปนในการใชคอมพิวเตอร สูงกวาแทบทุกสาขา (สูงมากกวารอยละ 95)   

• คาเฉลี่ยของคาประมาณการความนาจะเปนในการใช ICT ทุกประเภทของสถาน
ประกอบการขนาดใหญ สูงกวา SMEs  
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ตารางที่ 3.4 สรุปขอมูลทางสถิติ (Summary Statistics) 
ตัวแปร สถานประกอบการทัง้หมด สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สถานประกอบการขนาดใหญ 

จํานวน
ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Dev.) 

คา
ต่ําสุด 
(Min) 

คาสูงสุด 
(Max) 

จํานวน
ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Dev.) 

คา
ต่ําสุด 
(Min) 

คาสูงสุด 
(Max) 

จํานวน
ตัวอยาง 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Dev.) 

คา
ต่ําสุด 
(Min) 

คาสูงสุด 
(Max) 

การใช
คอมพิวเตอร 

20,151 .68 .46 0 1 16,156 .62 .49 0 1 3,995 .96 .19 0 1 

การใชอินเทอรเน็ต 13,794 .80 .40 0 1 9,949 .75 .43 0 1 3,845 .92 .27 0 1 

การใชเว็บไซต  17,329 .30 .46 0 1 13,638 .22 .42 0 1 3,691 .61 .49 0 1 

การขายทาง
อินเทอรเน็ต 

17,329 .09 .29 0 1 13,638 .07 .26 0 1 3,691 .17 .37 0 1 

การซื้อทาง
อินเทอรเน็ต 

17,329 .11 .32 0 1 13,638 .09 .29 0 1 3,691 .19 .39 0 1 

การชาํระเงินทาง
อินเทอรเน็ต 

17,329 .06 .24 0 1 13,638 .05 .21 0 1 3,691 .11 .32 0 1 

การใช EDI  20,151 .05 .22 0 1 16,156 .03 .16 0 1 3,995 .15 .35 0 1 

สัดสวนพนักงาน
ทํางานดาน IT 
(รอยละ) 

20,151 4.38 13.47 0 100 16,156 4.32 13.84 0 100 3,995 4.59 11.78 0 100 

สัดสวนการถือหุน
ตางชาติ  

20,151 .22 .71 0 3 16,156 .14 .57 0 4 3,995 .53 1.04 0 3 

จํานวนพนักงาน 
(คน)  

20,151 102.80 329.33 1 10,524 16,156 26.06 32.52 1 200 3,995 413.15 650.19 31 10524 

สัดสวนคาใชจาย
ดาน ICT ตอ
คนทํางาน 

20,151 2,842 8522.00 0 360,667 16,156 2,913 8,738 0 360,667 3,995 2554 7581 0 185,615 

ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2551, สํานักงานสถิติ
แหงชาติ
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ตารางที่ 3.5 ผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effects) จากแบบจาํลองโลจทิเก่ียวกับปจจยัที่มี
อิทธิพลตอการใช ICT ในสถานประกอบการทั้งหมด 

ตัวแปร การใช
คอมพิวเตอร 

การใช
อินเทอรเน็ต 

การใช
เว็บไซต 

การขายผาน
อินเทอรเน็ต 

การซื้อผาน
อินเทอรเน็ต 

การชาํระเงิน
ทาง

อินเทอรเน็ต 

การใช EDI  

จํานวนพนักงานท้ังหมด .0007*** .0006*** .0002*** .000005* .000005 0.000004** 0.00001*** 

สัดสวนหุนตางชาติ  .0266*** .0611*** .0757*** .03*** .0351*** 0.0241*** 0.0269*** 

สัดสวนพนักงานดาน IT .0066*** .0020*** .0019*** .0004*** .0004*** 0.0002*** 0.0001*** 

สัดสวนคาใชจาย ICT ตอคนทํางาน .000007*** .00001*** .000002*** .0000004*** .0000008*** .0000003*** .0000002*** 

รูปแบบ
กฏหมาย  
  

หางหุนสวนจํากัด/ 
สามัญนิตบิุคคล 

.0507*** .0448*** .3448*** .1421*** .2166*** 0.0992*** .076*** 

บริษัทจํากัด/ 
บริษัทจํากัด (มหาชน) 

.1260*** .0922*** .3765*** .1065*** .1261*** .0528*** .0514*** 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ .0353*** .0799*** .5203*** .0498 .0917*** .0232 .2227*** 

สหกรณ .0284*** -.0491* .2045*** .0437 .0087   

อื่นๆ -.0609*** .0154 .0842*** -.0059 -.0442*** -.0268*** .0161 

รูปแบบ
เศรษฐกิจ 
 

สํานักงานใหญ .0270*** .0563*** .1480*** .021*** .0283*** .0235*** .0155*** 

สํานักงานสาขา -.0073** .0036 .0882*** -.0055 -.0131*** -.0055** .0104*** 

ท่ีต้ัง ในเขตเทศบาล .0189*** .0244*** .0077 .0048 -.0011 -.0033 .0003 

ภาค 
 

กลาง -.0035 -.0171** -.0393*** -.0021 .0156*** .0067* -.0058*** 

เหนือ -.0016 .0086 -.043*** .0076 .0541*** .0396*** -.003 

ตะวันออกเฉียงเหนือ -.0135** -.0301*** -.0725*** -.0054 .0354*** .0274*** -.0019 

ใต -.0050 -.0157 -.0657*** .007 .0383*** .0341*** -.0009 

สาขา 
   
  

ขายสง ปลีก ซอม  
ยานยนต  

-.1394 -.2437** -.1171*** -.039*** .0149 -.0172*** .0193* 

ขายสง -.2168 -.2607** -.1174*** -.0185** -.0105 -.0205*** .002 

ขายปลีก -.2094* -.3467*** -.1272*** -.0314*** -.009 -.014*** .0023 

โรงแรม/ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

-.6121 -.3737*** .1209** .0604*** -.0153 -.0208*** .0017 

อสังหาริมทรัพย -.0905 -.3770*** -.0610* -.0311*** -.0536*** -.0262*** -.0056 

เชาเคร่ืองจักร -.0917 -.3286*** -.0956*** -.0348*** -.0505*** -.0206*** -.0055 

นันทนาการ/บริการอื่น -.2619* -.4641*** -.0859*** -.0323*** -.05*** -.0327*** -.0068 

การผลิต -.1370** -.1938*** -.1314*** -.0139 -.0408*** -.0422*** .0018 

การกอสราง -.2465 -.2083* -.1586*** -.0509*** -.0478*** -.0255*** -.0103*** 

การขนสงทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว -.3468** -.2969** -.0986*** -.016* -.0441*** -.0242*** .0124 

โรงพยาบาล .0206 -.1438 .0193 -.0428*** -.0355*** -.0201*** .0017 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ 
Always- on  

  .1528*** .0285*** .0397*** .0274*** .0245*** 

จํานวนตัวอยาง 20,151 13,794 17,329 17,329 17,329 17,180 19,938 

คาเฉล่ียของคาประมาณการความ
นาจะเปน 

.6845 .7954 .3042 .0916 .1121 .0614 .0517 

หมายเหตุ: *** นัยสําคัญทางสถิติ 1%, ** นัยสําคัญทางสถิติ 5%, * นัยสําคัญทางสถิติ 10%  
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ตารางที่ 3.6 ผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effects) จากแบบจาํลองโลจทิเก่ียวกับปจจยัที่มี
อิทธิพลตอการใช ICT ในภาคธุรกิจ ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

ตัวแปร การใช
คอมพิวเตอร 

การใช
อินเทอรเน็ต 

การใช
เว็บไซต 

การขายผาน
อินเทอรเน็ต 

การซื้อผาน
อินเทอรเน็ต 

การชาํระเงิน
ทาง

อินเทอรเน็ต 

การใช EDI 

จํานวนพนักงานท้ังหมด .005*** .0026*** .001*** .0002*** .0002*** .0001*** .0001*** 

สัดสวนหุนตางชาต ิ .0914*** .1095*** .0747*** .0242*** .0225*** .0142*** .0125*** 

สัดสวนพนักงานดาน IT .02*** .0032*** .0016*** .0003*** .0003*** .0002*** .0001*** 

สัดสวนคาใชจาย ICT ตอคนทํางาน .00003*** .00002*** .000002*** .0000003*** .0000005*** .0000002*** .0000001*** 

รูปแบบ
กฏหมาย  
 

หางหุนสวนจํากัด/ 
สามัญนิตบิุคคล 

.1798*** .0613*** .2472*** .0927*** .1505*** .0628*** .0331*** 

บริษัทจํากัด/ 
บริษัทจํากัด (มหาชน) 

.3015*** .115*** .2678*** .0836*** .1031*** .0365*** .0242*** 

สวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 

.1269*** .138*** .4548*** -.0115 .0062 -.0032 .1468*** 

สหกรณ .1187*** -.089** .1536** .0246 -.0059   

อื่นๆ -.2058*** .0218 .0489** -.0033 -.0317*** -.0217*** .0025 

รูปแบบ
เศรษฐกิจ 
 

สํานักงานใหญ .0802*** .0722*** .1006*** .0122** .0192*** .0136*** .0079*** 

สํานักงานสาขา 
-.0312** .0087 .059*** -.0064** -.011*** -.0043* .0085*** 

ท่ีต้ัง ในเขตเทศบาล .0676*** .0541*** .0106 .0082*** .0018 -.0018 .0015 

ภาค 
 

กลาง -.0133 -.0276** -.0271*** .0029 .014*** .0025 -.0023 

เหนือ -.0088 .0242 -.0214** .0174*** .0502*** .0247*** -.00001 

ตะวันออกเฉียงเหนือ -.0387** -.0383** -.0449*** .0003 .029*** .0163*** .0001 

ใต -.0139 -.022 -.0322*** .0137** .0357*** .0199*** .0011 

สาขา 
 

ขายสง ปลีก ซอม 
ยานยนต  

-.3474* -.4304*** -.0802*** -.0299*** .0061 -.0135*** .0038 

ขายสง -.467*** -.4121*** -.0855*** -.018*** -.0103 -.0153*** -.0023 

ขายปลีก -.4548*** -.5134*** -.0952*** -.0278*** -.0113 -.0127*** -.0026 

โรงแรม/ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

-.4155** -.5856*** .016 -.0003 -.0175** -.0194*** -.0064*** 

อสังหาริมทรัพย -.2554 -.5504*** -.0538** -.0278*** -.0426*** -.0207*** -.0058** 

เชาเคร่ืองจักร -.2467 -.4711*** -.062*** -.0287*** -.037*** -.0145*** -.0042* 

นันทนาการ/บริการอื่น -.5238*** -.6152*** -.0753*** -.0292*** -.0391*** -.0231*** -.0049** 

การผลิต -.404*** -.3741*** -.1315*** -.025*** -.0446*** -.0387*** -.0074** 

การกอสราง -.5113*** -.3875*** -.1144*** -.0389*** -.0363*** -.019*** -.0061*** 

การขนสงทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว -.5806*** -.4278*** -.0694*** -.0151** -.0319*** -.017*** .0034 

โรงพยาบาล .0337 -.4942*** -.0328 -.0345*** -.0278** -.0146** -.0049 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ
Always- on  

  .1102*** .0215*** .0335*** .0208*** .0121*** 

จํานวนตัวอยาง 16,156 9,949 13,638 13,638 13,638 13,515 15,973 

คาเฉล่ียของคาประมาณการความ
นาจะเปน 

.6158 .7469 .2214 .0711 .0917 .0466 .0277 

หมายเหตุ: *** นัยสําคัญทางสถิติ 1%, ** นัยสําคัญทางสถิติ 5%, * นัยสําคัญทางสถิติ 10%  
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ตารางที่ 3.7 ผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effects) จากแบบจาํลองโลจทิเก่ียวกับปจจยัที่มี
อิทธิพลตอการใช ICT ในภาคธุรกิจ ในสถานประกอบการขนาดใหญ 

ตัวแปร การใช
คอมพิวเตอร 

การใช
อินเทอรเน็ต 

การใช
เว็บไซต 

การขายผาน
อินเทอรเน็ต 

การซื้อผาน
อินเทอรเน็ต 

การชาํระเงิน
ทาง

อินเทอรเน็ต 

การใช EDI  

จํานวนพนักงานท้ังหมด .0000002 .0001*** .0001*** -0.000001 .000001 .000003 .00003*** 

สัดสวนหุนตางชาติ  .0005 .0094** -.0112 .043*** .0639*** .0539*** .0987*** 

สัดสวนพนักงานดาน IT  .0013*** .004*** .0017*** .0014*** .0008** .0007* 

สัดสวนคาใชจาย ICT ตอคนทํางาน .000004* .000005*** .00001*** .000001** .000003*** .000002*** .000002*** 

รูปแบบ
กฏหมาย  
 

หางหุนสวนจํากัด/ 
สามัญนิตบิุคคล 

.0024 .0143*** .1771*** .0631 .098 .0936 .1673 

บริษัทจํากัด/ 
บริษัทจํากัด (มหาชน) 

.0068 .0227* .3401*** .0241 .0065 .0407 .1001** 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ .0007 .0058 .2714*** -.0254 -.0299 -.0059 .2669 

สหกรณ -.0009 -.0038 -.0573 -.0547 -.1**   

อื่นๆ -.0024 -.0007 -.0002 -.1035*** -.1506*** -.0646** .1249 

รูปแบบ
เศรษฐกิจ 
 

สํานักงานใหญ .0017 .0219*** .1289*** .0345** .0438** .049*** .0368** 

สํานักงานสาขา .0007 .0003 .1164*** -.0055 -.0293** -.0139 .0177 

ท่ีต้ัง ในเขตเทศบาล -.0001 -.0039 .0294 -.0003 -.004 -.0071 -.003 

ภาค 
 

กลาง -.0013 -.0088 -.0867*** -.0382** .0108 .0269 -.0558*** 

เหนือ -.0016 -.0131 -.1213*** -.0347* .065** .1274*** -.0352** 

ตะวันออกเฉียงเหนือ -.0028 -.033** -.1691*** -.0375* .0545* .087*** -.0313* 

ใต -.0051 -.0107 -.1992*** -.0271 .0449 .1205*** -.0239 

สาขา 
 

ขายสง ปลีก ซอม  
ยานยนต  

-.9992*** .0221** -.2148 -.0466 .1744 .0247 .568*** 

ขายสง -.9993*** .0054 -.1471 .0805 .0753 -.0023 .4017* 

ขายปลีก -.996*** .0016 -.1816 .0314 .1002 .0479 .3466* 

โรงแรม/ภัตตาคาร/
รานอาหาร 

-.9983*** .0178 .2741*** .4871*** .0853 .0227 .4348* 

อสังหาริมทรัพย  .0194** -.0035 .0536 -.031 .0168 .3241 

เชาเคร่ืองจักร -.9991*** .0009 -.1935 .0003 -.082 -.0189 .2267 

นันทนาการ/บริการอื่น -.9993*** -.0009 -.0355 .0306 -.0553 -.0816*** .1129 

การผลิต -.9517*** .0294 -.0548 .121* .0487 -.0107 .3098** 

การกอสราง  .0186* -.2579 -.0974*** -.0635 -.0276 .114 

การขนสงทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว -.9993*** .002 -.1417 .0796 -.0671 -.0369 .4306* 

โรงพยาบาล  .0387*** .0535 -.0661 -.0377 -.0198 .3622* 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ 
Always- on  

  .1402*** .0282** .0287** .0372*** .0717*** 

จํานวนตัวอยาง 1,327 3,845 3,691 3,691 3,691 3,665 3,965 

คาเฉล่ียของคาประมาณการความ
นาจะเปน 

.8870 .9210 .6104 .1674 .1878 .1157 .1480 

หมายเหตุ: *** นัยสําคัญทางสถิติ 1%, ** นัยสําคัญทางสถิติ 5%, * นัยสําคัญทางสถิติ 10%  
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สรุปและนัยทางนโยบาย 
 

ภาคธุรกิจของไทยยังมีโอกาสในการขยายการใช ICT อีกมาก โดยภาครัฐควรมุงสงเสริมใน
กลุมเปาหมายหลักคือ SMEs และกิจการในภูมิภาค เน่ืองจาก ขนาดของกิจการจําแนกตามจํานวน
คนทํางาน และทีต่ั้งของสถานประกอบการในภูมิภาคมีความสัมพันธตอการใช ICT รวมทั้ง ภาครัฐควร
มุงสงเสริมการสรางทักษะดาน IT เน่ืองจาก การมีแรงงานดาน IT ในสัดสวนสูงสัมพันธกับการใช
อินเทอรเน็ตในการทําธุรกรรม และควรสงเสริมบรอดแบรนดและเปดเสรีโทรคมนาคม เน่ืองจาก การ
เชื่อมตอแบบ always on เปนปจจัยสําคัญในการทําธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส  

 
นอกจากนี้ ภาครัฐควรสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงกับตางประเทศเนื่องจาก การรวมทุนกบั

ตางชาตชิวยสงเสริมการใช ICT โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอินเทอรเน็ต และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ทั้งน้ี 
การมีหุนสวนตางชาติอาจสงผลเอ้ือตอการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือติดตอสื่อสารระหวางหุนสวนตางชาติและ
ธุรกิจในประเทศ จากนั้นจึงขยายสูการใชเพ่ือธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  

 
ปญหาสําคัญที่ทําใหผูประกอบการไทยมีการใช ICT คอนขางนอย สวนหนึ่งเปนผลจากการที่

ผูประกอบการเห็นวา ไมจําเปนหรือธุรกิจไมเหมาะสมที่จะใช ICT รวมทั้ง การไมเห็นประโยชนที่จะ
ไดรับจากการใช ICT ซ่ึงภาครัฐควรเรงเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช ICT แก
ผูประกอบการ เพ่ือใหผูประกอบการไดตระหนักถึงประโยชนในการใช ICT ในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น 
นอกจากนี้ ผูประกอบการยังกังวลเกี่ยวกบัปญหาการขาดระบบรักษาความปลอดภัยในการใช
อินเทอรเน็ต ดังน้ัน ภาครัฐควรเรงออกกฎระเบียบรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูประกอบการมี
ความมั่นใจดานความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น 
 
3.2 การใช ICT ในหนวยงานภาครัฐ 
 
 ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะทําการศึกษาสถานการณการใช ICT ของหนวยงานภาครัฐ โดยใชขอมูล
หลักจากการสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.25512 ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติทําการสํารวจจากหนวยงาน
ราชการที่เทียบเทาระดับกรมขึ้นไป หนวยงานราชการอิสระ หนวยงานในกํากับรัฐวิสาหกิจ และองคกร
มหาชน  
 
 
 

                                                 
2 สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2551) รายงานผลที่สําคญั : สํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551. กรุงเทพฯ: บางกอกบลอก. 
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 คณะผูวิจัยจะทําการวิเคราะหลักษณะของหนวยงานภาครัฐที่มีการใช ICT ในปริมาณและ
รูปแบบที่แตกตางกัน และปจจัยที่มีผลตอการใช ICT ในภาครัฐ เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดมาตรการ
สงเสริมการใช ICT ในภาครัฐใหเพ่ิมมากขึ้น และใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น ตลอดจนการกําหนด
มาตรการสงเสริมการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ ทั้งน้ี ในรายละเอียด
คณะผูวิจัยจะวิเคราะหใน 5 ประเด็นดังตอไปน้ี 1) ลักษณะการมกีารใช ICT ในหนวยงานภาครัฐ 2) 
แนวโนมการใช ICT ในหนวยงานภาครัฐ 3) การใช ICT ในการดําเนินงานของภาครัฐ 4) ขอจํากัด 
ปญหา และอุปสรรคในการใช ICT ของภาครัฐ 5) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส 
 
 จํานวนตวัอยางของหนวยงานภาครัฐที่ใชในการวิเคราะหมีทั้งสิ้น 196 หนวยงาน จําแนกเปน 
หนวยงานราชการ (รอยละ 53.6) หนวยราชการอิสระ (รอยละ 12.2) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ1.4) หนวยงาน
อิสระ/องคกรอิสระ/หนวยงานในกํากับกระทรวง (รอยละ 7.1) และองคการมหาชน (รอยละ 5.6) ดังแสดง
ในภาพที่ 3.25 
 

ภาพที่ 3.25 จํานวนตวัอยางของหนวยงานภาครัฐ 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 2551 

 
 
 
 
 
 



 3-39

3.2.1 ลักษณะการมีการใช ICT ในหนวยงานภาครฐั 
 

ในหัวขอน้ี คณะผูวิจัยจะวเิคราะหถึงประเภทของ ICT ที่มีการใชในหนวยงานภาครัฐ ปริมาณ
การใช วตัถปุระสงคของการใช รูปแบบของการใช ระดับของการใช และการดาํเนินงานอื่นที่เกี่ยวของ
กับการใช ICT  

 
ประเภทของการใช ICT ในหนวยงานภาครัฐ 
 
 ลักษณะการใช ICT ในหนวยงานภาครัฐประกอบดวยประเภทตางๆ ไดแก การพัฒนาเว็บไซต 
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส3 และการชําระเงินออนไลน จากการสั่งซ้ือหรือใหบริการผาน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  

ในภาพรวม หนวยงานภาครัฐเกือบทั้งหมดมีการพัฒนาเว็บไซต (รอยละ 96-100) ขณะที่
หนวยงานที่มีการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนนอยกวามาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 
ของหนวยงานภาครัฐทั้งหมด โดยหนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มากที่สุดคือ รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 45) รองลงมาคือ หนวยงานอิสระ/องคกรอิสระ/หนวยงานในกํากับ
กระทรวง (รอยละ 21) องคการมหาชน (รอยละ 18) หนวยงานราชการ (รอยละ 16) และหนวยงาน
ราชการอิสระ (รอยละ 4) (ภาพที่ 3.26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 ในการสํารวจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสหมายถึง ขบวนการที่ใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (1) เพื่อใหบริการธุรกรรมแกภาคเอกชน ภาครัฐ
และระหวางรัฐ โดยใชเทคโนโลยีประเภทตางๆ และครอบคลุมรูปแบบทางการเงิน เชน ธนาคารอิเล็กทรอนิกส การคาอิเล็กทรอนิกส อีดีไอ 
หรือการแลกเปลีย่นขอมูลอิเล็กทรอนิกส e-catalogue e-mail การประชุมทางไกล และรูปแบบตางๆ ที่เปนขอมูลระหวางองคกร เชน การ
ยื่นแบบภาษีผานอินเทอรเน็ต 
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ภาพที่ 3.26 สัดสวนของหนวยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาเว็บไซตและการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ภาพที่ 3.27 แสดงจํานวนและสัดสวนของหนวยงานภาครัฐที่มีการชําระเงินจากการสั่งซ้ือหรือ

ใหบริการผานอิเล็กทรอนิกส จะเห็นไดวาจํานวนหนวยงานที่มีการชําระเงินออนไลนมีเพียง 22 
หนวยงานจากจํานวนตวัอยางทั้งสิ้น 42 หนวยงาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 52 ทั้งน้ี หากพิจารณาการ
ชําระเงินออนไลนในแตละหนวยงาน จะพบวา จํานวนตวัอยางในบางหนวยงานมีนอยมาก เชน 
หนวยงานราชการอิสระมีจํานวนเพียง 2 ตัวอยาง องคการมหาชนมีจํานวน 2 ตัวอยาง หนวยงานอิสระ/
องคกรอิสระ/หนวยงานในกํากับกระทรวงมีจํานวน 3 ตัวอยาง ดังน้ัน ควรระมัดระวังในการพิจารณา
สัดสวนของหนวยงานภาครัฐที่มีการชําระเงินออนไลน  
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ภาพที่ 3.27 หนวยงานภาครัฐที่มีการชําระเงินออนไลนจากการสั่งซื้อผานพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
วัตถุประสงคของการใชเวบ็ไซต 
 

ในภาพรวม หนวยงานภาครัฐมีวตัถุประสงคหลักของการใชเวบ็ไซตเพ่ือใหบรกิารขอมูลขาวสาร
(รอยละ 97.4) และประชาสมัพันธองคกรและการบริการ (รอยละ 96.9) เปนสวนใหญ รองลงมาคือ เพ่ือ
เพ่ิมชองทางการบริการ (รอยละ 83.7) อํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ (รอยละ 81.6) และสราง
ภาพลักษณองคกร (รอยละ 79.6) ขณะที่ หนวยงานภาครัฐมีวตัถุประสงคหลกัของการใชเว็บไซตเพ่ือ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนอยที่สุด (รอยละ 11.7) และเพื่อลดตนทุนการบริหารจัดการในสัดสวนที่นอย 
(รอยละ 43.4) (ภาพที่ 3.28) 

 
ในสวนของการใชเว็บไซตเพ่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ัน หนวยงานราชการอิสระและองคการ

มหาชนไมมีวัตถุประสงคหลักของการใชเว็บไซตเพ่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเลย ขณะที ่ รัฐวิสาหกิจ  
(รอยละ 21.4) และหนวยงานราชการ (รอยละ 12.4) มีวัตถุประสงคหลักของการใชเวบ็ไซตเพ่ือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส มากกวาหนวยงานภาครัฐอ่ืนโดยเปรียบเทียบ 

 
สวนวตัถุประสงคหลักเพื่อลดตนทุนการบริหารจัดการนั้น หนวยงานภาครัฐทีมี่การใชเวบ็ไซต

เพ่ือลดตนทุนการบริหารจัดการมากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับหนวยงานภาครัฐอ่ืนคอื หนวยงานอิสระ/
องคกรอิสระ/หนวยงานในกํากับกระทรวง (รอยละ 57.1) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 47.6) และหนวยงาน
ราชการ (รอยละ 44.8)  
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ภาพที่ 3.28 วัตถุประสงคของการใชเวบ็ไซตของหนวยงานภาครัฐ 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
รูปแบบการใช 
 

ตารางที่ 3.8 แสดงรายการใหบริการบนเวบ็ไซตของหนวยงานภาครัฐ สวนใหญเปนการให
ขอมูลขาวสารทั่วไปและประวัติผูบริหารและบุคลากร (รอยละ 82-100) และใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
คาใชจายและอัตราคาบริการในสัดสวนทีน่อยกวามาก ยกเวน รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนที่มีการให
ขอมูลขาวสารดานคาใชจายและอัตราคาบริการในสัดสวนที่สูง (รอยละ 81 และรอยละ 64 ตามลําดับ)   
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ตารางที่ 3.8 การใหบริการบนเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ 
การใหบริการบนเว็บไซต หนวยงาน

ราชการ 
หนวยงานราชการ

อิสระ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน

อิสระ 
องคการ
มหาชน 

รวม 

ใหขอมูลขาวสาร หนวยงานทั่วไป 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ประวัติผูบริหาร
และบุคลากร 

82.9 83.3 85.7 92.9 81.8 84.2 

คาใชจายและอัตรา
คาบริการ 

43.8 33.3 81.0 42.9 63.6 51.5 

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 99.0 95.8 92.9 100.0 100.0 97.4 

บริการ download 

ขอมูลขาวสาร 
98.1 95.8 73.8 92.9 81.8 91.3 

มีระบบบันทึก
ขอมูลเพ่ือ 

โตตอบ/ฝาก
คําถาม/Chat room 

81.9 54.2 66.7 71.4 54.5 73.0 

สมัครสมาชิก 
ลงทะเบียน 

55.2 33.3 40.5 71.4 63.6 51.0 

นัดหมาย 27.6 8.3 9.5 14.3 0.0 18.9 

มีระบบบริการโอนเงิน/ตัดบัญชี 
ผานบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต 

6.7 0.0 14.3 7.1 0.0 7.1 

มีระบบสารสนเทศเชื่อมตอกับ 
หนวยงานภายนอกและบันทึกขอมูล
ธุรกรรมระหวางกัน 

28.6 8.3 28.6 28.6 0.0 24.5 

ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
กลาวโดยสรุป การใชประโยชนจาก ICT ในการดําเนินงานของหนวยงานของภาครัฐมี 3 

รูปแบบหลัก ดังตอไปน้ี  
 

1. การใหขอมูลขาวสาร  
 หนวยงานภาครัฐสวนใหญจะใชเว็บไซตเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ของ
หนวยงาน หรือเปนชองทางในการใหบริการคนควาขอมูลขาวสาร หรือดาวนโหลดเอกสารและ
แบบฟอรมตางๆ เชน กฎระเบียบและขั้นตอนในการตดิตอราชการ แบบฟอรมสําหรับการรับบริการหรือ
ติดตอราชการ ขาวสารการจดัซื้อจัดจางของหนวยงาน และขอมูลความรูที่เกีย่วของกับบรกิารของ
หนวยงาน เปนตน 
  

2. การติดตอราชการและทําธุรกรรมทางการเงิน 
 หนวยงานภาครัฐบางสวนมีบริการแบบ interactive ประชาชนสามารถรับบริการหรือทําธุรกรรม
ผานระบบรฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณชิยอิเล็กทรอนิกสได โดยไมตองเดินทางไปรับบริการที่
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หนวยงานนั้น เชน การยื่นคํารอง การจดทะเบียน การชําระภาษี คาธรรมเนียม หรือคาสาธารณูปโภค
ทางอินเทอรเน็ต การสั่งซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต เปนตน 
 

3. การเชื่อมโยงขอมูล 
 หนวยงานบางสวนยังใช ICT ในการเชือ่มโยงขอมูลระหวางองคกรตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือการ
ประสานการทาํงานระหวางหนวยงาน และเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบรกิารแกประชาชน เชน 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส (GFMIS)4 การออกใบรับรองผานคําขอกลางทาง
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ single window entry5 การเชื่อมโยงขอมูลประชากรระหวางกรมการปกครอง
กับสถานทตูไทยในประเทศตางๆ การบรกิารจัดหางานโดยเชื่อมโยงขอมูลผูที่ตองการหางานกับนายจาง
ที่ตองการแรงงาน (match maker) เปนตน 
 
 เม่ือพิจารณาถึงระดับความเพียงพอของการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ
ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับหลกัเกณฑ eEurope ของสหภาพยุโรป ซ่ึงระบุถึง บริการขั้น
พ้ืนฐาน 20 ประการทีรั่ฐบาลควรจัดบริการทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางสมบูรณ (บริการผานระบบ
ออนไลนทั้งหมด) คณะผูวิจัยพบวา บริการทางอิเล็กทรอนิกสที่หนวยงานภาครัฐของไทยสามารถ
ใหบริการไดอยางสมบูรณมีเพียง 4 บริการเทานั้น หรือคิดเปนรอยละ 20 ของบริการทั้งหมด (ตารางที่ 
3.9) ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ซ่ึงอยูที่รอยละ 596  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 ระบบการบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ ระบบ GFMIS เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อ
ปรับกระบวนการดําเนินงานและการจัดการภาครัฐดานการงบประมาณ การบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย และการบริหารทรัพยากร 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เนนประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินงาน รวมทั้งมุงหวังใหเกิดการใช
ทรัพยากรภายในองคกรอยางคุมคาเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกตองรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหาร
เศรษฐกิจของประเทศ 
5 ผูสงออกสามารถสงใบคําขอกลางครั้งเดียว โดยสามารถเลือกออกใบรับรองหรือเอกสารสงออกจาก 7 หนวยงานที่รวมโครงการไดพรอม
กัน ทําใหลดเวลาการขอเอกสารจากเดิม 1 วันเปน 1 ชั่วโมง 
6 Eurostat. E-government on-line availability - Percentage of online availability of 20 basic public services. 
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ตารางที่ 3.9 บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของ eEurope และบรกิารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย7 

eEurope บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

บริการ G2C 

a) income tax บริการออนไลนทุกขั้นตอน  
b) job search เว็บไซตกรมการจัดหางาน ทําหนาที่เปนเพียง match maker 
c) social security benefits ไมมีบริการออนไลนสําหรับลูกจาง 
d) personal documents ไมมีบริการออนไลน 
e) car registration ไมไดออกใบเสร็จทางอินเทอรเน็ต และเฉพาะรถใหมไมเกิน 7 ป 
f) building permit application ไมมีบริการออนไลน มีเพียงให download แบบฟอรม 
g) declaration to the police ไมมีบริการออนไลน 
h) public libraries มีเฉพาะบางหนวยงาน 
i) birth/marriage certificates ไมมีบริการออนไลน 
j) enrollment in higher education บริการออนไลนทุกขั้นตอนในบางมหาวิทยาลัย 
k) announcement of moving ไมมีบริการออนไลน 
l) health-related services ไมมีบริการออนไลน 

บริการ G2B 

a) employees’ social contributions มีเฉพาะการแจงขอมูลการสงเงินสมทบทางอินเทอรเน็ต แตไมมี
บริการชําระเงินทางอินเทอรเน็ต (ตองจายที่ธนาคารหรือ สปส.) 

b) corporate tax บริการออนไลนทุกขั้นตอน 
c) VAT บริการออนไลนทุกขั้นตอน 
d) new company registration เฉพาะนิติบุคคลในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล 
e) statistical data submission มีเฉพาะบางหนวยงาน 
f) customs declaration บริการออนไลนทุกขั้นตอน 
g) environment-related permits มีบริการออนไลนเฉพาะในบางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการขอ

อนุญาตสิ่งแวดลอม เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

h) public procurement ยังไมมีการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และครอบคลุมบางสวนของ
การจัดซื้อ 

ที่มา: คณะผูวิจัยศึกษาจากเว็บไซตของหนวยงานภาครัฐ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2552 

 
 
 

นอกจากนี้ ผลการสํารวจขององคการสหประชาชาติ8 เกี่ยวกับระดับของการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสระบุวาา ในการแบงระดับของบริการในเว็บไซตของหนวยงานรัฐออกเปน 5 ระดับ9 น้ัน 

                                                 
7
 Ojo, Adegboyega, Tomasz Janowski and Elsa Estevez. Global Survey of Electronic Governance. Retrieved December 14, 

2009 from http://www.unegov.net/03-Events/11-S-Abuja/public/module-5.pdf 
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เว็บไซตของหนวยงานรัฐสวนใหญของไทยที่มีระดับการใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับที่ 2 
(Enhanced) และระดับที่ 3 (Interactive) เทานั้น กลาวคือ มีการใหขอมูลเกี่ยวกบันโยบายของรัฐ และ
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลได เชน เอกสาร รายงาน กฎหมาย ระเบียบ และจดหมายขาว เปนตน 
และมีการจัดบริการแบบออนไลน เชน การดาวนโหลดแบบฟอรมการชําระภาษีและแบบฟอรมการตอ
ใบอนุญาตตางๆ และเริ่มมีการใหบริการผานระบบออนไลนบางสวน ขณะที่หนวยงานรัฐของสงิคโปรและ
มาเลเซียมีการพัฒนาไปถึงระดับที่ 4 (Transactional) คือการบรกิารที่ดําเนินการผานระบบออนไลน
ทั้งหมดมากกวาไทย (ตารางที่ 3.10) 
 

ตารางที่ 3.10 การใหบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในระดับตางๆ ในป พ.ศ. 2550  
(รอยละของการใชประโยชน) 

ประเทศ Emerging Enhanced Interactive Transactional Connected 

เกาหลีใต 8 86 94 42 16 

สิงคโปร 8 73 66 29 7 

มาเลเซีย 8 77 81 29 7 

ฟลิปปนส 8 66 61 12 6 

ไทย 7 63 60 12 9 

จีน 8 70 64 3 7 

อินโดนีเซีย 6 58 31 4 1 

ที่มา: UN (2008).  

 
ทั้งน้ี ในการบริการออนไลนของภาครัฐของประเทศไทย สวนใหญมุงเพ่ือเผยแพรหรือสืบคน

ขอมูล แตไมคอยใหความสําคัญกับความปลอดภัยและความเปนสวนตวัของผูใชมากนัก ดังจะเห็นได
                                                                                                                                                        
8 United Nations. (2008) United Nations e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance. New 
York: UN. 
9
 องคการสหประชาชาติจําแนกระดับของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับที่ 1- Emerging: หนวยงานรัฐมี web page และ/หรือเว็บไซต โดยอาจมีหรือไมมีการเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น และขอมูล
สวนใหญไมมีการเปลี่ยนแปลง และมีการปฏิสัมพันธกับประชาชนเล็กนอย 
  ระดับที่ 2 - Enhanced: หนวยงานภาครัฐมีขอมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐมากขึ้น และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น 
เชน เอกสาร รายงาน กฎหมาย ระเบียบ และจดหมายขาว   
 ระดับที่ 3 - Interactive: หนวยงานภาครัฐจัดบริการแบบออนไลน เชน การดาวนโหลดแบบฟอรมการชําระภาษีและแบบฟอรม
การตอใบอนุญาตตางๆ และเร่ิมมีการใหบริการผานระบบออนไลนบางสวน  
  ระดับที่ 4 - Transactional: หนวยงานภาครัฐเร่ิมจัดใหมีการสื่อสารแบบสองทางกับประชาชน ประกอบดวย การจายภาษี การ
ขอทําบัตรประจําตัวประชาชน การแจงเกิด การตออายุหนังสือเดินทางและใบอนุญาตตางๆ โดยดําเนินการผานระบบออนไลนทั้งหมด  

ระดับที่ 5 - Connected: หนวยงานภาครัฐเชื่อมโยงกนัทั้งระบบ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน โดยการบูรณาการ
โครงสรางพื้นฐานของสํานักงาน (back office) การดําเนินงานและการบริการแบบออนไลนมีความซับซอนมากที่สุด การเชื่อมโยงใน
แนวนอนกับหนวยงานอื่นของรัฐ มีการเชื่อมโยงในแนวตั้งระหวางหนวยงานในสวนกลางและทองถ่ิน มีการเชื่อมโยงของโครงสรางพื้นฐาน 
(การดําเนินงานรวมกัน) มีการเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับประชาชน และมีการเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมแบบออนไลน ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล 
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จากผลการการศึกษาเว็บไซตของหนวยงานรัฐ 1,667 ทั่วโลกในป ค.ศ.2008 ของสถาบนับรูกกิ้งส 
สหรัฐอเมริกา ระบุวา เวบ็ไซตของหนวยงานรัฐของไทยรอยละ 100 มีการใหบริการสืบคนขอมูลและ
บริการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งสะทอนการมีระบบฐานขอมูลที่ดี แตไมมีเว็บไซตใดเลยที่มีนโยบาย
รักษาความลบัขอมูลสวนบคุคล (privacy policy) และนโยบายความปลอดภัยของขอมูล (security 
policy) ซ่ึงอาจสะทอนถึงระบบความปลอดภัยที่ยังไมเพียงพอ และนับวายงัดอยกวาหนวยงานรัฐใน
ประเทศเพื่อนบาน เชน สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไน จีน หรือแมแตอัฟกานิสถานที่เว็บไซตของ
หนวยงานรัฐบางสวนมีนโยบายรักษาความลับขอมูลสวนบุคคล (ตารางที่ 3.11) 
 

ตารางที่ 3.11 รอยละของเว็บไซตของหนวยงานรฐัที่จัดบริการออนไลนดานตางๆ 
ประเทศ บริการ

ออนไลน* 
บริการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร 

บริการสืบคน
ฐานขอมูล 

นโยบายรักษา
ความลับขอมูล
สวนบุคคล 

นโยบายความ
ปลอดภัยของ

ขอมูล 

การเขาถึงของผู
พิการ** 

เกาหลีใต 100 100 86 100 100 57 

สหรัฐฯ 98 100 98 84 77 25 

สิงคโปร 63 97 67 100 100 10 

มาเลเซีย 75 88 50 75 50 38 

ญี่ปุน 45 100 90 50 50 15 

ฟลิปปนส 83 100 83 25 8 4 

บรูไน 50 100 100 25 0 0 

จีน 41 100 95 5 0 5 

อัฟกานิสถาน 33 100 100 17 0 0 

พมา 33 100 100 0 0 0 

ไทย 29 100 100 0 0 0 

กัมพูชา 0 100 100 0 0 0 

ลาว 0 86 29 0 0 29 

ที่มา: West (2008)10 
หมายเหตุ: * บริการออนไลน หมายถึง จํานวนและประเภทของบริการออนไลนที่รัฐบาลจัดให เฉพาะบริการที่สามารถ

ดําเนินการผานระบบออนไลนทั้งหมด 
 ** การเขาถึงของผูพิการ (Disa bility Accessibility) วัดจากการเขาถึงเว็บไซตของหนวยงานรัฐผาน

ซอฟทแวร Wave เวอรชั่น 4.0 ซึ่งพัฒนาโดย Center for Persons with Disabilities แหงมหาวิทยาลัยยู
ทาห 

 
 

 
 

                                                 
10

 West, Darrell M. (2008) Improving Technology Utilization in Electronic Government around the World, 2008. Washington, 

DC: Brookings. Retrieved December 12, 2009 from http://www.insidepolitics.org/ 
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3.2.2  แนวโนมการใช ICT ในหนวยงานภาครัฐ 
 

ในหัวขอน้ี คณะผูวิจัยจะศกึษาถึงแนวโนมการใช ICT ในหนวยงานภาครัฐ โดยศึกษาจากความ
ตองการของหนวยงานภาครัฐในการใช ICT ในอนาคตจากจากขอมูลการสํารวจสถานภาพการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 
2551 เชน ความตองการดานลักษณะของเครือขายสื่อสาร ระบบฐานขอมูล และความตองการบุคลากร
ดาน ICT เปนตน ซ่ึงเปนตวัสะทอนทิศทางการพฒันาและการใชงานระบบ ICT ในหนวยงานภาครัฐ  

 
การใชเครือขายสื่อสารและสารสนเทศภายในหนวยงานและระบบฐานขอมูล 
 
 ในปพ.ศ. 2551 หนวยงานภาครัฐสวนใหญใชเครือขายหลายแบบ โดยเครือขายที่มีการใชมาก
ที่สุด 4 แบบ คือ Ethernet LAN, Wireless LAN, Leased line และ Fast Ethernet LAN  (รอยละ 64.3 
- 81.5) โดยความเร็วสูงสดุเฉลี่ยของเครือขายมีความเร็วตั้งแต 9.68 Mbps (ISDN) ถึง 179.77 Mbps 
(Metro LAN) (ตารางที่ 3.12)  
 

ในอีก 3 ปขางหนา หนวยงานภาครัฐสวนใหญยังมีความตองการใชงานเครือขายสื่อสารขอมูล 4 
แบบเหมือนเดิม โดยมีความตองการใช Wireless LAN มากที่สุด (รอยละ 73.8) รองลงมา คือ Fast 
Ethernet LAN (รอยละ 64.2) Leased Line (รอยละ 63.4) และ Ethernet LAN (รอยละ 62.8) อยางไรก็
ตาม หนวยงานภาครัฐมีแนวโนมความตองการใชเครือขายที่มีความเร็วสูงขึ้นเปน 326.76 Mbps 
(ADSL) ถึง 2,002.23 Mbps (Metro LAN) หรือเพ่ิมขึ้น 5 ถึง 80 เทาจากความเร็วเฉลี่ยสูงสุดที่ใชงาน
อยูในปจจุบัน  
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ตารางที่ 3.12 การใชงานเครือขายสื่อสารขอมูลของหนวยงานภาครัฐและความเรว็สูงสดุเฉลี่ยที่
ใชในปจจุบันและความตองการใชงานในอีก 3 ปขางหนา 

ประเภทของ
เครือขาย 

หนวยงานที่มีการ
ใชงาน (รอยละ) 

เครือขายที่
ตองการ 

ความเร็วที่ใช 
(Mbps) 

ความเร็วที่
ตองการ (Mbps) 

ความเร็วเพ่ิมขึ้น 
(เทา) 

Leased line 66.7 63.4 120.98 1,237.25 10.23 

Frame Relay 27.4 23.4 13.18 569.77 43.23 

ATM 13.0 9.7 132.34 801.70 6.06 

ADSL 46.1 39.7 65.51 326.76 4.99 

ISDN 25.2 21.0 9.68 782.41 80.83 

Metro LAN  34.5 42.2 179.77 2,002.23 11.14 

Satellite 21.0 15.1 50.92 790.24 15.52 

Wireless LAN 77.3 73.8    

Ethernet LAN 81.5 62.8    

Fast Ethernet 
LAN 

64.3 64.2    

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551) 
หมายเหตุ: Wireless LAN, Ethernet LAN และ Fast Ethernet LAN ไมคํานวณความเร็วเฉล่ีย 

 
การใชระบบความปลอดภัย 

 

สวนระบบความปลอดภัยของขอมูลและเครือขายการสือ่สารมีหลายระบบเชนกัน แตระบบ 
Firewall11 เปนระบบที่มีหนวยงานรัฐใชมากที่สุด (รอยละ 93.7) ระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนด
ตัวบุคคลและควบคุมความปลอดภัยของเครือขายสื่อสารมีหลายระบบเชนกัน โดยหนวยงานสวนใหญใช 
DS (รอยละ 42.8) รองลงมาคือ Biometric Security (รอยละ 31.6) (ตารางที่ 3.13)  
  

ในอีก 3 ปขางหนา หนวยงานภาครัฐมีความตองการใชระบบความปลอดภัยของขอมูลและ
เครือขายการสื่อสารในสัดสวนที่สูงขึ้น และมีความตองการใชหลายระบบมากขึ้น โดยมีความตองการใช
ระบบ Firewall, IDS/IPS12, VPN13 และ NAC14 ในระดับที่ใกลเคียงกนั (ประมาณรอยละ 80) ขณะที่

                                                 
11 Firewall คือ ฮารดแวรและซอฟตแวรที่องคกรตางๆ มีไวเพื่อปองกันเครือขายคอมพิวเตอรภายในของตนจากอันตรายที่มาจากเครือขาย
คอมพิวเตอรภายนอก เชน ผูบุกรุก หรือ Hacker Firewall จะอนุญาตใหเฉพาะขอมูลที่มีคุณลักษณะตรงกับเงื่อนไขที่กําหนดไวผานเขา
ออกระบบเครือขายภายในเทานั้น อยางไรก็ดี Firewall น้ันไมสามารถปองกันอันตรายที่มาจากอินเทอรเน็ตไดทุกรูปแบบ ไวรัสก็เปนหน่ึง
ในน้ัน ดังน้ันจึงไมสามารถรับรองไดวาความปลอดภัยหรือความลับของขอมูลจะมีอยูรอยเปอรเซนตถึงแมวาจะมีการใช Firewall แลวก็ตาม 
12 Intrusion Detection System (IDS) คือ ระบบที่คอยตรวจจับการบุกรุกของผูที่ไมประสงคดี รวมไปถึงขอมูลจําพวกไวรัสดวย โดย
สามารถทําการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ผานเขาออกภายในเครือขายวา มีลักษณะการทํางานที่เปนความเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบเครือขายหรือไม โดยระบบ IDS น้ี จะทําการแจงเตือนใหผูดูแลระบบทราบ สวน Intrusion Prevention System (IPS) คือ ระบบที่มี
ลักษณะเชนเดียวกับระบบ IDS แตมีความสามารถพิเศษมากกวาระบบ IDS กลาวคือ เม่ือตรวจพบ ขอมูลที่มีลักษณะการทํางานที่เปน
ความเสี่ยงตอระบบเครือขายก็จะทําการปองกันขอมูลดังกลาวนั้น ไมใหเขามาภายในเครือขายได  
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ความตองการใชระบบปองกนัความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความปลอดภัยของเครือขาย
สื่อสารมีสูงขึ้นเชนกัน โดยระบบ CA (Certificate Authority)15 มีความตองการใชสงูที่สุด (จากปจจุบันที่
มีการใชนอยที่สุด)  

 
ตารางที่ 3.13 ระบบความปลอดภัยทีใ่ชงานในหนวยงานภาครฐัและความตองการในอีก  

3 ปขางหนา 
ระบบความปลอดภัย มีการใชงานใน

ปจจุบัน (รอยละ) 
ตองการใชงานใน 3 ป
ขางหนา (รอยละ) 

ระบบความปลอดภัยของขอมูล และเครือขายสื่อสาร 

Firewall 93.7 85.1 

IDS/IPS (Intrusion Detection stem)  57.8 85.2 

VPN (Virtual Private Network) 48.9 80.3 

NAC (Network Access Control) 25.2 83.8 

ระบบปองกันความปลอดภัยที่กําหนดตัวบุคคลและควบคุมความปลอดภัยของเครือขายส่ือสาร 

DS (Directory Service) 42.8 84.4 

Biometric Security 31.6 67.2 

Smart Card 17.5 68.1 

CA (Certificate Authority) 17.3 86.5 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551) 

 
การใชระบบฐานขอมูล 

 
สวนระบบฐานขอมูลที่ใชในหนวยงานภาครัฐสวนใหญ (รอยละ 60 – 76.4) คือ MS SQL 

Server, MySQL, MS Access และ Oracle โดยใชเวอรชั่นลาสุดเปนสวนใหญ (ตารางที่ 3.14) 
 

ในอีก 3 ปขางหนา หนวยงานภาครัฐสวนใหญยังคงตองการใชฐานขอมูลระบบเดิม คือ MS 
SQL Server, MySQL, MS Access และ Oracle ซ่ึงอาจเปนไปไดวา การเปลี่ยนแปลงระบบฐานขอมูล

                                                                                                                                                        
13 VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือขายเสมือนสวนตัว ที่ทํางานโดยใชโครงสรางของเครือขายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่ง
บนเครือขายไอพีก็ได แตยังสามารถคงความเปนเครือขายเฉพาะขององคกรได ดวยการเขารหัสแพ็กเก็ตกอนสง เพื่อใหขอมูลมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น โดยปกติแลว VPN ถูกนํามาใชกับองคกรขนาดใหญที่มีสาขาอยูตามที่ตางๆ และตองการตอเชื่อมเขาหากัน โดยยังคง
สามารถรักษาเครือขายใหใชไดเฉพาะคนภายในองคกร หรือคนที่เกี่ยวของดวย เชน ลูกคา, ซัพพลายเออร เปนตน 
14 Network Access Control (NAC) เปนวิธีการหนึง่ทางดานความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อรวมเอาเทคโนโลยทีางดาน
ความปลอดภัย (เชน แอนตี้ไวรัส host intrusion prevention และ vulnerability assessment) ผูใชหรือระบบพิสูจนตัว และการบังคับใชการ
รักษาความปลอดภัยทางเครือขายเขาดวยกัน 
15

 ผูใหบริการออกใบรับรอง (Certification Authority - CA) เปนผูออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (Certificate) ซ่ึงเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่

ใชสําหรับการยืนยันหรือตรวจสอบสถานะของตัวบุคคลในโลกอิเล็กทรอนิกส  
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ทําใหมีตนทุนเพ่ิมขึ้น เชน ตนทุนดานฮารดแวรและซอฟตแวร ตนทุนการเรียนรูระบบ ตนทุนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บขอมูล เปนตน จึงทําใหหนวยงานสวนใหญไมตองการเปลี่ยนแปลงระบบ
ฐานขอมูล 

 
ตารางที่ 3.14 ระบบฐานขอมูลที่ใชงานในหนวยงานภาครัฐและความตองการในอีก 3 ปขางหนา 

ฐานขอมูล การใชงานในปจจุบัน (รอยละ) ความตองการในอนาคต (รอยละ) 

MS SQL Server 76.4 65.0 

MySQL 71.2 63.2 

MS Access 64.1 53.9 

Oracle 64.0 61.5 

DB2 13.5 14.2 

INFORMIX 5.6 7.2 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551) 

 
 แนวโนมความตองการบคุลากร  

หนวยงานภาครัฐถึงรอยละ 78.6 มีความตองการบุคลากรเพิ่มขึ้น โดยตําแหนงที่ตองการมาก
ที่สุดคือ โปรแกรมเมอร (รอยละ 12.7) รองลงมาคือผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร (รอยละ 10.7) 
นักวิเคราะหระบบ (รอยละ 8.2) ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล (รอยละ 7.1) และผูเชีย่วชาญดานซอฟตแวร
ประยุกต (รอยละ 6.6) อยางไรก็ตาม ขอมูลจํานวนบคุลากรดาน ICT ในหนวยงานไมไดสะทอนถึงระดับ
ความเพียงพอหรือการขาดบุคลากรที่มีความรูและทักษะดาน ICT ในหนวยงาน เน่ืองจาก แตละ
หนวยงานมีขนาดหรือจํานวนบุคลากรทัง้หมดที่แตกตางกัน ดังน้ัน ในการจัดเก็บขอมูล ควรให
ความสําคัญกบัสัดสวนของจํานวนบุคลากรดาน ICT ตอบุคลากรทัง้หมดในหนวยงานดวย  
 

ในความเห็นของคณะผูวิจัย การจัดเก็บและรายงานขอมูลเกี่ยวกับระบบเครือขายสื่อสารขอมูล 
ระบบความปลอดภัย และระบบฐานขอมูลดังกลาว เปนขอมูลเชิงเทคนคิซึ่งสะทอนถึงขอมูลเชิง
กระบวนการ (process) ในการพัฒนาสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส แตไมไดสะทอนถึงผลผลติ (output) หรือ
ผลลัพธ (outcome) ของการใชระบบดงักลาววาสงผลตอการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสอยางไร หรือ 
ระบบดังกลาวมีการนําไปประยุกตใชในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนกิสไดอยางไร นอกจากนี้      
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหขอมูลเชิงเทคนิคทีจ่ะตองจัดเก็บในอนาคต
อาจตองเปลี่ยนแปลงไป ทําใหไมสามารถใชขอมูลที่จัดเก็บในปตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ของการมีการใช ICT ของหนวยงานรัฐได ดังน้ัน การจัดเก็บขอมูลในอนาคตควรพิจารณาดัชนีที่สามารถ
สะทอนสถานภาพของการใช ICT ในภาครัฐไดชัดเจนมากขึ้น  

 
 



 3-52

3.2.3 ตัวแปรที่เก่ียวของกับการใช ICT   
 
คาใชจายดาน ICT 
 
 หนวยงานภาครัฐสวนใหญมีสัดสวนคาใชจายดานการพัฒนาระบบ ICT คอนขางนอย โดย
สัดสวนของหนวยงานที่มีคาใชจายดาน ICT นอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 ของงบประมาณรวมทั้งหมด
สูงถึงรอยละ 85.7 นอกจากนี้ ในสัดสวนของคาใชจายดาน ICT ทั้งหมด หนวยงานภาครัฐสวนใหญ 
(รอยละ 83.6) ใชในคาใชจายการพัฒนาเว็บไซตและ e-Government และ e-Commerce ไมเกินรอยละ 
10 และหนวยงานภาครัฐสวนใหญ (รอยละ 59.3) ใชในคาใชจายการดูแลระบบ (ดังตารางที่ 3.15)  
 

ตารางที่ 3.15 สัดสวนคาใชจายดานดูแลระบบและการพัฒนาเวบ็ไซตและ  
e-Government และ e-Commerce ตอคาใชจายทั้งหมดดาน ICT 

คาใชจาย 
  

สัดสวนของงบประมาณรวมทั้งหมด 
(รอยละ) 

สัดสวนของคาใชจายดาน ICT ท้ังหมด  
(รอยละ) 

การพัฒนาระบบ ICT ดูแลระบบ พัฒนาเว็บไซต/e-Government/e-Commerce 

<=10 85.7 59.3 83.6 

>10 & <=20 6.3 16.4 7.4 

>20 & <=30 3.2 7.9 3.2 

>30 & <=40 2.1 3.7 1.6 

>40 & <=50 1.1 4.2 0.5 

>50 & <=60 1.1 2.1 2.1 

>60 & <=70 0.0 2.1 0.5 

>70 & <=80 0.5 1.6 0.0 

>80 & <=90 0.0 1.1 1.1 

>90 0.0 1.6 0.0 

 รวม 100.0 100.0 100.0 

ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
 ภาพที่ 3.29 แสดงการใช ICT ของหนวยงานภาครัฐ จําแนกตามสัดสวนคาใชจายดาน ICT ตอ
งบประมาณรวม จะเห็นไดวาหนวยงานภาครัฐที่มีสดัสวนคาใชจายดาน ICT ตองบประมาณรวมสูงมี
แนวโนมที่จะมีสัดสวนการใช ICT สูง กลาวคือ หนวยงานที่มีสัดสวนคาใชจายดาน ICT มากกวารอยละ 
10 ขึ้นไปมีสัดสวนการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงูถึงรอยละ 50 และมีสัดสวนการชําระเงินออนไลน
สูงถึงรอยละ 66.7 ขณะที่ หนวยงานที่มีสัดสวนคาใชจายดาน ICT มากกวารอยละ 1 แตนอยกวาหรือ
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เทากับรอยละ 10 และนอยกวาหรือเทากับรอยละ 1 มีสัดสวนการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรอยละ 
28.3 และรอยละ 5.7 ตามลาํดับ และสัดสวนการชําระเงินออนไลนรอยละ 50 และรอยละ 25 ตามลําดับ  
  
ภาพที่ 3.29 การใช ICT ของภาครัฐ จําแนกตามสัดสวนคาใชจายดาน ICT ตองบประมาณรวม 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
บุคลากรดาน ICT 
 
 ในภาพรวม ภาครัฐสวนใหญมีจํานวนบุคลากรดาน ICT คอนขางนอย มีจํานวนบุคลากรดาน 
ICT ไมเกิน 10 คนตอหนวยงานสูงถึงรอยละ 55 รองลงมาคือ บุคลากรดาน ICT ตั้งแต 11-50 คนตอ
หนวยงาน (รอยละ 32) และบุคลากรดาน ICT มากกวา 50 คนตอหนวยงาน (รอยละ 14) 
 
 โดยเปรียบเทียบระหวางหนวยงานภาครัฐ หนวยงานที่มีสัดสวนของบุคลากรตอหนวยงาน 
คอนขางนอยกวาหนวยงานอื่นมาก ไดแก องคการมหาชน ซ่ึงมีบุคลากรดาน ICT ไมเกิน 10 คนตอ
หนวยงานสูงถึงรอยละ 91 รองลงมาคือ บุคลากรดาน ICT ตั้งแต 11-50 คนตอหนวยงาน (รอยละ 9) 
ในทางตรงขาม หนวยงานที่มีสัดสวนของบุคลากรตอหนวยงาน คอนขางสูงกวาหนวยงานอื่นมาก ไดแก 
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีบุคลากรดาน ICT มากกวา 50 คนตอหนวยงานสูงถึงรอยละ 31 และบุคลากรดาน ICT 
ตั้งแต 11-50 คนตอหนวยงาน (รอยละ 29) (ภาพที่ 3.30)  
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ภาพที่ 3.30 จํานวนบุคลากรดาน ICT ในหนวยงานภาครัฐ จําแนกตามประเภทหนวยงาน 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 หากพิจารณาตามประเภทประเภทของการใหบริการหรือการทําธุรกรรมกับภาคสวนตางๆ 
(ภาพที่ 3.31) พบวา หนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนของจํานวนบคุลากรดาน ICT มากกวา 50 ตอ
หนวยงานสูงสุดคือ หนวยงานที่ใหบรกิารแกทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน (G2B+G2C) สวน
หนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนของจํานวนบุคลากรดาน ICT ตั้งแต 11-50 คนตอหนวยงานสูงสุดคือ 
หนวยงานที่ใหบริการแกทัง้ภาคธุรกิจและภาครัฐ (G2B+G2G) ขณะที่ หนวยงานภาครัฐที่มีสดัสวนของ
จํานวนบุคลากรดาน ICT ไมเกิน 10 คนตอหนวยงานสูงสุดคอื หนวยงานที่ใหบริการแกทั้งภาค
ประชาชนและภาครัฐ (G2C+G2G) 
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ภาพที่ 3.31 จํานวนบุคลากรดาน ICT ในหนวยงานภาครัฐ จําแนกตามประเภทการใหบริการ
หรือการทําธุรกรรม 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ภาพที่ 3.32 แสดงการใช ICT ของหนวยงานภาครัฐ จําแนกตามจํานวนบุคลากรดาน ICT จะ

เห็นไดวาหนวยงานภาครัฐที่มีจํานวนบุคลากรดาน ICT สูงมีแนวโนมที่จะมีสัดสวนการใช ICT สูง โดย
หนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูงทีสุ่ดคือ หนวยงานที่มีจํานวนบุคลากร
ดาน ICT มากกวา 50 คนขึ้นไป (รอยละ 59.3) รองลงมาคือ หนวยงานที่มีจํานวนบุคลากรดาน ICT 11-
50 คน (รอยละ 24.2) และหนวยงานทีมี่จํานวนบุคลากรดาน ICT นอยกวาหรือเทากับ 10 คน (รอยละ 
10.3)  

 
ในทํานองเดียวกัน หนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนการชาํระเงินทางออนไลนสูงที่สดุคือ หนวยงาน

ที่มีจํานวนบุคลากรดาน ICT มากกวา 50 คนขึ้นไป (รอยละ 87.5) รองลงมาคือ หนวยงานทีมี่จํานวน
บุคลากรดาน ICT 11-50 คน (รอยละ 40) และหนวยงานที่มีจํานวนบุคลากรดาน ICT นอยกวาหรือ
เทากับ 10 คน (รอยละ 18.2)  
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ภาพที่ 3.32 การใช ICT ของภาครัฐ จําแนกตามจํานวนบุคลากรดาน ICT 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
กลุมการใหบรกิารหรือทําธุรกรรม 
 
 หนวยงานภาครัฐมีการใหบริการหรือการทําธุรกรรมกบัภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน 
ซ่ึงลักษณะของกลุมการใหบริการหรือการทําธุรกรรมนีมี้แนวโนมที่จะสงผลตอการใช ICT ของภาครัฐ 
ภาพที่ 3.33 แสดงใหเห็นวา หนวยงานภาครัฐสวนใหญมีการพัฒนาเว็บไซตคอนขางสูง (อยางนอยรอย
ละ 94) อยางไรก็ตาม สดัสวนของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนกิสยังคงมีไมมากนัก โดยหนวยงาน
ภาครัฐที่มีสัดสวนของการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนกิสสูงที่สุดคือ หนวยงานทีใ่หบริการหรือทําธุรกรรม
กับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน (G2B+G2C) (รอยละ 63) รองลงมาคือ หนวยงานที่ใหบรกิารหรือทํา
ธุรกรรมกับทัง้ภาคธุรกิจและภาครัฐ (G2B+G2G) (รอยละ 33) และหนวยงานที่ใหบริการหรือทําธุรกรรม
กับภาคธุรกิจ (G2B) (รอยละ 30) ขณะที่ หนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนของการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนอยที่สุดคือ หนวยงานที่ใหบริการหรือทําธุรกรรมกบัภาครัฐ (G2G) (รอยละ 5) รองลงมา
คือ หนวยงานที่ใหบริการหรอืทําธุรกรรมกับทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ (G2C+G2G) (รอยละ 12) 
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ภาพที่ 3.33 การใช ICT ของภาครัฐ จําแนกตามกลุมการใหบริการหรือทํา
ธุรกรรม

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 สวนในการชําระเงินออนไลนของหนวยงานภาครัฐน้ัน จํานวนตวัอยางในแตละกลุมการ
ใหบริการหรือทําธุรกรรมมีคอนขางนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานที่ใหบรกิารหรือทําธุรกรรมกับ
ภาครัฐ (G2G)  และหนวยงานที่ใหบริการหรือทําธุรกรรมกับภาคประชาชน (G2C) มีเพียง 1 ตัวอยาง
เทานั้น ดังน้ัน ในการพิจารณาสัดสวนของชําระเงินทางออนไลนของหนวยงานทีมี่จํานวนตัวอยางที่นอย
เหลานีจึงควรระมัดระวัง (ภาพที่ 3.34) 



 3-58

ภาพที่ 3.34 การชําระเงินออนไลนของภาครัฐ จําแนกตามกลุมการใหบริการ 
หรือทําธุรกรรม 

 
ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจาก ขอมูลสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ.2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
3.2.4 ขอจํากัด ปญหา และอุปสรรคในการใช ICT ของภาครัฐ 
 
 จากความเห็นของหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับขอจํากัด ปญหา และอุปสรรคสําคัญในการใช ICT 
ของภาครัฐและการพัฒนาระบบรฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ
น้ัน สามารถสรุปได 5 ประเด็น ดังน้ี  
 

(1) ปญหาดานบุคลากร  
บุคลากรในหนวยงานภาครัฐขาดความรูความเขาใจในการใชงานระบบ ICT และหนวยงาน

ภาครัฐยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาระบบ ICT และการพัฒนาระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณชิยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการขาดความกาวหนาในอาชีพการ
งาน หรือขาดเสนทางอาชีพ (Career Path) ในหนวยงานรัฐ และการขาดความตอเน่ือง อันเนื่องจาก
บุคลากรดาน ICT ในภาครัฐมีอัตราการหมุนเวียนสงู (turnover rate) นอกจากนี้ ประชาชนหรือ
ผูประกอบการยังขาดความรูความเขาใจอยางถูกตองในการใชบริการผานระบบ ICT ระบบรฐับาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ นอกจากนี้ ประชาชนและสถานประกอบการ
จํานวนมากยังขาดความรูและทักษะในการใชอินเทอรเน็ต จึงไมสามารถใชงานระบบ ICT ของภาครัฐได 
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(2) ปญหาดานมาตรฐาน 
ขอจํากัดสําคัญในการพัฒนาระบบรฐับาลอิเล็กทรอนกิส คือหนวยงานรัฐขาดมาตรฐานในการ

จัดเก็บหรือเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน โดยหนวยงานรัฐประมาณรอยละ 80 มีความพรอม
ในการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐระดับนอยถึงปานกลางเทานั้น ซ่ึงสาเหตุสําคัญเกิดจากการขาด
แคลนบุคลากรที่ทํางานดานการพัฒนาระบบรฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ
บุคลากรขาดทักษะ ความรูความเขาใจในการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ (ตารางที่ 3.16) นอกจากนี้ 
หนวยงานตางๆ ยังมีระดับการพัฒนาดาน ICT ที่ไมเทากัน จึงเปนอุปสรรคในการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานรัฐ 
 

ตารางที่ 3.16 ปญหาอุปสรรคในการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ 
ปญหาอุปสรรค รอยละ 

ขาดบุคลากรทํางานดานการพัฒนา e-government และ e-commerce 23.8 

ขาดทักษะ ความรูความเขาใจในการจัดทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ 20.5 

หนวยงานขาดมาตรฐานในการจัดเก็บ หรือแลกเปลี่ยนขอมูล/มีหลากหลายมาตรฐาน 18.4 

นโยบายแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวทางการทํางานของภาครัฐยังไมชัดเจน 7.8 

ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 6.5 

อุปกรณรองรับระบบงานสารสนเทศในองคกรไมเพียงพอ/ขาดความพรอมดาน SW/HW  4.0 

มีเทคโนโลยีหลากหลาย/ TH-eGIF ต้ังอยูบนพื้นฐานเทคโนโลยีท่ีมี Learning 
Curve สูง/ ระบบในหนวยงานสวนใหญเปนแบบ Client Server 

3.1 

ไมมั่นใจในความปลอดภัยของขอมูล 2.9 

การประสานงานและการประชาสัมพันธไมเพียงพอ 2.4 

ไมมีหนวยงานกลางในการจัดทํามาตรฐานขอมูล 2.0 

อ่ืนๆ เชน ความจําเปนในการใชงานรวมกันระหวางภาครัฐมีนอย, ระบบที่ใชไมไดรับการ
ยอมรับ 

1.0 

ไมแสดงความเห็น 44.5 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551). 
 

(3) ปญหาดานความปลอดภยัของขอมูล 
ประชาชนและผูประกอบการยังไมเชื่อม่ันตอการทําธุรกรรมกับหนวยงานภาครัฐผานระบบ ICT 

ระบบรฐับาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากหนวยงานภาครัฐยังขาดความปลอดภัย
ในการจัดเก็บขอมูลที่ดีพอ และขาดระบบปองกันการโจรกรรมขอมูล ขณะที่ระบบกฎหมายยังไมมีความ
เขมงวดเพียงพอในการบังคับใชบทลงโทษกับผูที่โจรกรรมขอมูล ทั้งน้ีปญหาความปลอดภัยของขอมูล
เปนปญหาของรัฐบาลสวนใหญทั่วโลก โดยรายงานการสํารวจรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิสในป ค.ศ.2008 ระบุ
วา รัฐบาลทัว่โลกมีเพียง 29 ประเทศเทานั้น (รอยละ 15) ที่ใหการรับประกันการเก็บรกัษาขอมูล
ออนไลนเปนความลบั  
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(4) ปญหาดานนโยบายและกฎหมาย 
การพัฒนาระบบ ICT และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยังมีอุปสรรค

จากกฎหมายและนโยบายในการพัฒนาระบบ เชน ผูบริหารไมใหความสําคัญและขาดนโยบายสนับสนุน 
งบประมาณดานการพัฒนาระบบ ICT ยังไมเพียงพอ ระบบงบประมาณของราชการทําใหเกิดความลาชา
ในการพัฒนา ICT ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ กฎหมายและเทคโนโลยี
สารสนเทศยังไมรองรับการใชงานในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชน 
กฎหมายไมรับรองการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับธุรกรรมผานระบบออนไลน เปนตน   
 
 อยางไรก็ดี ขอมูลเกี่ยวกับขอจํากัด ปญหา และอุปสรรคสําคัญในการใช ICT ของภาครัฐขางตน 
เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นและมุมมองของบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงในการ
พิจารณาเกี่ยวกับขอจํากัดในการใช ICT ควรพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ดวย เชน โครงสรางพื้นฐาน
ดานโทรคมนาคม และความรูของประชาชนในการใช ICT เปนตน ในสวนของปญหาดานโครงสราง
พ้ืนฐานดาน ICT อาจเปนขอจํากัดที่ทําใหหนวยงานภาครัฐไมสามารถใหบริการออนไลนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได หรือทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงบรกิารของหนวยงานรัฐได ทั้งน้ี E-
Government Readiness Index ขององคการสหประชาชาติระบวุา ประเทศไทยไดคะแนนในภาพรวม 
0.5031 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 สวนของดัชนีโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Index)16 ต่ํามาก คือ 
0.1510 คะแนนเทานั้น ขณะที่ คะแนนในดัชนีทุนมนุษย (Human Capital Index)17 อยูที่ 0.8532 
คะแนน และคะแนนในดัชนีดานระดับการใหบริการบนเว็บไซต (Web Measure Index)18 อยูที่ 0.5050 
คะแนน ดังน้ันการสํารวจในอนาคตควรใหความสําคัญกับมุมมองของภาคีอ่ืนดวย โดยเฉพาะมุมมองของ
ประชาชนหรอืผูใชบริการของรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส 
 
3.2.5 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเรจ็ในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยมีวตัถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เชน ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน บุคลากรดาน ICT วิสัยทัศนของ
ผูบริหาร และการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 

 

                                                 
16 Infrastructure Index คํานวณจาก ดัชนี 5 ตัว คือจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คน, จํานวน PC ตอประชากร 100 คน, 
จํานวนสายโทรศัพทพื้นฐานตอประชากร 100 คน, จํานวนโทรศัพทมือถือตอประชากร 100 คน และจํานวน Broad banding ตอประชากร 
100 คน โดยดัชนีแตละตัวมีนํ้าหนักเทากัน 
17 Human Capital Index คํานวนจากอัตราการรูหนังสือของประชากรผูใหญ (ใหนํ้าหนัก 2 ใน 3) และอัตราการเขาศึกษาในระดับประถาม
ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา (ใหนํ้าหนัก 1 ใน 3) 
18 Web Measure Index  คํานวณจากรอยละของเว็บไซตของหนวยงานรัฐที่มีบริการในระดับตางๆ 5 ระดับ คือ Emerging, Enhanced, 
Interactive, Transactional และ Connected โดยดัชนีของแตละระดับมีนํ้าหนักเทากัน 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา ปจจัยที่สงผลตอระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศตางๆ ในโลกที่แตกตางกันคือ ความแตกตางทางดานการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระดับรายได สถานภาพการพัฒนา และภูมิภาค (Siau and Long, 2006) รวมทั้ง 
ระดับของการใช ICT ของประเทศหรือภูมิภาค และระดับความเปนผูนําของรัฐบาล (Lee et al., 2005)  

 
นอกจากนี้ ปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสคอื เปาหมายทางยุทธศาสตร 

การบูรณาการทางระบบและขอมูล นโยบายดานความปลอดภัยและความเปนสวนตัว (Koh et al., 2005 
และ Liu and Chetal, 2005) โครงสรางพื้นฐานดาน IT ทักษะดาน IT ตนทุนทางองคกร ตนทนุทางการ
ปฏิบัติการ (Ebrahim and Irani, 2005) 

 
สวนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการปรับใชและความแพรหลายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสน้ัน Lam 

(2005) จําแนกอุปสรรคเปน 4 ประเภท ไดแก ยุทธศาสตร เทคโนโลยี นโยบาย และลักษณะขององคกร 
และ Vassilakis et al. (2005) จําแนกอุปสรรคออกเปนประเภทตางๆ ตามลําดับความสําคัญ คือ
อุปสรรคดานกฎหมาย อุปสรรคดานผูใช อุปสรรคดานบริหารจัดการ อุปสรรคดานเทคโนโลยี และ
อุปสรรคดานสังคม นอกจากนี้ Gilbert et al. (2004) ระบุวาอุปสรรคในการปรับใชรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
คือทัศนคติของผูใชตอความนาเชื่อถือ ความปลอดภัยของขอมูลทางการเงิน คุณภาพของขอมูลที่
นําเสนอ การประหยัดเวลาและเงิน 

 
ในการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน

การศึกษานี้ เปนการวิเคราะหโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่เรียกวา การวิเคราะหถดถอยแบบโลจิท 
(Logit regression) และใชขอมูลในระดับหนวยงาน (organization level data)  
 
ขอมูลและสถิติ 
 

ขอมูลที่ ใช ในการศึกษานี้ เปนขอมูลที่ ไดจากการสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยเปนการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและ
พาณิชยของหนวยราชการที่เทียบเทาระดับกรมขึ้นไป หนวยงานราชการอิสระ หนวยงานในกํากับ 
รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน จํานวนทั้งสิ้น 268 หนวยงาน โดยหลังจากการตรวจสอบขอมูล และนับ
เฉพาะขอมูลที่ถูกตอง จํานวนตัวอยางทั้งสิ้นมี 196 หนวยงาน  

 
ตารางที่ 3.17 แสดงขอมูลทางสถติิของตัวแปรที่เกี่ยวของกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยตัวแปรที่เกี่ยวของกับลักษณะของการใช ICT ในภาครัฐคือ การพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีจํานวนตัวอยาง 185 หนวยงาน และมีคาเฉลี่ยประมาณ .22  
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สวนจํานวนบคุลากรดาน ICT ในหนวยงานภาครัฐ มีคาเฉลี่ยประมาณ 39 คนตอหนวยงาน (คา
ต่ําสุดคือ 1 และคาสูงสุดคือ 800) สัดสวนคาใชจายดาน ICT ตองบประมาณรวมของหนวยงานมีคาเฉลี่ย
คือ 6.85 (คาต่ําสุดคือ .001 และสูงสุดคอื 79) หนวยงานมีจํานวนระบบปองกันความปลอดภัยโดยเฉลี่ย 
3.47 ระบบ (คาต่ําสุดคือ 0 และคาสูงสดุคือ 8) และวิสัยทศันของผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกบัความสําคัญ
ของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยเฉลี่ยคอนขางสูง (คาเฉลี่ยคือ .69)
  

ตารางที่ 3.17 Summary Statistics 
Data จํานวนตัวอยาง 

(หนวยงาน) 
คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Std. Dev.) 

คาตํ่าสุด 
(Min) 

คาสูงสุด 
(Max) 

การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  185 .22 .42 0 1 
จํานวนพนักงานดาน ICT 185 38.65 93.84 1 800 
สัดสวนคาใชจายดาน ICT ตองบประมาณรวม 185 6.85 11.73 .001 79 
จํานวนระบบปองกันความปลอดภัย 185 3.47 1.86 0 8 
วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง 177 .69 .46 0 1 

ที่มา:  ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากขอมูลการสํารวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน พ.ศ. 2551, 
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) 
 

ตัวแปรที่ตองการศึกษาความสัมพันธคือ การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนตัวแปรหุน 
(dummy variables) โดยมีคาเทากับ 1 หากหนวยงานมีการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และเทากับ 0 
หากไมมี  

 
สวนตวัแปรอิสระที่ใชอธิบายตัวแปรเกี่ยวกับการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Independent 

variable) ในภาครัฐประกอบดวย ประเภทของหนวยงาน การมีระบบปองกันความปลอดภัย (ตัวแปร
แทนที่ใชคอื จํานวนระบบปองกันความปลอดภัยที่มีใชในหนวยงาน) สัดสวนของคาใชจายดาน ICT ตอ
งบประมาณทัง้หมด ประเภทกลุมบริการ (คือ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือภาคประชาชน) และวิสัยทัศนของ
ผูบริหารระดับสูง (ตวัแปรแทนที่ใชคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคญัของการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอองคกร)  
   

ในการศึกษานี้ แบบจําลองโลจิท (Logit Model) ที่ใชในการประมาณการหาความสัมพันธของ
การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาครัฐ ประกอบดวยตวัแปรตางๆ ดังน้ี 
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โดย  

i       =  หนวยงานที่  i (1,….,n) 
ecom = ตัวแปรหุนเกี่ยวกบัการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีคาเทากับ 1 หากมีการ 

พัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส และเทากบั 0 หากไมมี  
orgoi = ตัวแปรหุนเกี่ยวกับประเภทหนวยงาน i (o = 1,…,4) เม่ือเทยีบกับหนวยงานที่เปน 

รัฐวิสาหกิจ โดย org1 = 1 ถาเปนหนวยงานราชการ, org2 = 1 ถาเปนหนวยงาน
ราชการอิสระ, org3 = 1 ถาเปนหนวยงานอิสระ/องคการอิสระ/หนวยงานในกํากับ
กระทรวง, org4 = 1 ถาเปนองคการมหาชน และ 0 ถาไมใช  

sersi =   ตัวแปรหุนเกีย่วกับประเภทกลุมบริการของหนวยงาน i (s = 1,2,...,6) เม่ือเทียบกับ
หนวยงานที่ใหบริการหรือทําธุรกรรมกบัภาครัฐ (G2G) โดย ser1 = 1 ถาเปนการ
ใหบริการภาคธุรกิจ (G2B), ser2 = 1 ถาเปนการใหบรกิารภาคประชาชน (G2C), ser3 
= 1 ถาเปนการใหบริการทัง้ภาคธุรกิจและภาคประชาชน (G2B+G2C), ser4 = 1 ถา
เปนการใหบรกิารทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ (G2B+G2G), ser5 = 1 ถาเปนการใหบริการ
ทั้งภาคประชาชนและภาครัฐ (G2C+G2G), ser6 = 1 ถาเปนการใหบริการทั้งภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ (G2B+G2G+G2C) และ 0 ถาไมใช   

expi =  สัดสวนของคาใชจายดาน ICT (คาใชจายดานคอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร การบริการดานคอมพิวเตอร และดานการสื่อสารขอมูล) ตองบประมาณ
ทั้งหมดในหนวยงาน i 

itsi =  จํานวนบุคลากรดาน IT ของหนวยงาน i  
sysi = จํานวนระบบปองกนัความปลอดภัยของหนวยงาน i  
visi =  ตัวแปรหุนเกี่ยวกับวิสัยทศันของผูบริหารเกี่ยวกับความสําคญัของการพัฒนาระบบ 

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย visi = 1 ถาสําคัญมาก 
 และ 0 ถาสําคัญนอยหรือปานกลาง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ทีค่าดการณ (Expected 
sign of coefficient) คือ 

•  (หนวยงานภาครัฐอ่ืนมีความนาจะเปนในการพัฒนาพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสนอย
กวาหนวยงานที่เปนรัฐวิสาหกิจเนื่องจาก รัฐวิสาหกิจเปนหนวยงานธุรกิจ) 

•  (หนวยงานภาครัฐที่ใหบริการหรือทําธุรกรรมกับภาคธุรกิจ หรือภาคเอกชน หรือ
ผสมผสานกัน มีความนาจะเปนในการพฒันาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวา หนวยงานที่
ใหบริการกับภาครัฐเทานั้น (G2G)) 
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•  (หนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนคาใชจายในการพัฒนาระบบ ICT ตองบประมาณรวม
ทั้งหมดสูงกวา มีความนาจะเปนในการพฒันาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวา) 

•  (หนวยงานภาครัฐที่มีบคุลากรทางดาน ICT มาก มีความนาจะเปนในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวา) 

•  (หนวยงานภาครัฐที่มีจํานวนระบบปองกันความปลอดภัยมากกวา มีความนาจะ
เปนในการพฒันาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวา) 

•  (หนวยงานภาครัฐที่ผูบริหารระดับสูงเห็นวา การพัฒนาระบบรฐับาลอิเล็กทรอนกิส
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญมากกับองคกร มีความนาจะเปนในการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากกวา) 

  
ผลการวิเคราะห  
 
 ตารางที่ 3.18 เปนการแสดงผลการวิเคราะหจากแบบจําลองโลจิทเกี่ยวกับผลกระทบสวนเพิ่ม 
(Marginal Effect) ของสัมประสิทธิข์องแตละตวัแปรอิสระที่มีผลตอความนาจะเปนในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยมีผลที่สาํคัญดังตอไปน้ี 

• หนวยงานราชการ และหนวยงานราชการอิสระ มีความนาจะเปนในการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส นอยกวารัฐวิสาหกิจถึง 15.4% และ 17.3% ตามลําดับ  

• หนวยงานภาครัฐที่มีสัดสวนคาใชจายดาน ICT ตองบประมาณรวมมากกวา มีความนาจะ
เปนในการพฒันาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูงกวา  

• หนวยงานที่ผูบริหารระดับสูงเห็นวาการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยมี
ความสําคัญตอองคกรสูง มีความนาจะเปนในการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 13.3% สูง
กวาหนวยงานที่ผูบริหารระดับสูงเห็นวาการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญตอองคกรนอยถึงปานกลาง    

• หนวยงานภาครัฐทีใ่หบริการหรือทําธุรกรรมกับภาคประชาชน (G2C) กับภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชน (G2B+G2C) และกับภาคธุรกิจและภาครัฐ (G2B+G2G) มีความนาจะเปนใน
การพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 53.1% 64.7% และ 47.8% สูงกวาหนวยงานภาครัฐที่
ใหบริการหรือทําธุรกรรมกบัภาครัฐ (G2G)  
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ตารางที่ 3.18 ผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effect) จากแบบจําลองโลจทิเก่ียวกับปจจยัที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาครัฐ 

ตัวแปรอิสระ การพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

ประเภทของหนวยงาน หนวยงานราชการ -.1542** 

หนวยงานราชการอิสระ -.1732*** 

หนวยงานหรือองคกรอิสระ/หนวยงานในกํากับกระทรวง -.0790 

องคการมหาชน -.0201 

ภาคสวนที่มีการใหบริการหรือทํา
ธุรกรรม 

ภาคธุรกิจ (G2B) .3767 

ภาคประชาชน (G2C) .5315** 

ภาคธุรกิจและภาคประชาชน (G2B+G2C) .6467*** 

ภาคธุรกิจและภาครัฐ (G2B+G2G) .4779* 

ภาคประชาชนและภาครัฐ (G2C+G2G) .1308 

ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐ (G2B+G2C+G2G) .1832 

คาใชจาย สัดสวนคาใชจายในการพัฒนาระบบ ICT ตองบประมาณรวม .0047* 

บุคลากร จํานวนบุคลากรดาน ICT .0006 

ความปลอดภัย จํานวนระบบรักษาความปลอดภัย .0241 

วิสัยทัศน วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูง .1327*** 

จํานวนตัวอยาง 177 

หมายเหตุ: *** นัยสําคัญทางสถิติ 1%, ** นัยสําคัญทางสถิติ 5%, * นัยสําคัญทางสถิติ 10%  

 
สรุปและนัยทางนโยบาย 
 

กลาวโดยสรุป สถานภาพการมีการใช ICT ในหนวยงานภาครัฐมีสัดสวนการใชเวบ็ไซตและ
มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มากกวาภาคเอกชนในประเทศไทย และมีการใหบริการออนไลนอยูใน
ระดับปานกลางเมื่อเทียบกบัประเทศทัว่โลก อยางไรก็ตาม หนวยงานภาครัฐของไทยควรไดรับการ
สงเสริมใหมีการใช ICT เพ่ือใหบรกิารตลอดจนการทําธุรกรรมตางๆ ทางอิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมหนวยงานราชการและหนวยงานราชการอิสระ เน่ืองจากมีสัดสวนของการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่คอนขางนอย และควรสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการบรกิารและทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกับภาคธุรกิจและภาคประชาชนใหมากขึ้น รวมทั้ง ควรใหความสําคัญดาน
การพัฒนาบุคลากรทางดาน ICT และเพ่ิมสัดสวนคาใชจายดาน ICT ใหเพ่ิมมากขึ้น  

  
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสและพาณชิยอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานภาครัฐจําเปนตองอาศัย

ปจจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ทั้งความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน วิสัยทศันของผูบริหาร และการสนบัสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิสัยทัศนของผูบริหารระดับสงูเกี่ยวกับความสําคัญของ ICT ใน
ภาครัฐมีอิทธพิลอยางมากตอการพัฒนาการใช ICT ในหนวยงาน ดังน้ัน ภาครัฐควรสรางเสริมความรู
ความเขาใจแกผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกบัความสําคัญและประโยชนของการนํา ICT เขามาใชใน
หนวยงาน   
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นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการขยายขอบเขตของการประยุกตใช 
ICT ใหกวางขวางมากขึ้น (เชน การปฏสิัมพันธกับกบัผูใช (interactive) เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารสอง
ทางแบบทันท)ี ตลอดจน การตอบสนองตอความตองการของประชาชนและลดอปุสรรคในการใชบริการ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส โดยการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับบริการดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแก
ประชาชน และมุงเพ่ิมความปลอดภัยและคุณภาพของการบริการใหมากขึ้น รวมทั้ง การสรางความ
สะดวกใหแกประชาชนในการเขาถึง ICT และฝกอบรมการใช ICT ใหแกประชาชน 

 
คณะผูวิจัยมีขอสังเกตวา ขอมูลสถานภาพรัฐบาลอิเล็กทรอนกิสของสํานักงานสถิติแหงชาติ

ดังกลาว ยังไมสามารถสะทอนระดับการมีการใช ICT ไดชัดเจนเพียงพอ เพราะขอมูลที่สํารวจยังมี
ลักษณะเปนขอมูลในดานอุปทาน (supply-side) โดยมีมุมมองอยูที่กระบวนการ (process-oriented) 
และอาศัยขอมูลที่ไดจากหนวยงานรัฐแตเพียงฝายเดียว ในขณะที่รายงานการสํารวจเกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสทั่วโลก เชน รายงานการสํารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของสหประชาชาติ  หรือขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนกิสใน Eurostat ตางใหความสําคญักับการรายงานดัชนีในดานอุปสงค 
(demand-side) และผลผลติและผลลัพธของการบริการ เชน ปริมาณการเขาถึงของประชาชนและภาค
ธุรกิจในบริการออนไลนตางๆ และสัดสวนของบริการออนไลนที่เวบ็ไซตของหนวยงานรัฐสามารถ
ใหบริการแบบออนไลนทุกขั้นตอน เปนตน 
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บทที่ 4 การสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 

(Open Source Software) 

 

Open Source Initiative (OSI) ซ่ึงเปนองคกรที่ใหความรูและสนับสนุนการใชซอฟตแวร 

โอเพน ซอรส ไดใหความหมายของซอฟตแวรโอเพนซอรสโดยสรุปวา ซอฟตแวรโอเพนซอรส 

(Open source software) เปนซอฟตแวรที่เปดเผยรหัสตนฉบับ และโครงสรางที่เขียนโดยใชภาษา

ระดับสูง โดยอนุญาตใหผูใชงานหรือผูพัฒนาสามารถนําซอฟตแวรมาใชงาน แกไขดัดแปลง และ

เผยแพรตอไปไดโดยไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ในการใชซอฟตแวร แตการนําไปแกไขดัดแปลงและ

เผยแพรตอน้ันตองเปนไปตามเงื่อนไขเดียวกับสัญญาอนุญาตของซอฟตแวรเดิม 

 

 การสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส เปนแนวทางในการแกไขปญหา

อุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทยซึ่งมีอยูหลายประการคือ หน่ึง อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์

ซอฟตแวรของผูผลิตซอฟตแวรตางประเทศในระดับสูง เปนสาเหตุใหประเทศไทยไดรับแรงกดดัน

ดานการคาระหวางประเทศและมีภาพลักษณที่ไมดี   สอง การที่งบประมาณของรัฐบาลไทยจะมี

ขอจํากัดมากขึ้นในอนาคต เน่ืองจากมีความตองการใชทรัพยากรดานการเงินไปในการกระตุน

เศรษฐกิจและพัฒนาสังคม  และสาม การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย ใหมี

มูลคาเพิ่มสูง และไมเกิดการรั่วไหลไปตางประเทศมาก   

 

 การศึกษาในรายงานนี้จะประกอบดวยประเด็นที่สําคัญดังตอไปน้ี พัฒนาการทาง

เทคโนโลยีของซอฟตแวรโอเพนซอรสในปจจุบัน สภาพการณการผลิตและการใชซอฟตแวรโอเพน

ซอรสในประเทศไทยในปจจุบัน และกรณีศึกษาในการสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวร

โอเพนซอรสในตางประเทศ จากนั้น จะวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมและขัดขวางการพัฒนา

และการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยใหประสบความสําเร็จ และเสนอแนะนโยบายและ

ยุทธศาสตรในการสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยใหประสบ

ความสําเร็จ 
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4.1 พัฒนาการทางเทคโนโลยขีองซอฟตแวรโอเพนซอรสในปจจุบนั 
 

จุดเริ่มตนของการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสเกิดจากกลุมนักพัฒนาที่ตองการรวมมือ

กันแกปญหาและรายงานปญหาของระบบ (bug report) ซ่ึงสวนใหญจะเปนซอฟตแวรสําหรับ

คอมพิวเตอรแมขาย (Server) อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน กลุมนักพัฒนาไดเริ่มใหความสนใจตอ

การปรับปรุงและพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสใหผูใชระดับทั่วไปสามารถใชงานไดงายขึ้น (user 

friendly) และมีซอฟตแวรที่หลากหลายขึ้น มีการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสเพื่อใชภายใน

องคกร (Corporate) มากขึ้น อีกทั้งในชวงหลัง ยังไดมีการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสให

สามารถใชไดกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องเลนเกมส หรืออุปกรณ

พกพาตางๆ เปนตน   

 

ที่ผานมา การพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภทซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) สําหรับใชในคอมพิวเตอรสวนบุคคลยังไมมีการพัฒนามากนัก นอกจากนี้ 

การติดตั้งซอฟตแวรและการใชงานยังไมเหมาะกับผูใชทั่วไป (End-user)  

 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการพัฒนาซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอรสสําหรับ

ผูใชทั่วไป โดยเฉพาะการพัฒนาระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากลีนุกซ (Linux) เพ่ือใหผูใช

สามารถติดตั้งไดงายขึ้น มีการพัฒนาการติดตอกับผูใชแบบกราฟฟก (Graphic User Interface: 

GUI) เพ่ือใหผูใชที่มีความคุนเคยกับระบบวินโดวส (Windows) สามารถใชงานไดงายขึ้น มี

เครื่องมือที่ชวยในการปรับปรุงคุณภาพ (Update) ซอฟตแวรที่งายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สามารถรองรับการใชงานรวมกับอุปกรณฮารดแวรอ่ืนไดมากขึ้น และมีระบบความปลอดภัยที่ดี

ขึ้น  

 

นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีมีซอฟตแวรระบบปฏบิัติการที่พัฒนาขึ้นมาจากการนําโปรแกรม

แกนกลาง  Kernel ของลีนุกซมาประกอบเขากับซอฟตแวรอ่ืนๆ และจัดทําใหเปนซอฟตแวร

สําเร็จรูปที่เรยีกวา Linux Distribution ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรซอฟตแวรโอเพนซอรส

ใหเปนที่รูจักกันในวงกวางอีกดวย เชน   

• Red Hat เปนซอฟตแวรระบบปฏบิตัิการที่มีการพัฒนาใน 2 รูปแบบคือ Red Hat 

Enterprise Linux (LHEL) ซ่ึงเปนซอฟตแวรเชิงพาณชิย (Commercial Software) 

คือมีการซื้อสิทธิ์พรอมใชและการขอรับการสนับสนุนหลังการขาย และแบบ 
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Fedora Core Linux ซ่ึงเปนซอฟตแวรโอเพนซอรสที่ใหนักพัฒนาทั่วไปสามารถ

เขาถึงรหัสตนฉบับ (Source Code) ได  

• Debian เปนซอฟตแวรระบบปฏบิัติการที่พัฒนาโดยเนนที่ความมีเสถียรภาพของ

ระบบและอนญุาตใหเผยแพรไดโดยเสรี โดยระบบปฏบิัติการที่พัฒนาบนพ้ืนฐาน

ของ Debian ที่ไดรับความนิยม คือ Ubuntu  

• SUSE เปนซอฟตแวรระบบปฏบิตัิการที่พัฒนาโดยบริษัทจากประเทศเยอรมนี 

โดยมีจุดเดนที่สําคัญคือ มีเครื่องมือที่ชวยในการติดตัง้และสนบัสนนุการใชงานทาํ

ใหเกิดความสะดวกกับผูใชทั่วไป และมีการสนับสนุนอุปกรณฮารดแวรที่ดี  

 

นอกจากซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภทระบบปฏิบัติการที่มีการพัฒนามากขึ้นแลว 

ซอฟตแวรโอเพนซอรสทั่วไปก็มีการพัฒนามากขึ้นดวยเชนกัน โดยไดรับการพัฒนาใหมีความ

หลากหลายและมีคุณภาพใกลเคียงกับซอฟตแวรลิขสิทธิ์มากขึ้น เชน  OpenOffice ซ่ึงเปนชุด

ซอฟตแวรที่ใชในสํานักงานที่มีความสามารถใกลเคียงกับซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่เปนที่นิยมเปนอยาง

มาก โดยมีฟงกชันการใชงานที่สามารถใชทดแทน Microsoft Office กวารอยละ 90 อีกทั้งใน 

เวอรชั่นปจจุบันยังสามารถขจัดปญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซ่ึงทําใหสามารถทํางานรวมกันหรือ

สื่อสารกับคอมพิวเตอรอ่ืน และรับสงขอมูลกับซอฟตแวรลิขสิทธิ์ได 

 

ทั้งน้ี ซอฟตแวรโอเพนซอรสยังไดขยายไปสูซอฟตแวรประเภทอ่ืนๆ ในวงกวาง

โดยเฉพาะซอฟตแวรสําหรับกลุมองคกรทางธุรกิจ จากรายงาน “Gartner Predicts 2009: The 

Evolving Open Source Software Model” ของ Gartner ซึ่งเปนบริษัทวิเคราะหดานเทคโนโลยี

ไดรายงานเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานของซอฟตแวรโอเพนซอรสที่นาสนใจในปจจุบัน ไดแก 

• ระบบจําลองเสมือนจริง (Virtualization Technology)  ซ่ึงชวยใหระบบปฏิบัติการ

หลายระบบสามารถทํางานไดพรอมกันโดยอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรเดียวกันได 

ในปจจุบัน Virtualization software ที่เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส คือ 

Virtualization technology ของ Xen ซ่ึงเปนซอฟตแวรไฮเปอรไวเซอรที่ยอมให

ระบบปฏิบัติการหลายๆ ตัวทํางานพรอมกันบนเครื่องแมขายตัวเดียวกันได โดย

ในปจจุบัน กําลังไดรับความสนใจอยางสูงจากผูใชงานเครื่องแมขาย 

• ระบบบริหารจัดการ (Operation Management) ในปจจุบันซอฟตแวรลิขสิทธิ์

ประเภทระบบบริหารจัดการมีราคาคอนขางแพง ดังนั้น บริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร 

เชน Hyperic จึงไดเริ่มพัฒนาซอฟตแวรจากซอฟตแวรโอเพนซอรส จากนั้น จึง
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นําเสนอผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ดูแลระบบแบบสมัครเปนสมาชิกที่มีความสามารถ

ทํางานไดทุกประการเหมือนกับซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 

• ระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning: ERP) และ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) เน่ืองจากผูนําตลาดของ

ซอฟตแวรประเภทนี้มีขอไดเปรียบที่มีฐานลูกคากวาง แตมีขอเสียเปรียบที่ราคา

คอนขางแพง ดังน้ัน บริษัทใหมๆ ที่ตองการเขาสูตลาดประเภทนี้จึงพัฒนา

ซอฟตแวรจากโอเพนซอรส ซ่ึงมีขอไดเปรียบทางดานราคา อีกทั้งยังสามารถ

ปรับแตงใหตรงกับความตองการของลูกคาไดงาย 

 

นอกจากนี้ ซอฟตแวรโอเพนซอรสยังไดถูกนํามาใชในการพัฒนาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

แบบฝงตัวในระยะหลังมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุปกรณประเภทโทรศัพทเคลือ่นที่แบบ Smart 

Phone กลาวคือ หลายบริษัทไดเริ่มหันมาพัฒนาระบบปฏบิัติการที่ใชซอฟตแวรโอเพนซอรสบน

โทรศัพทเคลือ่นที่ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ Motorola ไดใชระบบปฏบิัติการลีนุกซ และบริษทัที่เปน

เจาของระบบปฏิบัติการชั้นนําคือ Symbian Foundation ไดเปดใหนักพัฒนาทั่วไปสามารถเขาถึง

รหัสตนฉบบั (Source code) ไดฟรีทั้งในสวนของ Application, Middleware และ Kernel ทั้งน้ี 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ที่ใชระบบปฏิบัติการลีนุกซภายในตัวอุปกรณ เชน ADSL Modem 

และอุปกรณประเภท VoIP เปนตน 

 

ในดานความนาเชื่อถือ (Reliability) ความมีประสิทธิภาพ (Performance) และความ

ปลอดภัย (Security) ของซอฟตแวรโอเพนซอรสนั้น ผลการทดสอบและการสํารวจของนิตยสาร

และเว็บไซตทางคอมพิวเตอรหลายสํานักใหความเห็นไปในทํานองเดียวกันวา ซอฟตแวรโอเพน

ซอรสมีความนาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย มากกวาซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ 

(Proprietary Software) เชน 

• ผลการทดสอบของ ZDNet พบวา ภายหลังจากการใชระบบปฏิบัติการ 2 

ประเภทคือ วินโดวส และลีนุกซ เปนเวลา 10 เดือน ระบบปฏิบัติการลีนุกซไม

เคยมีปญหาเลย ขณะที่วินโดวสจะประสบปญหาทุกๆ 6 สัปดาห  

• ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของ Standish Group เกี่ยวกับความปลอดภัย

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกวารอยละ 71 เห็นวา Red Hat เสี่ยงที่จะ

ติดไวรัสและหนอน (Virus/Worm) นอยกวาซอฟตแวรของไมโครซอฟต และมี
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เพียงรอยละ 1 ที่เห็นวา Red Hat เสี่ยงที่จะติดไวรัสและหนอนมากกวา

ซอฟตแวรของไมโครซอฟต  

 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน จํานวนของซอฟตแวรโอเพนซอรสมีอยูมากมาย เชน 

SourceForge ซ่ึงเปน hosting site ของโครงการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสรายงานวา ใน

เดือนสิงหาคม ป 2008 มีโครงการที่ลงทะเบียนไวทั้งหมด 140,000 โครงการ ดังน้ัน คุณภาพและ

ระดับการพัฒนาการของซอฟตแวรโอเพนซอรสจึงมีความหลากหลาย จากการประเมินของ

สถาบันวิจัยโนมูระ ของประเทศญี่ปุนพบวา ซอฟตแวรโอเพนซอรสที่มีระดับการพัฒนาการที่สูง 

(Maturity) และมีการใชงานที่แพรหลาย (Presence) ไดแก ในกลุม Application Server เชน 

Tomcat และ JBoss สวนในกลุม Relational Database เชน MySOL และ PostgreSQL และใน

กลุม Content Management System เชน Plone, Drupal, DotNetNuke, Alfresco และ Joomla1     

 

กลาวโดยสรุป การพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมีการแพรหลายอยางมากใน

วงกวาง  โดย Gartner2 ไดคาดการณวาซอฟตแวรโอเพนซอรสจะมีบทบาทสําคัญในการบริหาร

หวงโซอุปทาน (supply chain) ของทุกองคกร และจะกลายเปนซอฟตแวรหลักในการใชงาน

แทนที่ซอฟตแวรลิขสิทธที่ ใชกันเปนหลักอยู ในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ซอฟตแวร 

โอเพนซอรส ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating System) ฐานขอมูล (Database) และ

เครื่องมือพัฒนา (Development Tool) ซ่ึงความเห็นดังกลาวสอดคลองกับผลการสํารวจในหัวขอ 

“Commercial Open Source Survey” ของ Open Solution Alliance3 โดยผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเห็นวา ซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภทระบบปฏิบัติการจะเปนซอฟตแวรหลักในอนาคต 

แตซอฟตแวรโอเพนซอรสจะยังไมสามารถเขาไปแทนที่ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ประเภท ERP 

(Enterprise Resource Planning) ได 

 

อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองของซอฟตแวรโอเพนซอรสทําใหเกิดปญหาดาน

ความหลากหลายของคุณภาพ และความแตกตางกันของระดับการพัฒนาการของซอฟตแวร

โอเพนซอรส ดังน้ัน ในการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสจึงควรมีการประเมินความสามารถและมีการ

เลือกใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสที่เหมาะสม 
 

                                                            
1 TRIDI (2552), แนวโนมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 2009-2014, หนา 289 
2 Gartner, “Open Source in 2020”  
3 Open Solution Alliance ซ่ึงเปนองคกรที่บริษัทที่ผลิตและใหบริการเกี่ยวกับซอฟตแวรโอเพนซอรสมารวมตัวกัน 
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4.2 สภาพการณการผลิตและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในปจจุบัน 
4.2.1 สภาพการณการผลิตและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสทั่วโลก 
 
การผลิตซอฟตแวรโอเพนซอรสทั่วโลก 
 

มูลคาตลาดของซอฟตแวรโอเพนซอรสทั่วโลกในป 2008 ตามรายงานของ IDC มีมูลคา
กวา 2.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และจากรายงานของ FLOSSMETRICS ซ่ึงสํารวจเกี่ยวกับ
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของบริษัทที่เกี่ยวของกับธุรกิจซอฟตแวรโอเพนซอรสจํานวน 
218 แหงพบวา บริษัทจํานวน 131 แหง มีลักษณะการผลิตและใหบริการเกี่ยวกับซอฟตแวร
โอเพนซอรสเปนแบบ Product Specialist4 รองลงมาคือ Open core5 (52 แหง) และ Indirect 
revenues6 (44 แหง) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.1) 
 

ตารางที่ 4.1 จํานวนบริษัทที่ผลติหรือใหบริการเก่ียวกับซอฟตแวรโอเพนซอรส 
ในรูปแบบธรุกิจ (Business Model) ตางๆ 

รูปแบบธุรกิจ จํานวนบริษัท 
Product specialist 131 
Open core 52 
Indirect 44 
Dual licensing 19 
R&D cost sharing 6 
Training and documentation 5 
Aggregate support providers 5 
Legal certification and consulting 5 
Platform providers 4 
Selection/ consulting companies 4 
ที่มา: FLOSSMETRICS 
หมายเหตุ : บางบริษัทสามารถมีรูปแบบธุรกิจไดหลายแบบ 

 
 

                                                            
4 Product Specialist คือรูปแบบธุรกิจที่บริษัทผลิตซอฟตแวรเปนของตัวเองโดยใชฐานจากซอฟตแวรโอเพนซอรส หลังจากนั้น จึง
ใหบริการโดยใหคําปรึกษาและจัดอบรมการใชซอฟตแวรน้ันๆ ตัวอยางบริษัทประเภทนี้คือ Alfresco 
5 Open core คือรูปแบบธุรกิจที่บริษัทผลิตซอฟตแวรโดยมีซอฟตแวรหลักเปนโอเพนซอรส และมีซอฟตแวรเสริม (plug-ins) เปน
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ตัวอยางของบริษัทประเภทนี้คือ Mozilla 
6 Indirect revenues คือรูปแบบธุรกิจที่บริษัทใหเงินสนับสนุนโครงการซอฟตแวรโอเพนซอรสที่คาดวาจะสามารถสรางกําไรใหแก
บริษัท ตัวอยางของรูปแบบธุรกิจประเภทนี้คือ บริษัทที่ผลิตฮารดแวรใหเงินอุดหนุนโครงการซอฟตแวรโอเพนซอรสเพื่อผลิต
ซอฟตแวรประเภทไดรเวอร 
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การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสทั่วโลก 
 

เม่ือพิจารณาการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสทั่วโลกพบวา ผูใชทั่วไป (End-user) เร่ิมมีการ
ใชซอฟตแวรโอเพนซอรสกันมากขึ้น และการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในฝงคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) มีสวนแบงตลาดเปนสัดสวนสูง จากรายงานของ Netcraft พบวา ซอฟตแวรสําหรับ web 
server ที่มีสวนแบงตลาดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ ป 2553 คือ ซอฟตแวร Apache ซ่ึงเปน
ซอฟตแวรโอเพนซอรส (รอยละ 54.46) รองลงมาคือ Microsoft (รอยละ 24.57) และ Google 
(รอยละ 6.91) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.2) 
 

ตารางที่ 4.2 สวนแบงตลาดซอฟตแวรสําหรับ Web server 
ผูพัฒนา (Developer) สวนแบงตลาด  

เดือนมกราคม 2553  
(รอยละ) 

สวนแบงตลาด  
เดือนกุมภาพันธ 2553 

(รอยละ) 

การเปลี่ยนแปลง  
 

(รอยละ) 

Apache 53.84 54.46 0.62 
Microsoft 24.08 24.57 0.48 
Google 7.04 6.91 - 0.13 
nginx 7.53 6.71 - 0.79 
lighttpd 0.46 0.53 0.07 
ที่มา: Netcraft (www.netcraft.com) 

 
จากขอมูลของ Net Applications ซ่ึงสํารวจจํานวนผูใชซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ และ 

Web browser โดยสํารวจจากกลุมผูใชอินเตอรเน็ตพบวา ในเดือนกุมภาพันธ ป 2553 สวนแบง
ตลาดของซอฟตแวรประเภทระบบปฏิบัติการสวนใหญยังคงเปนของ Microsoft Windows โดยมี
สวนแบงตลาดรอยละ 92.12 ในขณะที่ลีนุกซซ่ึงเปนซอฟตแวรโอเพนซอรสมีสวนแบงตลาดรอย
ละ 0.98 (ตารางที่ 4.3) 
 

ตารางที่ 4.3 สวนแบงตลาดของซอฟตแวรประเภทระบบปฏิบตัิการ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Net Application (www.netmarketshare.com) (ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2553) 
 

ระบบปฏิบัติการ สวนแบงทาง
การตลาด (รอยละ) 

Windows 92.12 
Mac 5.02 
Linux 0.98 
other 1.88 
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สําหรับซอฟตแวรประเภท Web browser น้ัน ซอฟตแวร Internet Explorer ของ 
Microsoft มีสวนแบงตลาดสูงสุด (รอยละ 61.58) รองลงมาคือ Firefox (รอยละ 24.23) และ 
Chrome (รอยละ 5.61) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.4) อยางไรก็ตาม สวนแบงตลาดของ Microsoft มี
แนวโนมลดลง ในขณะที่ Firefox และ Chrome มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 4.1) 
 

ตารางที่ 4.4 สวนแบงตลาดของซอฟตแวรประเภท Web browser 
ซอฟตแวร สวนแบงทางการตลาด 

(รอยละ) 
Internet Explorer 61.58 
Firefox 24.23 
Chrome 5.61 
Other 8.58 

ที่มา: Net Application (www.netmarketshare.com) (ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2553) 

 
ภาพที่ 4.1 แนวโนมสวนแบงตลาดของซอฟตแวรประเภท Web browser  

ตั้งแตเดือนเมษายน 2552 – กุมภาพันธ 2553 

 
ที่มา: Net Application (www.netmarketshare.com)  

 
ในดานการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาคธุรกิจน้ัน ในป 2008 Forrester Consulting7 

ไดสัมภาษณผูบริหารดาน IT ของบริษัทชั้นนําที่ใชซอฟตแวรโอเพนซอรสจํานวน 132 บริษัท ใน 
4 ประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน และสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับการปรับตัวของบริษัทใน
การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภทโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และซอฟตแวรประเภท 
Business Application พบวา  
                                                            
7 Forrester Consulting (2008), ”Open Source Paves The Way For The Next Generation Of Enterprise IT”  
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• สําหรับซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภทโครงสรางพื้นฐาน บริษัทสวนใหญมีการใช
ซอฟตแวรประเภท Programming Language (เชน Java และ PHP), Database 
(เชน MySQL และ PostgreSQL) และ Web server and network (เชน Apache 
และ Samba) โดยบริษัทที่มีการใชซอฟตแวรประเภท Programming Language 
มานานกวา 2 ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 46 และบริษัทที่มีการใชใชซอฟตแวร
โอเพนซอรส ประเภท Database และ Web server and networking มานานกวา 
2 ปคิดเปนสัดสวนรอยละ 43    
 

• สําหรับซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภท Business Application บริษัทสวนใหญ
ยังคงมีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภท Business Application ในสัดสวนที่
นอย โดยบริษัทที่ใชซอฟตแวรประเภท Desktop/Office Productivity (เชน 
Openoffice) มานานกวา 2 ปคิดเปนสัดสวนรอยละ 35 ในขณะที่ มีบริษัทที่ใช
ซอฟตแวรประเภท Messaging/groupware (เชน Zimbra) มานานกวา 2 ปเพียง
รอยละ 18 และมีบริษัทที่ใช ERP System (เชน Compiere) มานานกวา 2 ป
เพียงรอยละ 13 
 

4.2.2 สภาพการณการผลิตและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย 
 
การผลิตซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย 
 

สภาพการณการผลิตซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยพบวา บริษัทที่ผลิตหรือ
เกี่ยวของกับซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยมีประมาณ 22 บริษัท  ซ่ึงบริษัทสวนใหญรอย
ละ 60 เปนบริษัทขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบียนประมาณ 1 ลานบาท (ตารางที่ 4.5)  
 

ประเภทธุรกิจของบริษัทที่ผลิตหรือเกี่ยวของกับซอฟตแวรโอเพนซอรสสวนใหญ จะมี
ลักษณะเปน System Integrator (SI) คือมีการพัฒนาโปรแกรมแบบโอเพนซอรสขึ้นมา หรือ
รวบรวมซอฟตแวรโอเพนซอรสที่มีอยูแลว หลังจากนั้นจึงมีการจัดอบรมและใหคําปรึกษา
วิธีการใชโปรแกรมดังกลาว โดยกลุมลูกคาของการผลิตและใหบริการซอฟตแวรโอเพนซอรสสวน
ใหญคือ กลุมบริษัทขนาดใหญ (Corporate) โดยเฉพาะกลุมธนาคาร เน่ืองจากบริษัทขนาดใหญ
ไดรับแรงกดดันจากตนทุนของการจัดซื้อซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่สูงขึ้น ในขณะที่กลุมหนวยงาน
ภาครัฐและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ยังมีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในสัดสวน
ที่นอย  
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ตารางที่ 4.5 บริษัทที่ผลติหรือใหบริการเก่ียวซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย 
ลําดับท่ี บริษัท ทุนจดทะเบียน (ลานบาท) 

1. Almacom (Thailand) Ltd. 2 
2. Blue Ball Co.,Ltd. 4 
3. Creation Pro Co., LTD. 1 
4. GrandLinux Solution 1 
5. International Knowledge Networks Co.,Ltd. 4.9 

6. Marvelic Engine Co., Ltd. 1 

7. MFEC Public Co., LTD. 286.85 

8. NTN Solution Limited 12 

9. Open Source Development Co., Ltd. 5 

10. OrangeGears - 

11. Softnix Technology Co.,Ltd. 1 

12. Wellform Co.,Ltd. 1 

13. WTEC Co.,Ltd. 35 

14. Xsidekick Co., Ltd. 29 

15. บริษัท คลัสเตอรคิท จํากัด 1 

16. บริษัท อินท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1 

17. บริษัท ไอซ โซลูชั่น จํากัด 20 

18. บริษัท ไอทีเบส จํากัด 1 

19. ฟาสทฟอรเวิรดดีเวลลอปเมนท จํากัด 1 

20. บริษัทคอมพิวเตอร ซายน จํากัด 10 
21. The Asterisk Solutions Co.,Ltd.  - 
22. บริษัท ไอที เบเคอรี่ จํากัด - 

ที่มา:  ฝายโอเพนซอรส สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
(www.thaiopensource.org) และชมรมผูประกอบการโอเพนซอรส (www.oss-business.com) 

หมายเหตุ: บางบริษัทไมมีขอมูลทุนจดทะเบียน 
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การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย 
 

จากขอมูลของศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย8 ซ่ึงสํารวจจํานวนผูใชซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการและ Web browser โดยสํารวจจากกลุมผูใชอินเตอรเน็ตพบวา ในเดือน
กุมภาพันธ ป 2553 Microsoft Windows9 ครองสวนแบงตลาดซอฟตแวรประเภท
ระบบปฏิบัติการสูงสุด (รอยละ 82.68) ในขณะที่ Mac ครองสวนแบงตลาดรอยละ 1.13 และ 
ลีนุกซครองสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 0.17 อยางไรก็ตาม สวนแบงตลาดของ Microsoft 
Windows มีแนวโนมลดลง ในขณะที่ ลีนุกซ และ Mac มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย (ภาพที่ 4.2) 
 

ภาพที่ 4.2 แนวโนมสวนแบงตลาดของซอฟตแวรระบบปฏิบตัิการ  
(มกราคม 2552 - กุมภาพันธ 2553) 

ที่มา: ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย (www.truehits.net) (สืบคนเมื่อ 8 มีนาคม 2553) 

 
 
 

                                                            
8 ที่มา:ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย (www.truehits.net) (สืบคนเม่ือ 8 มีนาคม 2553) 
9 ประกอบดวย Windows 98, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista และ Windows 7 
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สําหรับซอฟตแวรประเภท Web browser น้ัน ซอฟตแวร Internet Explorer ของ 
Microsoft ยังครองสวนแบงตลาดสูงสุด (รอยละ 81.77) รองลงมาคือ Firefox (รอยละ 32.99) และ 
Chrome (รอยละ18.54) ตามลําดับ โดยสวนแบงตลาดของ Microsoft มีแนวโนมลดลง ในขณะที่ 
Firefox และ Chrome มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 4.3) 

 
ภาพที่ 4.3 แนวโนมสวนแบงตลาดของซอฟตแวรประเภท Web browser  

ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 – กุมภาพันธ 2553 

 
ที่มา: ศูนยวิจัยนวัตกรรมอินเทอรเน็ตไทย (www.truehits.net) (สืบคนเมื่อ 8 มีนาคม 2553) 

 
ในสวนของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในสถานประกอบการนั้น จากการสํารวจสถาน

ประกอบการของสํานักงานสถิติแหงชาติ10 ในป 255211 พบวา สถานประกอบการสวนใหญกวา
รอยละ 85.6 มีการใชซอฟตแวรสําเร็จรูป และสถานประกอบการที่ใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมี
เพียงรอยละ 1.8 เทานั้น โดยประเภทธุรกิจที่มีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในสัดสวนที่สูงกวา
กลุมอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ ไดแก กลุมโรงพยาบาล (รอยละ 30.9) (ตารางที่ 4.6) 

 
 
 

                                                            
10 จํานวนสถานประกอบการที่ทําการสํารวจทั้งส้ิน 25,297 แหงและจํานวนสถานประกอบการที่ขอมูลสามารถใชในการประมวลผล
ไดทั้งส้ิน 18,078 แหง ในป 2552 
11 สํานักงานสถิติแหงชาติ (2553),  รายงาน “สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 
2552”  
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ตารางที ่4.6 สัดสวนของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ 
จําแนกตามประเภทของซอฟตแวรทีใ่ช และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเภทของซอฟตแวรท่ีใชในสถานประกอบการ 

พัฒนา
เอง 

ซอฟตแวร
สําเร็จรูป 

ซอฟตแวรท่ีพัฒนาตาม
ความตองการเฉพาะ 

ซอฟตแวร 
โอเพนซอรส 

อ่ืนๆ 

ธุรกิจทางการคาและทางการบริการ 15.3 84.7 8.9 1.6 0.9 
การผลิต 16.0 90.2 5.7 2.5 0.3 
การกอสราง 10.4 91.5 4.4 2.6 1 
การขนสงทางบกและตัวแทนธุรกิจ
การทองเท่ียว 

9.2 91.5 6.8 1.8 0.6 

โรงพยาบาล 32.0 90.1 44.4 30.9 1 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกลุม 15.1 85.8 8.4 1.8 0.8 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2553) 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
เม่ือพิจารณาประเภทของซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่ใชในสถานประกอบการพบวา 

สถานประกอบการมีการใชซอฟตแวร Microsoft Windows มากที่สุด (รอยละ 98.2) ในขณะที่ มี
การใชลีนุกซเพียงรอยละ 3.4 และในจํานวนนี้ กลุมโรงพยาบาลมีสัดสวนการใชซอฟตแวรลีนุกซ
สูงที่สุดเม่ือเทียบกับกลุมธุรกิจอ่ืนๆ (รอยละ 53.4) (ตารางที่ 4.7) 
 

ตารางที ่4.7 รอยละของสถานประกอบการที่ใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ  
จําแนกตามซอฟตแวรระบบปฏิบตัิการที่ใช และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ 

Windows AS400 Macintosh AIX UNIX Sun 
OS/Solaris 

Linux อ่ืนๆ 

ธุรกิจทางการคาและ
ทางการบริการ 

98.0 0.7 0.8 0.1 0.5 0.1 3.4 2.5 

การผลิต 99.0 0.9 1.8 0.3 0.9 0.3 3.3 1.4 
การกอสราง 99.4 0.4 0.4 - 0.4 0.3 2.6 0.4 
การขนสงทางบกและ
ตัวแทนธุรกิจการ
ทองเท่ียว 

98.2 0.7 1.1 0.1 0.6 0.1 0.8 5.8 

โรงพยาบาล 98.7 0.4 1.5 0.1 4.7 0.9 53.4 5.1 
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกกลุม 

98.2 0.7 1.0 0.1 0.6 0.2 3.4 2.4 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2553) 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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4.3 กรณีศึกษาการสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในตางประเทศ  

 

 ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะทาํการศึกษาการสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพน

ซอรสในตางประเทศ ไดแก จีน เกาหลีใต มาเลเซีย และเยอรมนี 

 

ประเทศจีน 

  

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนมีการเติบโตอยางรวดเร็ว สวนหนึ่งเปน

ผลจากแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะ 5 ป (2001-2005) ฉบบัที่ 10  ที่ระบวุา “ควรมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวางในทุกภาคสวน และมีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

อยางแพรหลาย” และรฐับาลจีนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดาน ICT รวมทัง้สิ้น 

200 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนรายงานวา ในชวง 9 

เดือนแรกของป 2005 ยอดขายในอุตสาหกรรม ICT มีมูลคา 250.7 พันลานเหรยีญสหรัฐฯ (อัตรา

การเติบโตรอยละ 21.3 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2004) และศูนยขอมูลอินเทอรเน็ตได

รายงานวา จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเพ่ิมสูงขึ้นมาก โดยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตมากกวา 100 

ลานคน12 และจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 64.3 ลานคนในป 200513  

 

 ตลาดซอฟตแวรของประเทศจีนมีขนาดใหญมาก อยางไรก็ตาม สวนแบงตลาดสวนใหญ

มักเปนของบริษัทตางชาติ กลาวคือ ตลาดซอฟตแวรมีมูลคาสูงถึง 34.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใน

ป 2008 (อัตราการเติบโตรอยละ 7.9) โดยมีผูประกอบการรายหลักคือ Microsoft, IBM, Oracle 

และ Sybase ขณะที่ผูประกอบการทองถิ่นมีสวนแบงตลาดนอยกวารอยละ 3014 

 

 

 

                                                            
12 ประเทศจีนเปนประเทศที่มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตสูงเปนลําดับที่สองของโลกในป 2005    
13 Dudley-Sponaugle, Hong, and Wang. The Social and Economical Impact of OSS in Developing Countries, 2007, pp. 
104. 
14 U.S.Commercial Service. China: Specialty Software Market, September 2008. 
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การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศจีน 

 

 ภายใตแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจระยะ 5 ปฉบับที ่ 10 ดังกลาว จีนไดกําหนดให

อุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงหน่ึงในโครงการที่

เกี่ยวของคือ การสงเสริม Linux applications 

  

ยอดขายที่เกีย่วของกับลีนุกซในประเทศจีนเพ่ิมขึ้นจาก 6.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 

2002 เปน 38.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2007 และมีอัตราการเตบิโตมากกวารอยละ 40 ตอป15 

การเติบโตที่เกิดขึ้นนี้สวนใหญเปนผลจากการนําลีนุกซเขามาใชกับเครื่องแมขาย16 โดยมูลคาของ

คอมพิวเตอรแมขายที่ใชลนุีกซในประเทศจีนรวมทั้งสิน้ 9.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2004 และมี

การคาดการณวาตลาดลีนุกซในประเทศจีนจะมีมูลคาประมาณ 51 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 

201017  

 

กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของประเทศจีนไดรายงานวา ในป 2004 คาใชจาย

ที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรโอเพนซอรสคิดเปนประมาณรอยละ 70 ของซอฟตแวรทั้งหมด และมี

การใชระบบลนุีกซในหนวยงานของรัฐรวมทั้งสิ้น 45,000 ระบบ เชน กระทรวงการรถไฟของ

ประเทศจีนใชระบบปฏิบตัิการเทอรโบลีนุกซ (Turbolinux) ในสํานักงาน 14 แหง สถานีรถไฟ 230 

แหง และสถานีขนสงพัสดุมากกวา 440 แหง เพ่ือสงเสริมความเปนมาตรฐานในการจัดการและ

การดําเนินการขนสงพัสดุ18  

 

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศ

จีน รัฐบาลไดบรรจุหลักสตูรการศึกษาเกี่ยวกับลีนุกซในมหาวิทยาลัย 35 แหง และโรงเรียนฝก

อาชีพ 35 แหง และในป 2002 รัฐบาลไดประกาศเพิม่การลงทุนในบริษัทพัฒนาซอฟตแวรลีนุกซ 

                                                            
15 GridToday, 2004 
16 การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสที่แพรหลายมากขึ้นในประเทศจีน สวนหน่ึงเปนผลจากการที่นักพัฒนาลีนุกซในประเทศจีน
พยายามชักชวนใหบริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรมตางๆ เชน การไฟฟาและประปา ไปรษณียและโทรคมนาคม การศึกษา และ
การเงิน หันมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมากขึ้น 
17 Kshetri and Schiopu, Government Policy, Continental Collaboration and the Diffusion of Open Source Software in 
China, Japan and South Korea, 2007. 
18 Dudley-Sponaugle, Hong and Wang, 2007. 
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(Red Flag Linux) ชื่อวา บริษัท Red Flag Software19 ซ่ึงเปนบริษทัพัฒนาซอฟตแวรที่ใหญที่สดุ

ในประเทศ  

 

ตัวอยางการพัฒนาและใชซอฟตแวรโอเพนซอรสอ่ืนๆ เชน ในเดือนมิถุนายน 2004 

Supercomputer ของจีนที่ชื่อวา “Dawning 4000A” ซ่ึงใชระบบปฏิบัติการลีนุกซ ไดรับการจัด

อันดับใหอยูลําดับที่ 10 จากการจัดอันดับ 500 อันดับแรกของ Supercomputers ที่เร็วที่สุดใน

โลก20 และนักวิทยาศาสตรในประเทศจีนไดใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในการพัฒนาเทคโนโลยีและ

มาตรฐานทางเทคโนโลยีไดอยางกวางขวางมากขึ้น เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G WiFi โครงสราง

พ้ืนฐานดานความเปนสวนตัว (privacy) และการยืนยันตัวตน (authentication) และระบบการชี้

เฉพาะดวยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification)  

  

ในสวนของภาคธุรกิจเอกชนที่มีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน สาขาหนึ่งของธนาคาร 

China Construction Bank (CCB) ไดใชระบบลีนุกซบนเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 3,600 เครื่อง 

และธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China ซ่ึงเปนธนาคารที่ใหญที่สุดในประเทศ

จีน ไดประกาศวา สาขาของธนาคารจะเปลี่ยนมาใชเครื่องแมขายที่ใชลีนุกซจํานวน 20,000 

เครื่องภายในป 200821 

 

ประโยชนของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศจีน 

  

ซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

และสังคมในประเทศจีน โดยมีบทบาททีส่ําคัญคือ 

• การลดอัตราการละเมิดลิขสทิธิ์ซอฟตแวร  

ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรเปนปญหาหลักที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมาเปน

เวลานาน และเปนปญหาที่ทาทายอยางมากของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากการเขา

รวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) รัฐบาลจีนแสดงความ

                                                            
19 บริษัท Red Flag Software ตั้งข้ึนในป 1999 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ (China Academy of 
Science) และกองทุนรวมทุนที่เปนของรัฐบาลที่ชื่อวา Shanghai NewMargin Venture Capital Corporation  โดยมุงเนนการ
พัฒนาซอฟตแวรลีนุกซ รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ เพื่อใชงานรวมกับลีนุกซ และทดแทนการพึ่งพา Windows และ Office ของบริษัท
จําหนายซอฟตแวรลิขสิทธิ์ที่มีอิทธิพลครอบงําตลาด  
20 Kshetri and Schiopu, 2007 
21 Techworld.(2005)  
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มุงม่ันในการใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงไดสงเสริมการ

พัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยรัฐบาลจีนตระหนักดีวา 

การใหประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใชซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์เปนซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์

เปนสิ่งที่กระทําไดยาก ดังน้ัน การสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสที่มีตนทุนต่ํา ความเปน

อิสระในการเขาถึงและความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงแกไข นาจะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย

ลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรในประเทศได ซ่ึงจะเห็นไดจากรายงานของ IDC (2006) 

ที่วา ประเทศจีนมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวรลดลงในชวงป 2004-2005 แมวาในขณะนั้น 

ประเทศจีนมีตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่เติบโตรวดเร็วมากที่สุดในโลกและมีการเติบโตของ

ตลาดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลในอัตราที่สูง  

 

• การเสริมสรางความสามารถของอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ 

ซอฟตแวรโอเพนซอรสชวยสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศจีน กลาวคอื การ

สงเสริมซอฟตแวรโอเพนซอรสทําใหประเทศจีนสามารถพัฒนาระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล 

Middleware ซอฟตแวรสํานักงานอัตโนมัติ (office automation software) และระบบฝงตัวของ

ตนเองได จนในที่สุด ประเทศจีนสามารถสงออกซอฟตแวรโอเพนซอรสได โดยประเทศจีนได

สงออกผลิตภัณฑลีนุกซที่เปนภาษาจีนมากกวา 7,000 ชุดเพื่อจําหนายใน 8 ประเทศในชวง

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบบัที่ 10 

 

• ความมั่นคงของชาติและความเปนอิสระทางเศรษฐกิจ 

ประเทศจีนสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน ลีนุกซ เพ่ือลดการพึ่งพาบริษทั

ไมโครซอฟตซ่ึงมีอํานาจครอบงําตลาดซอฟตแวรของประเทศจีน แมวาบริษทัไมโครซอฟตไดเซ็น

สัญญากับรัฐบาลจีนในการอนุญาตใหรัฐบาลจีนสามารถเขาถึงรหัสตนฉบับและขอมูลทางเทคนคิ

ไดในป 2003  

 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลจีนยังคงมีความกังวลวา หากลูกคาชาวจีนคุนเคยกับซอฟตแวรของ

บริษัทไมโครซอฟตจนไมอยากเปลี่ยนไปใชซอฟตแวรอ่ืนๆ ในทีสุ่ดจะทําใหจําเปนตองเสีย

คาใชจายซอฟตแวรตามแตที่บรษิัทไมโครซอฟตจะกาํหนดราคาไว22  

  

                                                            
22 Dedrick and Kraemer, 2001  
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 ในดานผลประโยชนทางการเงินนั้น การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสทําใหประหยัดคาใชจาย

ในการซื้อซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ไปไดมาก แมวาการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสไมตองเสียคาใชจาย

ในการติดตั้ง แตมีคาใชจายดานการบํารุงรักษาและการสนับสนุน อยางไรก็ตาม ตนทุนในการใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรสยังคงถูกกวาการใชซอฟตแวรทีมี่ลิขสิทธิ์โดยเปรียบเทยีบ เชน การใช 

ลีนุกซชวยลดคาใชจายไดมากถึงรอยละ 70 เม่ือเทยีบกับการใชวินโดวส23 นอกจากนี้ การใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้นจะชวยทําใหเพ่ิมอํานาจการตอรองกับ

ผูขายซอฟตแวรที่มีลขิสิทธิท์ี่มีอํานาจครอบงําตลาดไดมากขึ้นดวย  

 

อุปสรรคของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศจีน 

 

 อุปสรรคที่สําคัญของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศจีนคอื ผูใชสวนใหญยังคง

ไมคุนเคยกับซอฟตแวรโอเพนซอรสและไมม่ันใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพ

ของซอฟตแวรโอเพนซอรส แมวารัฐบาลจะสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสอยางมาก 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายดานการบํารุงรักษาระบบที่สูงและการขาดบุคลากรที่มี

คุณสมบัติในการดูแลและพัฒนาระบบ โดย Forrester Research (2004) ไดรายงานวาการใชลี

นุกซอาจทําใหเกิดคาใชจายที่สูงกวาการใชวินโดวสประมาณรอยละ 5-20 นอกจากวาบริษทัได

เปลี่ยนจากการใช UNIX มาเปนลีนุกซ หรือใชลีนุกซตั้งแตแรกเริ่ม 

 

 การขาดการสนับสนุน (support) หลังจากการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรส เปน

อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศจีน โดยการขาด

แคลนการสนบัสนุนเกิดขึ้นทั้งในดานอุปกรณ (device support) และโปรแกรมประยุกต 

(application)  เชน การขาดการสนับสนุนดาน Chinese interface  จากผลการสํารวจของอุทยาน

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงปกกิ่ง (Beijing Software Industrial Park) พบวา ปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้น เชน มีความยุงยากในการพิมพภาษาจีนบนลนุีกซ ตัวอักษรภาษาจีนจํานวนนอยที่ไดรับ

การสนับสนุนบนลีนุกซ และหนา homepage ของ Google China ไมแสดงไดอยางถูกตองบน

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชลีนุกซ เปนตน 

 

 

 
                                                            
23 Einhorn and Greene, 2004  
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สรุป 

 

 รัฐบาลจีนสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศจีนอยางมาก เปนผลทําให

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเตบิโตไดอยางรวดเร็วและชวยสรางบรรยากาศการแขงขันมาก

ขึ้นในตลาดซอฟตแวร ซ่ึงแตเดิมคอนขางผูกขาดโดยผูขายซอฟตแวรที่มีลิขสทิธิ์ซ่ึงเปนบรษิัท

ตางชาติ นอกจากนี้ ยังชวยลดตนทุนคาใชจายดานซอฟตแวรและสรางโอกาสในการพัฒนา

บุคลากรดานซอฟตแวรใหเกิดขึ้นในประเทศ  

 

อยางไรก็ตาม การใชและการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสที่แพรหลายมากขึ้น ก็สงผลให

ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมากขึ้นเชนกัน ดังน้ัน สิ่งที่รัฐบาลจีน

ใหความสําคญัในการสงเสริมซอฟตแวรโอเพนซอรสคือ การสรางระบบการสนบัสนุน (support) 

และโปรแกรมประยุกต (application) เพ่ือใหการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนไปไดอยางมี

คุณภาพและเหมาะสมกับการใชงานของผูใช 

 

ประเทศเกาหลีใต 

 

ในป 2003 รัฐบาลเกาหลีใตประกาศที่จะสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส โดยสนใจ

ที่จะใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในหนวยงานของรัฐบาล รวมทั้งจะใหความสําคัญแกซอฟตแวร

โอเพนซอรสมากขึ้นในโครงการซอฟตแวรที่ใชในภาครฐั ทั้งน้ี รัฐบาลเกาหลีใตประกาศวา จะใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรส แทนที่ซอฟตแวรที่มีลิขสทิธิ์ (proprietary software) ในคอมพิวเตอรและ

คอมพิวเตอรแมขาย (servers) ของภาครัฐภายในป 2007 โดยกระทรวง หนวยงานภาครัฐ และ

มหาวิทยาลัยตางๆ จะมีการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสกับคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 20 ของ

ซอฟตแวรทีใ่ชงานกับคอมพิวเตอรทั้งหมด และการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสกับคอมพิวเตอร

แมขายคิดเปนรอยละ 30 ของคอมพิวเตอรแมขายทั้งหมด24 โดยคาดการณวา หากการ

เปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสําเร็จ รัฐบาลเกาหลใีตจะสามารถประหยัดงบประมาณไดถึง 300 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป (Myung, 2003) 

 

                                                            
24 ในชวงแรก หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปลี่ยนมาใช
ซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน ระบบปฏิบัติการลีนุกซ และ Mozilla web browser ทั้งในคอมพิวเตอรสวนบุคคลและคอมพิวเตอรแม
ขาย 
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ตอมาในชวงกลางป 2004 รัฐบาลไดใชเงินประมาณ 19 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือแทนที่

ระบบปฏิบตัิการวินโดวสและโปรแกรมออฟฟศดวยโปรแกรมซอฟตแวรโอเพนซอรสในหนวยงาน

ของรัฐ เปนผลใหหนวยงานของรัฐทีใ่ชซอฟตแวรโอเพนซอรสลีนุกซบนเครื่องคอมพิวเตอรมี

จํานวนเพิ่มมากขึ้น (Keong 2004) 

 

หนวยงานแหงหน่ึงของรัฐที่ทําหนาที่สนับสนุนซอฟตแวรโอเพนซอรสคือ สํานักงาน

สงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแหงเกาหลีใต (South Korea’s IT Industry Promotion 

Agency: KIPA) ซ่ึงจัดตั้งทีมสนับสนุนซอฟตแวรโอเพนซอรสที่ทําหนาที่เปนแกนนําหลักในการ

สรางความกาวหนาทางเทคโนโลยีของเกาหลีใต โดยการสงเสริมซอฟตแวรโอเพนซอรสและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยการสรางตลาดซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน ระบบที่อยูบน

พ้ืนฐานของลนุีกซ (Linux-based systems) เปนตน 

 

นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใตยังสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาคเอกชนดวย 

สงผลใหบรษิทัซอฟตแวรจํานวนหนึ่งในเกาหลีใตมีการจัดเตรียม open source applications เชน 

IBM, HP, SUN และ Samsung และทําใหบางบรษิัทแสดงความสนใจในตลาดซอฟตแวรโอเพน

ซอรสมากขึ้น เชน Samsung SDI, KT, Postdata และ SK C&C25 เปนตน 

  

ทั้งน้ี รัฐบาลเกาหลีใตยังไดรวมมือกับญี่ปุนและจีนเพ่ือลงนามความตกลงที่จะทาํการวิจัย

และพัฒนาระบบปฏบิัติการแบบโอเพนซอรสที่ไมใชวินโดว (non-Windows, open source 

operating systems) อีกดวย 

 

การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศเกาหลีใต 

  

ในบรรดาซอฟตแวรโอเพนซอรสที่ใชในประเทศเกาหลีใต ลีนุกซนับเปนซอฟตแวรที่เดน

ที่สุด โดยยอดขายลีนุกซเพ่ิมขึ้นอยางมากในชวงไมกี่ปที่ผานมา กลาวคือ ยอดขายของ

คอมพวิเตอรแมขายที่ใชลนุีกซเพ่ิมขึ้นจาก 2,216 เครื่อง (คิดเปนมูลคา 29,619 ลานวอน หรือ 30 

ลานเหรียญสหรัฐฯ) ในป 2002 เปน 4,878 เครื่อง (คิดเปนมูลคา 38,368 ลานวอน หรือ 39 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ) ในป 2003 ทั้งน้ี ในป 2003 ยอดขายของระบบปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 1,703,904 

ลานวอน หรือ 1,725 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตารางที ่ 4.8) นอกจากนี้ สวนแบงตลาดของลนุีกซ

                                                            
25 Pain-Ramcharan and Soodeen, 2007 
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เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 12.1 ในป 2003 เปนรอยละ 18.5 ในป 2004 และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นเปน

รอยละ 21.2 ในป 200726 

 

ตารางที ่4.8 ยอดขายโอเพนซอรสที่ตดิตั้งในคอมพิวเตอรแมขายในเกาหลีใต (2001-2003) 

ระบบปฏิบัติการ 2001 2002 2003 

จํานวน 
(เคร่ือง) 

มูลคา 
(ลานวอน) 

จํานวน 
(เคร่ือง) 

มูลคา 
(ลานวอน) 

จํานวน 
(เคร่ือง) 

มูลคา 
(ลานวอน) 

Linux 2,235 29,619 2,216 28,406 4,878 38,368 
Unix 12,796 1,179,445 12,034 1,231,500 1,5861 1,101,065 
Windows 27,477 377,424 20,479 273,502 28,915 292,883 
อ่ืนๆ 3,478 397,263 2,260 324,005 1,968 271,588 
รวมท้ังสิ้น 45,986 1,983,751 36,989 1,857,413 51,622 1,703,904 

หมายเหตุ: 1 เหรียญสหรัฐฯ = 987.80 วอน (13 มกราคม 2006) 
ที่มา: IDC, KIPA (อางจาก Dudley-Sponaugle, Hong, and Wang, 2007, หนา 108) 

 

 นอกจากนี้ ในตลาด Personal Digital Assistant หรือ PDA มีการนําซอฟตแวรโอเพน

ซอรสเขา มาใชในระบบปฏิบัติการ แมวาจะยังคงไมแพรหลายมากนัก โดยมีเพียงบริษัทเดียวคือ 

Gmate ที่ขายเครื่อง PDA ซ่ึงใชระบบปฏิบัติการที่ชื่อวา Linupy (ระบบปฏบิตัิการที่พัฒนาขึ้นจาก

ลีนุกซ) ในป 2003 บริษทั Gmate ขายเครื่อง PDA จํานวน 4,520 เครื่องและมีสวนแบงตลาดใน

เกาหลีใตคอนขางนอยเพียงรอยละ 2.1 อยางไรก็ตาม การใชระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอรสที่

ยืดหยุนและมีตนทุนทีต่่ํากวาทําใหบริษทั Gmate มีความไดเปรียบเหนือกวาบรษิัทอ่ืนที่จําหนาย

เครื่อง  PDA ที่ใชระบบปฏิบัติการที่มีลขิสิทธิ์ (licensed operating system)27 ทั้งในดานการจาย

คาลิขสทิธิ์ทีถ่กูกวาและความสามารถในการดัดแปลงแกไขระบบปฏบิัติการไดอยางเสรี  

 

ประโยชนของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในเกาหลีใต 

  

เปาหมายหลักประการหนึ่งของรัฐบาลเกาหลีใตคือ การมีเทคโนโลยีดานซอฟตแวรที่

กาวหนาเพื่อสงเสริมตลาดอุตสาหกรรมซอฟตแวรของเกาหลีใต โดยรัฐบาลไดตระหนักถึงชองวาง

ทางเทคโนโลยีระหวางประเทศทีก่ําลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว ดังน้ัน รัฐบาลจึงใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนเครื่องมือในการลดชองวางทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ รัฐบาลยังเห็นวา

                                                            
26 IDC, 2006; KIPA, 2003 
27 IDC, 2006; KIPA, 2003 
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ซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนเครื่องมือทางนโยบายที่ดีในการพัฒนาตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของประเทศ  

  

ในสวนของภาคธุรกิจ ประโยชนที่สาํคัญที่สุดของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาค

ธุรกิจคือ การประหยัดเงิน  ผลการสํารวจของ Kim and Song (2003) พบวา บริษัทในเกาหลใีต

เห็นวาประโยชนที่สําคัญของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสคือ ไมตองจายคาตอบแทนการใชสิทธิ์

แกบริษัทที่จําหนายซอฟตแวร และไดใชซอฟตแวรทีมี่การปรับปรงุใหดีขี้นและมเีสถียรภาพมาก

ขึ้น อยางไรก็ตาม บริษทัเอกชนในเกาหลีใตที่มีการใชลีนุกซยังคงมีจํานวนนอย โดยจากการ

สํารวจพบวา รอยละ 85 ของบริษัททีท่ําการสํารวจไมใชลีนุกซ และมีเพียงรอยละ 3 ของบริษัทที่

ทําการสํารวจที่ใชลีนุกซตลอดเวลา  

 

ปจจัยหลักที่ทาํใหมีการใชลนุีกซบนเครื่องคอมพิวเตอรนอยในบริษทัที่ทําการสํารวจคือ 

ความไมคุนเคย (รอยละ 54.9) ความยุงยากในการใช (รอยละ 17.6) และขอจํากัดของ 

applications (รอยละ 13.7) ขณะที่ ปจจัยหลักที่ทาํใหบริษทัใชลีนุกซบนเครือ่งคอมพิวเตอรคือ 

ราคา (รอยละ 33.3) ความมีเสถียรภาพของระบบ (รอยละ 26.7) และจุดประสงคเพ่ือการศึกษา

เรียนรู (รอยละ 26.7) และปจจัยหลักที่ใชลีนุกซบนคอมพิวเตอรแมขายคือ ความปลอดภัย (รอย

ละ 72.2) และความมีเสถียรภาพของระบบ (รอยละ 61.1)      

 

อุปสรรคของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในเกาหลีใต 

 

 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในเกาหลีใตคือ ระดับความมัน่ใจใน

ซอฟตแวรโอเพนซอรสที่ต่ํา ลูกคาไมเชื่อม่ันในคุณภาพของซอฟตแวร โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ความสามารถในการทํางานรวมกันหรือสื่อสารกับคอมพิวเตอรอ่ืน (interoperability) และความ

ปลอดภัย นอกจากนี้ อุปสรรคที่สําคัญอ่ืนๆ ไดแก ความยุงยากในการติดตั้งซอฟตแวร การขาด

แคลนเครื่องมือ การใชแทนกันหรือเทียบกันไดของขอมูล (data compatibility) และการไมคุนเคย

กบัคําสั่ง UNIX28 รวมทั้ง การที่ผูใชไมตองการเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาและการปรับปรุง

คุณภาพ (upgrading) ของซอฟตแวรโอเพนซอรส  

 

 

                                                            
28 Kim, Yea, & Kim, 2003 
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สรุป 

  

ตลาดซอฟตแวรโอเพนซอรสในเกาหลีใตยังอยูในระยะแรกของการเติบโตและสวนแบง

ตลาดยังคงมีเพียงเล็กนอย อยางไรก็ตาม ซอฟตแวรโอเพนซอรสนาจะมีสวนแบงตลาดเพิม่ขึ้น

อยางรวดเร็วในอนาคต เน่ืองจากการสนับสนุนอยางจริงจังจากภาครัฐและการที่ซอฟตแวรโอเพน

ซอรสมีตนทุนต่ํา  

 

รัฐบาลเกาหลใีตสงเสริมซอฟตแวรโอเพนซอรส เน่ืองจากราคาถูกและเปนการเพิม่โอกาส

ในการพัฒนาเทคโนโลยีดานซอฟตแวรของประเทศ รวมทั้งคาดวา การเพิ่มการแขงขันในตลาด

ซอฟตแวรโอเพนซอรสจะชวยลดบทบาทการครอบงําของผูประกอบการซอฟตแวรที่ใหสิทธิ์การ

ใชในตลาดซอฟตแวรของเกาหลีใตได 

 

ประเทศมาเลเซีย 

 

ประเทศมาเลเซียนับเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่รัฐบาลให

ความสําคัญกับการนําซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชในหนวยงานภาครัฐ29 โดยรัฐบาลมาเลเซียเริ่ม

ใหความสนใจกับซอฟตแวรโอเพนซอรสนับตั้งแตป 2545 มีการใหหนวยงานปฏิรูปการบริหาร

ราชการ (Malaysia Administrative Modernization and Management Planning Unit: MAMPU) 

ทําหนาที่ศึกษาความเปนไปไดในการนําซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใชในหนวยงานรัฐบาล และในป 

2546 รัฐบาลมาเลเซียไดนํารองการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในหนวยงานดานการคลัง 

(treasury) จากนั้น ไดใหหนวยงานอื่นมีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในเครื่องแมขาย  

 

ในป 2547 รัฐบาลมาเลเซียไดประกาศแผนแมบทในการนําซอฟตแวรโอเพนซอรสมาใช

ในหนวยงานภาครัฐ (Malaysian Public Sector OSS Master Plan) โดยให MAMPU เปน

หนวยงานหลักในการนําแผนแมบทดังกลาวมาปฏิบัติใช พรอมกันนั้น รัฐบาลมาเลเซียไดจัดตั้ง

ศูนยพัฒนาความสามารถดานโอเพนซอรส (Open Source Competency Center (OSCC)) เพ่ือ

ทําหนาที่เปนแหลงรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับซอฟตแวรโอเพนซอรส รวมทั้งการวิจัย สนับสนุน 

และติดตามการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในหนวยงานภาครัฐ ในเบื้องตน รัฐบาลมาเลเซียไดให

                                                            
29 นอกจากประเทศมาเลเซียแลว ยงัมีประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนามซึ่งเปนประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่รัฐบาลมี
นโยบายผลักดันการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสภายในหนวยงานภาครัฐ 



  4-24

เงินสนับสนุนกวา 36 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือเปนทุนเริ่มตนในการพัฒนาซอฟตแวรซอรส อีกทั้ง

รัฐบาลมาเลเซียไดทําการพัฒนาซอฟตแวรระบบปฏิบัติการแหงชาติ (National OS) โดยการ

พัฒนาขึ้นมาจากระบบปฏิบัติการลีนุกซ 

 

แผนแมบทดานซอฟตแวรโอเพนซอรส (OSS Master Plan) มีวัตถุประสงคหลัก คือ 

• เพ่ือลดตนทุนรวมในการเปนเจาของ (Total cost of ownership)  

• เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการใชซอฟตแวร  

• เพ่ือเพ่ิมความสามารถทํางานรวมกันไดระหวางระบบ (Interoperability)  

• เพ่ือกระตุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ICT และซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส  

• เพ่ือกอใหเกิดชุมชนโอเพนซอรสระหวางผูใชและนักพัฒนา 

• เพ่ือกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-based society) 

• เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital divide) 

 

ในแผนแมบทดังกลาว ขั้นตอนในการดําเนินการ ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ 

 

ขั้นตอนที่ 1: แผนระยะสั้น (Laying the Foundation and Early Adoption: 2547-2548) 

จะเนนการจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส รวมทั้ง จัดอบรม

และนํารองการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสใหแกหนวยงานตางๆ โดยในระยะแรก การเปลี่ยนไปใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรสจะมีทั้งในคอมพิวเตอรแมขาย เชน Web server และ mail server เปนตน 

และในคอมพิวเตอรสวนบุคคล เชน การเปลี่ยนไปใช OpenOffice เปนตน 

 

ขั้นตอนที่ 2: แผนระยะกลาง (Accelerated adoption: 2548-2553) จะเนนการติดตาม

การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในแตละหนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้งมีการเจรจากับ

ประเทศที่กําลังพัฒนาดานซอฟตแวรโอเพนซอรสเพื่อรวมมือกันพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส ใน

ระยะนี้ ซอฟตแวรที่จะเปลี่ยนไปใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสคือ ซอฟตแวรประเภทฐานขอมูล 

(Database) และซอฟตแวรที่ใชในสํานักงาน 

 

 

 



  4-25

ขั้นตอนที่ 3: แผนระยะยาว (Self Reliance: ตั้งแตป 2553 เปนตนไป) จะเนนใหแตละ

หนวยงานสามารถผลิตซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสที่มีความเฉพาะเจาะจงกับหนวยงานของ

ตนเองได โดยซอฟตแวรที่จะเปลี่ยนไปใชซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสในขั้นตอนนี้คือ ซอฟตแวร

ประเภท ERP และ CRM 

 

นโยบายที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 

ของรัฐบาลมาเลเซียคือ การจัดใหมีงานสัมมนาเก่ียวกับซอฟตแวรโอเพนซอรสเพื่อเปนเวทีในการ

เผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูในการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส นอกจากนั้น รัฐบาลมาเลเซียยัง

จัดใหมีการประกวด OSS Case Study Award เพ่ือใหแตละหนวยงานภาครัฐไดทําการพัฒนา

ซอฟตแวรโอเพนซอรส ตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางหนวยงานเพื่อทําการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส 

 

การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศมาเลเซีย 

 

ผลของการดําเนินการภายใตแผนแมบทดังกลาวทําใหหนวยงานภาครัฐของมาเลเชียได

เปลี่ยนมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรสกวารอยละ 95 โดยมีหนวยงานภาครัฐจํานวน 691 แหงจาก 

724 แหงที่เปลี่ยนมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรส (ภาพที่ 4.4) โดยซอฟตแวรโอเพนซอรสที่มีการ

นําไปใชงานมากที่สุดคือ Web server (หนวยงานประมาณรอยละ 87 ที่นําซอฟตแวรประเภท 

Web serverไปใช) และรองลงมาคือ ซอฟตแวรประเภทฐานขอมูล (Database) (รอยละ 44) 

(ภาพที่ 4.5) 

 

ประโยชนของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศมาเลเซีย 

 

รายงานของ OSCC30 กลาววา รัฐบาลมาเลเซียสามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อ

ซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ไดกวา 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ (หรือ 40 ลานริงกิตมาเลเซีย) จากการ

ดําเนินการภายใตแผนแมบทที่สนับสนุนใหนําซอฟตแวรโอเพนซอรสเขามาใชในหนวยงาน

ภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําซอฟตแวร OpenOffice มาใชในหนวยงานภาครัฐ สามารถ

ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อซอฟตแวรที่ใชในสํานักงานไดกวา 3.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ (หรือ 

12 ลานริงกิตมาเลเซีย) 

                                                            
30 OSCC (January, 2009). ‘RM40 million Saving From OSS Adoption’. OSCC Quarterly Newsletter. 
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อุปสรรคของการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศมาเลเซีย 

 

อุปสรรคที่สําคัญในการสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสของรัฐบาลมาเลเซีย31  คือ 

การขาดแคลนผูมีความชํานาญทางดานซอฟตแวรโอเพนซอรส การอบรมการใชซอฟตแวรโอเพน

ซอรสของหนวยงาน OSCC มีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ และขอจํากัดดานงบประมาณใน

การวาจางใหนําซอฟตแวรโอเพนซอรส (outsourcing) เขามาใชงาน อีกทั้งชุมชนในการพัฒนา

ซอฟตแวรโอเพนซอรสยังคงอยูในขั้นเริ่มตน 

 

ภาพที่ 4.4 จํานวนหนวยงานภาครัฐของมาเลเซียที่เปลี่ยนมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 

 
ที่มา: OSCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
31 Jaafar, A., Ahmad, A. (2009) The use of Open Source Software in the Public Sector in Malaysia. 
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ภาพที่ 4.5 สัดสวนของซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภทตางๆ ที่ใชในหนวยงานรัฐบาล
มาเลเซีย 

 
ที่มา: OSCC 
 

ประเทศเยอรมนี 

 

รัฐบาลกลางของประเทศเยอรมนีเริ่มใหความสําคัญกับการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมา

นับตั้งแตป 2543 ซ่ึงรัฐบาลกลางของเยอรมนีเล็งเห็นวา ซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสชวยเพิ่ม

ความปลอดภัย (Security) และขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับตลาดซอฟตแวร

ภายในประเทศ ในชวงแรก รัฐบาลเยอรมนีไดออกนโยบายเพื่อศึกษาขอดีและขอเสียของการใช

ซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส และศึกษาความเปนไปไดในการนําซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสมาใช

กับผูประกอบการ (enterprise) และหนวยงานขาราชการพลเรือน (civil service) โดยกระทรวง

กิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) ไดจัดตั้ง Co-ordination and Advisory organ (KBSt) 

ซ่ึงเปนศูนยพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกหนวยงานภาครัฐ 

โดย KBSt มีหนาที่ศึกษาการนําซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสมาปฏิบัติใชในหนวยงานภาครัฐ  
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หนวยงานภาครัฐอีกแหงหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาและการใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรสคือ กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเยอรมนี (Federal Department 

for Economy and Technology: BMWi) ซ่ึงไดจัดทําคูมือเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการนําซอฟตแวร

แบบโอเพนซอรสมาใชในภาคธุรกิจใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ

จัดตั้งศูนยพัฒนาความสามารถดานโอเพนซอรสแหงชาติ (National Open Source Competency 

Center: BerliOS) เพ่ือทําหนาที่เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางนักพัฒนากับผูแทนจําหนายเชิง

พาณิชย (Commercial distributor) หรือระหวางนักพัฒนากับหนวยงานภาครัฐ ในการแลกเปลี่ยน

ความรูและฐานขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนหรือซ้ือขายซอฟตแวรโอเพนซอรส นอกจากนี้ ยังได

สนับสนุนเงินกวา 1.6 แสนยูโรเพื่อใชในโครงการ GNuPG (GNu Privacy Guard) โดยมี

จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเขารหัสขอมูล (encryption technology) เพ่ือใชใน

หนวยงานภาครัฐโดยใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนตนแบบในการพัฒนา เน่ืองจากรัฐบาล

เยอรมนีใหความสําคัญกับการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในดานความปลอดภัยในการประมวลผล

ขอมูลและการสื่อสารขอมูลเปนอยางมาก  

 

 นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสอ่ืนๆ เชน   

• กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) ไดเปลี่ยนมาใชระบบปฏิบัติการลีนุกซ

ภายในหนวยงาน โดยเปนลีนุกซที่พัฒนามาจาก SUSE ซ่ึงเปนของบริษัทในประเทศ

เยอรมนี 

• กระทรวงการคลังไดเปลี่ยนมาใชลีนุกซบนเครื่องแมขายในหนวยงานจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐ 

• กระทรวงขนสง กอสรางและพัฒนาเมือง ไดบรรจุแผนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสอ

ยูในแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• กระทรวงการคลังใชซอฟตแวรโอเพนซอรสกับอินเทอรเน็ตและอีเมล 

• รัฐบาลกลางของเยอรมนีสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวย ใชรูปแบบเอกสาร

แบบเปด (Open Document Format: ODF) สําหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการรับสงเอกสารตางระบบได 

• รัฐบาลนครมิวนิคมีแผนที่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอรในหนวยงานกวา 14,000 เครื่องมา

ใชซอฟตแวรลีนุกซ และ OpenOffice โดยวางแผนวาภายในป 2552 จะสามารถ
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เปลี่ยนมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรสไดกวารอยละ 80 ซ่ึงแผนดังกลาวใชเงินลงทุน

ประมาณ 35 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

นอกจากภาครัฐที่มีการพัฒนาและสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสอยางแพรหลาย

แลว ในสวนของภาคธุรกิจเอง บริษัทของเยอรมนีที่เปนบริษัทชั้นนําระดับโลกในการพัฒนา

ซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน บริษัท KDE ซ่ึงเปนผูพัฒนาระบบลีนุกซที่ใชกับคอมพิวเตอรสวน

บุคคลมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการใชงานซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศ โดย KDE ได

รวมมือกับหนวยงานภาครัฐเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสไปใชในหนวยงาน เชน รัฐบาล

เยอรมนีไดใหบริษัท KDE พัฒนาซอฟตแวร Groupware เพ่ือใชทํางานแทนซอฟตแวร Microsoft 

Exchange หรือ Lotus Notes  เปนตน 

 

ในปจจุบันการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศเยอรมนีอยูในระดับสูง จากรายงาน 

‘Annual Open Source Survey 2008’ ของ Actuate ซ่ึงสํารวจการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสใน

ประเทศตางๆ32 พบวา ประเทศเยอรมนีมีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสกวารอยละ 50.7 โดย

ซอฟตแวรโอเพนซอรสที่มีการใชสูงสุดคือ ลีนุกซ (รอยละ 55) รองลงมาคือ Apache (รอยละ 

52.1) และ Tomcat (รอยละ 44.3) ตามลําดับ ในขณะที่การสํารวจของ Webmasterpro ซ่ึงทําการ

สํารวจสวนแบงตลาดของซอฟตแวรที่ใชในสํานักงานในหลายประเทศ พบวา OpenOffice ซ่ึงเปน

ซอฟตแวรโอเพนซอรสมีสวนแบงตลาดในประเทศเยอรมนีสูงถึงรอยละ 21 ซ่ึงเปนสัดสวนที่สูง

กวาในประเทศอื่นๆ เชน ฝรั่งเศส (รอยละ 19) สหราชอาณาจักร (รอยละ 9) หรือ สหรัฐอเมริกา 

(รอยละ 9)  

 

4.4  ปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมและขัดขวางการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส

ในประเทศไทย 

  

 ปจจัยสําคัญทีส่งผลตอการสงเสริมและขัดขวางการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพน

ซอรสในประเทศไทยใหประสบความสําเร็จ ไดแก 

 

 

 
                                                            
32 ประกอบดวย ประเทศในทวีปในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา), สหราชอาณาจักร, เยอรมนี และ ฝร่ังเศส 
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1. ความรูและความเขาใจซอฟตแวรโอเพนซอรส 

นอกเหนือจากราคา ความมั่นใจในคุณภาพและการมีเสถียรภาพของซอฟตแวร

โอเพนซอรส เปนปจจัยสําคัญที่ผูใชเลือกที่จะใชซอฟตแวรโอเพนซอรส ดังน้ัน การสื่อสาร

ใหเกิดความรูและความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับคุณภาพของซอฟตแวรโอเพนซอรสจะ

ชวยใหการใชแพรหลายมากขึ้น 

 

นอกจากนี้ ความเขาใจผิดวาการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสไมจําเปนตองเสีย

คาใชจายใดๆ ทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจซอฟตแวรโอเพนซอรส เน่ืองจาก

โดยแทจริงแลว การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนการเปลี่ยนจากการซื้อซอฟตแวรไปสู

การรับบริการ ซ่ึงทําใหมีตนทุนโดยรวมถูกลง แตไมใชไมมีตนทุนเลย ยกตัวอยางเชน 

คุณภาพและระดับการพัฒนาการของซอฟตแวรโอเพนซอรสมีหลากหลาย เปนตน ดังน้ัน 

กอนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสควรมกีารประเมินความสามารถของซอฟตแวรโอเพน

ซอรสอยางเปนเหตุเปนผลเพื่อชวยในการคัดเลือกซอฟตแวรโอเพนซอรสที่เหมาะสมกับ

การใชงาน 

 

2. นโยบายในการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสของภาครัฐ 

หากภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสโดยการสนับสนุนให

หนวยงานภาครัฐหันมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรสแทนที่ซอฟตแวรทีมี่ลิขสิทธิ ์ จะชวย

กระตุนใหประชาชนทัว่ไปมีความสนใจและยอมรับซอฟตแวรโอเพนซอรสมากขึ้น 

นอกจากนี้ ในประเทศกําลงัพัฒนาสวนใหญ รวมทั้ง ประเทศไทย ภาครัฐเปนลูกคาที่

สําคัญในตลาดซอฟตแวร33 ดังน้ัน การที่ภาครัฐหันมาสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพน

ซอรสจะชวยกระตุนตลาดและการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสอยางมาก 

 

3. ขอบเขตของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและการบงัคับใชกฎหมาย 

ในประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยมักมีปญหาการบังคับใชกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาที่ไมเขมงวด ทําใหมีการใชซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในอัตราสูง 

และสงผลใหสามารถใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์โดยที่ไมตองเสียคาใชจาย เชน รานคามีการ

                                                            
33 ในป 2552 มูลคาการใชจายซอฟตแวรในประเทศไทยรวมทั้งส้ิน 64,365 ลานบาท โดยภาคเอกชนมีการใชจายในการซื้อ
ซอฟตแวรสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 45.1 รองลงมาคือ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 43.5) และธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็กและภาค
ครัวเรือน (รอยละ 11.4) ที่มา: สรุปผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป 2552 และประมาณการ
ป 2553 (SIPA และ NECTEC) 
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จําหนายเครื่องคอมพิวเตอรใหมโดยการติดตั้งซอฟตแวรที่ละเมิดลขิสทิธิ์ใหแกลูกคาโดย

ไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้ การใชซอฟตแวรที่ละเมิดลขิสิทธิ์โดยไมเสียคาใชจายหรือเสีย

คาใชจายนอยมากสงผลใหผูใชไมตระหนักถึงประโยชนของซอฟตแวรโอเพนซอรสที่มี

ตนทุนถูกกวาซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ อยางไรก็ตาม การใชซอฟตแวรที่ละเมิดลขิสทิธิใ์น

อนาคตจะทําไดยากขึ้นตามระดับแรงกดดันของเจาของลิขสิทธิ์ในตางประเทศ 

 

4. การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดอยางกวางขวางและราคาถูก 

ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการรวมพัฒนาหรือใชซอฟตแวรโอเพนซอรสคือ 

การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง การพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสเริ่มแรกเกิดขึ้นผาน

การสื่อสารทางอีเมล และมีการเผยแพรสิ่งที่คนพบหรือพัฒนารวมกันบนอินเทอรเน็ต 

ดังน้ัน หากการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเปนไปไดยากในมหาวิทยาลัย ธุรกจิเอกชน 

หรือที่บาน จะทําใหความสามารถในการรวมพัฒนาหรือใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเกิดขึ้น

ไดอยางจํากัดมาก 

 

5. การจัดการดานการศึกษาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการใชและพัฒนาซอฟตแวร

โอเพนซอรส กลาวคือ การมีสถาบันทางการศึกษาหรือฝกอบรมซึ่งสอนทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปนตอการสงเสริมการใชและพัฒนาซอฟตแวรโอเพน

ซอรส เน่ืองจากปญหาหลักประการหนึ่งที่ทําใหผูใชไมนิยมใชซอฟตแวรโอเพนซอรสคือ 

ความไมคุนเคยและความยุงยากในการปรบัใชซอฟตแวรโอเพนซอรส  

 

นอกจากนี้ การมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี

และเทคนิคการพัฒนาซอฟตแวรในประเทศ รวมทั้ง การสงเสริมวัฒนธรรมแหงการเรียนรู

และการพัฒนาใหแกประชากรในประเทศจะชวยใหการปรับใชซอฟตแวรโอเพนซอรส

เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและกวางขวางมากขึ้นในประเทศ 

 

6. การสนับสนุน (support) หลังจากการเปลี่ยนมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 

การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสจําเปนตองมีการดูแลและการปรับปรุงคณุภาพ 

(upgrade) หลังจากการติดตั้งซอฟตแวรโอเพนซอรส ดังน้ัน การขาดการสนับสนุน 

(support) ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุตางๆ เชน ทักษะของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภายในองคกรที่ไมเพียงพอ หรือ การขาดการสนับสนุนจาก Vendor จะเปนอุปสรรคที่

สําคัญตอการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส เปนตน 

 

7. นักพัฒนาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษนับเปนภาษาหลักในการพฒันาซอฟตแวรคอมพิวเตอร แมวา

หลังจากที่มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต (applications) แลวตอมา อาจมีการพัฒนา

เพ่ือใหใชไดกบัภาษาทองถิน่ของตนก็ตาม ดังน้ัน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีเปน

เครื่องมือที่สําคัญของนักพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส 

 

8. นักพัฒนาที่มีทักษะหรือไดรับการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสําเร็จในการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสเกิดจากการมีนักพัฒนาที่มี

ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน การสรางกลุมนักพัฒนาที่มีทักษะหรอืจัดการ

ฝกอบรมเพื่อใหเกิดกลุมนักพัฒนาขึ้นมาเพื่อรวมกันพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสจึงมี

บทบาทสําคญัตอการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส 

 

4.5 ขอเสนอแนะทางนโยบายและยุทธศาสตรในการสงเสริมการพฒันาและการใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยใหประสบความสําเร็จ 

 

ปจจุบัน ซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยมีการใชแพรหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจขนาดใหญ เชน การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย การเคหะ

แหงชาติ ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด และบรษิัท S&P 

จํากัด เปนตน อยางไรก็ตาม สัดสวนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยยังคงมีอยูนอย

มาก เชน สัดสวนของสถานประกอบการที่มีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมีเพียงรอยละ 1.8 ของ

สถานประการทั้งหมด34  

 

ในการสงเสรมิการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทยใหประสบ

ความสําเร็จ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะทางนโยบายและยุทธศาสตร ดังตอไปน้ี  

 

                                                            
34 รายงานผลการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2552, สํานักงานสถิติ
แหงชาต ิ
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1. นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ 

• นโยบายการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาครัฐ 

การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาครัฐจะมีสวนสําคัญอยางมากในการ

ขยายตลาดซอฟตแวรโอเพนซอรสและกระตุนใหผูใชอ่ืนหันมาพิจารณาการใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนซอฟตแวรทางเลือกที่นอกเหนือจากการใชซอฟตแวร

ที่ใหสิทธิ์การใช ดังน้ัน หนวยงานรัฐควรนํารองการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเปน

ตัวอยาง เชน ใชในระบบสารบรรณ หรือเครื่องแมขาย (server) ซ่ึงสามารถเริ่ม

ไดงายกวา เน่ืองจากไมมีปญหาการใชงานรวมกัน (interoperability)  

 

• นโยบายการจัดซื้อจัดจางซอฟตแวรของภาครัฐ 

ในตลาดซอฟตแวรของประเทศไทย ภาครัฐนับเปนผูใชหลัก (คดิเปน
สัดสวนของผูใชรอยละ 43.5 ในป 2552) ดังน้ัน หากรัฐบาลมีนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางซอฟตแวรที่ใชมาตรฐานแบบเปด (open standard) จะชวยทําใหเกิดการ
แขงขันที่เทาเทียมกันระหวางซอฟตแวรโอเพนซอรสและซอฟตแวรที่ใหสิทธิ์การ
ใช และทําใหการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ (specification) เพ่ือเอ้ือประโยชนแก
บรษิัทใดบรษิทัหนึ่งเปนไปไดยาก ซ่ึงจะชวยใหลดปญหาการจัดซื้อจัดจางที่ไม
โปรงใสของภาครัฐได35 

 
ทั้งน้ี เพ่ือใหการปรับใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาครัฐบรรลุผลสําเร็จ

ไดจริง ควรเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

กําหนดใหมีดัชนีชี้วัดหลัก (KPI) ในการประเมินผลการจัดซื้อจัดจางระบบ ICT 

ของหนวยงานของรัฐวาไดใชซอฟตแวรโอเพนซอรสหรือไม  

 

• การสงเสริมใหภาคเอกชนหันมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 

หากภาครัฐเปนตัวอยางใหแกภาคเอกชนในการนํารองใชซอฟตแวร

โอเพนซอรสและทําใหภาคเอกชนเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชซอฟตแวร

โอเพนซอรส จะทําใหภาคเอกชนหันมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรสมากขึ้น 

นอกจากนี้ เพ่ือชี้ใหภาคเอกชนเห็นถึงประโยชนของการใชซอฟตแวรโอเพน

ซอรส ภาครัฐอาจจัดทําคูมือการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส และกรณีศึกษาของ

                                                            
35 ประมาณ 5 รายใหญสุดมีสวนแบงตลาดรอยละ 67 ของตลาด ICT ของภาครัฐและ 10 รายใหญสุดมีสวนแบงตลาดรอยละ 78 
ของตลาด ICT ของภาครัฐ (ที่มา: สํานักงบประมาณ) 
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ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเพื่อ

เผยแพรแกสาธารณะ 

 

• การขยายการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเรว็สูงใหมากขึน้ 

ปจจัยที่สําคัญในการสงเสรมิซอฟตแวรโอเพนซอรสคือ ความสามารถใน

การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ดังน้ัน หากตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใน

ประเทศยังคงมีระดับการแขงขันที่กระจุกตัว36และมีราคาสูง37 อีกทั้งพ้ืนที่

ครอบคลุมการใหบริการไมทั่วถึงจะเปนอุปสรรคที่สําคญัตอการพัฒนาและใช

ซอฟตแวรโอเพนซอรสของประเทศ  

 

2. การจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาดานซอฟตแวรโอเพนซอรส เพ่ือทําหนาที่วิจัยและ

พัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส (รวมทัง้การใหเงินสนับสนุนเพ่ือการวิจัยและพฒันา

ซอฟตแวรโอเพนซอรส) และการคัดเลือกซอฟตแวรโอเพนซอรสประเภทตางๆ ที่มี

ระดับการพัฒนาการที่เหมาะสมตอการใชงานในประเทศไทย ตลอดจนการเปน

ศูนยกลางและสนับสนนุการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสใหใชไดกบัภาษาไทย 

(Localization)  

 

การจัดตั้งศูนยดังกลาวยังเอ้ือประโยชนตอการสรางกลุมนักพัฒนาที่มี

ความคุนเคยกับรหัสตนฉบบั (source code) ของซอฟตแวรโอเพนซอรส ซ่ึงจะเปน

ประโยชนในการพัฒนาหรือปรับปรุงซอฟตแวรโอเพนซอรสตอไป 

 

3. การสงเสริมความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโอเพนซอรส 

• การจัดโปรแกรมฝกอบรมดานการพัฒนาและใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในมหา

วิทยาลัย สถาบันฝกอบรม และองคกรตางๆ 

                                                            
36 ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ป 2552 สวนแบงตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงกระจุกตัวอยูที่ผูประกอบการหลัก 3 รายคือ TOT (รอยละ 
38.2) TRUE Internet (รอยละ 31.1) TT&T SS (รอยละ 25.7) และอื่นๆ (รอยละ 5.05) (ที่มา: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.)   
37 คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงรายเดือนตอรายไดของประชากรในประเทศไทยคิดเปน 10.07 เหรียญสหรัฐฯ (อยูในลําดับที่ 
51) ขณะที่ ประเทศที่มีคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอเดือนเม่ือทียบกับรายไดของประชากรที่ต่ําที่สุด คือ มอลตา คิดเปน 
0.12 เหรียญสหรัฐ (ลําดับที่ 1) รองลงมาคือ ซีเรีย (0.31 เหรียญสหรัฐฯ) และสหรัฐอเมริกา (0.55 เหรียญสหรัฐฯ) ขณะที่ ประเทศ
คูแขงสําคัญของไทย คอื มาเลเซีย (5.72 เหรียญสหรัฐฯ) อยูในลําดับที่ 39 (ที่มา: World Economic Forum, The Global 
Information Technology Report 2008-2009) 
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• การบรรจุการเรียนรูเกี่ยวกบัซอฟตแวรโอเพนซอรสในหลักสูตรการศึกษาใน

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักเรียนและนักศกึษาเกิดความตระหนักและ

ความเขาใจเกีย่วกับซอฟตแวรโอเพนซอรส 

• การสงเสริมการรวมตวักันของกลุมผูสนับสนุนซอฟตแวรโอเพนซอรส เน่ืองจาก

กิจกรรมของผูสนับสนุนและการศึกษาดานซอฟตแวรโอเพนซอรสมีสวนสําคัญตอ

การสงเสริมการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส  

 

กลาวโดยสรุป ยุทธศาสตรในการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสใหประสบ

ความสําเร็จในประเทศไทยจําเปนตองอาศัยการขับเคลื่อนที่มีความมุงม่ันและการบูรณาการที่ดี 

ดังนั้น ควรพิจารณาจัดตั้งหนวยงานหลักในการสนับสนุนการพัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพน

ซอรสในประเทศไทย โดยทําหนาที่เปนศูนยกลาง (focal point) ในการกําหนดนโยบาย การ

วางแผนการดําเนินการ การอํานวยความสะดวก การใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของในการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสและการสรางชุมชนซอฟตแวรโอเพนซอรสที่เขมเขง็ 

ตลอดจนการติดตามการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาครัฐ  
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บทที่ 5  ประสบการณตางประเทศดานอุตสาหกรรม ICT 
 
 
 เน้ือหาในบทนี้นําเสนอการศึกษาขอมูลเชิงลึกภาคอุตสาหกรรม ICT ของประเทศที่มี
ศักยภาพในการเปนผูนําดานอุตสาหกรรม ICT ในระดับสากล ครอบคลุม 3 ประเทศ คือ 
ฟนแลนด เยอรมนี และอิสราเอล โดยในแตละประเทศจะวิเคราะหเชิงลึกใน 3 ประเด็นหลัก คอื 
พัฒนาการของอุตสาหกรรม ICT จุดแข็งและจุดออนของอุตสาหกรรม ICT และแนวนโยบายของ
ภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT จากนั้น จะนําเสนอบทเรียนและแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT แกประเทศไทย ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและตลาดโทรคมนาคมใน
ประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาตลาดในประเทศ และการสงเสริมการตลาดไปยัง
ตางประเทศ   
 
5.1 ฟนแลนด 

 
ประเทศฟนแลนดเปนประเทศเล็กมีประชากร 5.3 ลานคน มีพ้ืนที่ 304,112 ตาราง

กิโลเมตร โดยรอยละ 68 เปนปาไม   ประชากรสวนใหญอาศัยอยูทางตอนใตของประเทศ ในเมือง
หลัก 4 เมืองคือ Helsinki (เมืองหลวง), Espoo, Tampere, และ Vantaa ในป ค.ศ. 2007 
ฟนแลนดมีรายไดเฉลี่ย 35,362 ดอลลารสหรัฐตอคน  ดานอุตสาหกรรม ICT ประเทศฟนแลนด
ถือเปนผูนําในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไรสาย มีบริษัทระดับโลกอยางบริษัท Nokia และมีการ
พัฒนาและการใชซอฟตแวรโอเพนซอสส (open source software) 
 
5.1.1 พัฒนาการของอุตสาหกรรม ICT ของฟนแลนด 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรม ICT ของฟนแลนด 
 
 ฟนแลนดเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในการเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของ
ประเทศจากเดิมที่เปนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยทรัพยากรภายในประเทศ (resource-driven 
economy) ไปสูเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) โดยใชเวลาเปลี่ยนผาน
อยางรวดเร็ว โดยฟนแลนดเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญสูงในการผลิตและการสงออก
อุปกรณโทรคมนาคมไรสาย  ในป ค.ศ. 2005 ฟนแลนดสงออกอุปกรณโทรคมนาคมมีมูลคาคิด
เปนรอยละ 8.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (GDP)  โดยมีการขยายตัวขึ้นอยางมาก
จากอดีต  การขยายตัวอยางสูงในอุตสาหกรรมอุปกรณโทรคมนาคมฟนแลนดเกิดขึ้นจากปจจัย
หลายประการ โดยเฉพาะการมีความสามารถในการแขงขันดาน ICT ของอุตสาหกรรม การมีคลัส
เตอรดานโทรคมนาคมไรสายซึ่งชวยสงเสริมความรวมมือ การเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยี
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ระหวางบริษัทผูผลิต ผูใหบริการ สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย และหนวยงานกํากับดูแลภาครัฐ
ทั้งในดานใบอนุญาตและการกําหนดมาตรฐาน  ในขณะเดียวกัน   ฟนแลนดมีบริษัทชั้นนําอยาง
บริษัท Nokia ซ่ึงมีบทบาทสูงในคลัสเตอรดานโทรคมนาคมไรสาย โดยมีสวนชวยใหบริษัทเล็กๆ 
ที่เปนซัพพลายเออรสามารถเขาสูกระบวนการนวัตกรรมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(กรอบที่ 5.1 สรุปภาพรวมทางเศรษฐกิจและตลาดบริการดาน ICT ของฟนแลนด)     
 
 ตลาด ICT ของฟนแลนดมีการแขงขันของผูประกอบการชั้นนําที่หลากหลาย เชน การ
ผลิตอุปกรณโทรคมนาคม มีบริษัทชั้นนําอยาง Nokia, Ericsson และ Benefon  บริษัทผูรับจาง
ผลิตสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส เชน Elcoteq Network, Eimo และ JOT Automation บริษัท
ซอฟตแวรและสื่อแบบใหม เชน F-Secure และ Satama Interactive ผูใหบริการโทรศัพทไดแก 
Sonera, Elisa และ Telia  นอกจากนี้ยังมีผูใหบริการมูลคาเพิ่มตางๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งทําให
โครงสรางตลาดโทรคมนาคมของฟนแลนดมีความหลากหลายและมีพลวัต กอใหเกิดนวัตกรรม
และสินคาและบริการใหมๆ อยางรวดเร็ว โดยผูประกอบการ ICT ของฟนแลนดมักจะตั้งอยู
ในคลัสเตอรตางๆ โดยเฉพาะแถบบริเวณเมือง Helsinki  
 

เม่ือเปรียบเทียบกับคลัสเตอรดาน ICT ชั้นนําของโลกเชนอิสราเอลและไอรแลนด (ภาพที่ 
5.1) จะพบวาแตละคลัสเตอรมีความเชี่ยวชาญแตกตางกัน โดยคลัสเตอรดาน ICT ของฟนแลนด
มีความเชี่ยวชาญดานอุปกรณโทรคมนาคมไรสายตลอดหวงโซมูลคา (value chain) คือตั้งแตตน
นํ้าคือการวิจัยและพัฒนาและการออกแบบ จนถึงกลางน้ําคือการผลิตอุปกรณและปลายน้ําคือ
การตลาดและการกระจายสินคา อยางไรก็ตามฟนแลนดไมเชี่ยวชาญดาน ICT อ่ืนๆ เชน 
ซอฟตแวร คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ   สําหรับคลัสเตอรในประเทศอิสราเอล  
มีความเชี่ยวชาญในดานการวิจัยและการพัฒนาในทุกดานของ ICT ไมวาจะเปนอุปกรณ
โทรคมนาคม ซอฟตแวร คอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ  แตคลัสเตอรอิสราเอลไม
มีความเชี่ยวชาญในขั้นกลางน้ําและปลายน้ํา  สวนประเทศไอรแลนด  มีความเชี่ยวชาญในดาน
การผลิตและจําหนายซอฟตแวรและคอมพิวเตอร แตไมเชี่ยวชาญในดานอุปกรณโทรคมนาคม
และดานการวิจัยและพัฒนา  
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ภาพที่ 5.1   คลัสเตอรดาน ICT ในฟนแลนด อิสราเอล ไอรแลนด 
 

 
ที่มา:  Roper and Grimmes (2005) “Wireless valley, silicon wadi and digital island-Helsinki, Tel Aviv 

and Dublin and the ICT global production network”, Geoforum 36, pp. 297-313. 

 
ประวตัิศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของฟนแลนด 
 

ประวตัิศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของฟนแลนดสามารถแบงไดเปน 3 ชวง 
(Steinbock, 2001) ดังน้ี 

 
1. ชวงการขับเคลื่อนดวยปจจัยการผลิต (Factor-driven stage) 
 
กอนถึงป ค.ศ. 1809 ฟนแลนดเปนสวนหนึ่งของสวีเดนมาโดยตลอด  ในขณะที่ใน

ชวงเวลาตอมาตลอดคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงชวงการปฏิวัติบอลเชวิกและการประกาศอิสรภาพ
ของฟนแลนดในป ค.ศ. 1917 ฟนแลนดเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย  โดยชวงเวลาสองยุค
ดังกลาว การสื่อสารโทรคมนาคมมีวัตถุประสงคเพ่ือการทหารเปนหลัก และอยูภายใตนโยบาย
ของสวีเดนในชวงแรกและรัสเซียในชวงหลัง   ในป ค.ศ. 1877 ภายหลัง Alexander Graham Bell 
ประดิษฐโทรศัพทไดเพียง 1 ป ฟนแลนดไดมีการเชื่อมตอโทรศัพทขึ้นครั้งแรกที่เมือง Helsinki   
ในป ค.ศ. 1881 บริษัท Bell (สหรัฐ) บริษัท Ericsson (สวีเดน) และบริษัท Siemens & Halske 
(เยอรมนี) ไดเริ่มเขามาแขงขันในเมือง Turku ในฟนแลนด การแขงขันจากตางชาติจึงเปนสวน
หน่ึงของอุตสาหกรรมโทรศัพท 3-4 ทศวรรษกอนที่ฟนแลนดจะประกาศอิสรภาพ    นอกจากนี้ 
บริษัทโทรคมนาคมเกือบทั้งหมดที่ตั้งขึ้นในฟนแลนดในชวงตนไดกอตั้งที่เมืองหลักใกลชายฝงใน
แถบ Helsinki ซ่ึงกลายเปนคลัสเตอร ICT ในปจจุบัน  

 



  5-4

ในชวงกอนการประกาศอิสรภาพของฟนแลนด  กิจการโทรเลขอยูภายใตการจัดการของ
สํานักงานโทรเลขรัสเซีย ในขณะที่กิจการโทรศัพทอยูภายใตการจัดการของฟนแลนด   ในป ค.ศ. 
1890 มีผูใหบริการโทรศัพทถึง 50 รายในฟนแลนด และในทศวรรษตอมาเพิ่มขึ้นเปน 250 ราย  
ในป ค.ศ. 1938 จํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 815 ราย โดยผูประกอบการรายใหญคือสํานักโทรเลขและ
ไปรษณีย (PTT) ของฟนแลนด อยางไรก็ตาม ในเมืองทองถิ่นตางๆ บริการโทรคมนาคมถูกครอง
ตลาดโดยบริษัทเอกชนทองถิ่น โดยแมจะมีจํานวนผูประกอบการจํานวนมากแตตลาดทองถิ่นก็อยู
ในลักษณะผูกขาด   ปลายคริสตศวรรษ 1920 ตลาดโทรคมนาคมฟนแลนดพัฒนาไปพรอมๆ กับ
กลุมประเทศ Nordic และสหภาพยุโรป โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงจูงใจให
ผูประกอบการตางชาติเขามาประกอบการ  

 
2. ชวงการขับเคลื่อนดวยการลงทุน (Investment-driven stage) 
 
ระหวางป 1920-1949 สํานักโทรเลขและไปรษณีย (PTT) ของฟนแลนดไดซ้ือกิจการ

โทรคมนาคมขนาดเล็กในประเทศจํานวนมาก โดยไดเขาซื้อกิจการโทรคมนาคมทองถิ่น 170 
บริษัท โดยเฉพาะในภาคตะวันตกและตะวันออกของฟนแลนด ซ่ึงสงผลให PTT เปนผูผูกขาดใน
บริการโทรศัพททางไกลภายในประเทศ    ในขณะที่ผูประกอบการในทองถิ่นยังคงครองตลาด
โทรศัพทพ้ืนฐานในตลาดทองถิ่น    

 
ภายหลังสงครามในป ค.ศ.  1940 การพัฒนาไดเรงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป 1944 หลัง

การหยุดรบชั่วคราวกับสหภาพโซเวียต   PTT ของฟนแลนดไดเริ่มโครงการซอมแซมและกอสราง
โครงขายเคเบิลขนาดใหญ  ในชวงป ค.ศ. 1950 วัตถุประสงคสําคัญของ PTT คือการทําใหการ
รับสงสัญญาณผานโทรศัพททางไกลภายในประเทศเปนไปอยางอัตโนมัติ (automation of long-
distance traffic) ซ่ึงทําใหมีการลงทุนซื้อกิจการโครงขายของผูประกอบการโทรคมนาคมทองถิ่น
อีกจํานวนมาก   ในขณะเดียวกันผูประกอบการเอกชนรายใหญก็เขาซื้อกิจการของผูประกอบการ
เอกชนรายเล็กในทองถิ่นเชนเดียวกัน ทําใหระหวางป 1950-1955 จํานวนผูประกอบการโทรศัพท
ลดลงจาก 684 เหลือ  201 บริษัทในปลายป ค.ศ. 1950 และเหลือ 88 บริษัทในตนป ค.ศ. 1960    
เม่ือสิ้นสุดยุคการขับเคลื่อนดวยการลงทุน ผูประกอบการโทรศัพทเหลือ 61 บริษัทในป ค.ศ.  
1980   ในขณะที่ระหวางป 1928-1955 จํานวนผูใชบริการโทรศัพทเพ่ิมขึ้นจาก 38,000 รายเปน 
265,000 ราย และเพ่ิมขึ้นเปน 1.1 ลานรายในป 1973   

 
ในป 1952  ฟนแลนดเปนผูจัดงานการแขงขันกีฬาโอลิมปกที่เมือง Helsinki ซ่ึงมีสวนใน

การยกระดับกิจการโทรคมนาคมอยางมาก โดยทําใหมีการเชื่อมตอวิทยุระหวางประเทศ โทรศัพท 
โทรเลข และโทรภาพระหวางประเทศอยางสมบูรณ ในปน้ีเชนกัน ที่ PTT เร่ิมกิจกรรมวิจัยและ
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พัฒนา (R&D) เปนครั้งแรก ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนเขาสูยุคการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในกิจการ
โทรคมนาคม     อยางไรก็ตาม ในชวงนี้การแขงขันในตลาดโทรคมนาคมยังอยูในระดับต่ํา 

 
ระหวางปค.ศ. 1969-1974 ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมากระหวาง PTT และผูประกอบการ

เอกชน เน่ืองจาก PTT เปนทั้งผูประกอบการและผูกํากับดูแล ซ่ึงทําให PTT รักษาความสามารถ
ในการแขงขันของตนเองโดยเนนการกํากับดูแลมากกวาการสงเสริมพลังตลาด   ในขณะที่มีการ
หลอมรวมเทคโนโลยีโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร เปดโอกาสสําหรับบริการใหมๆ  เชน บริการ
การสื่อสารขอมูล (data communication) ผูประกอบการเอกชนตองการใหบริการใหมๆ แตยัง
ติดขัดที่การขออนุญาตประกอบการ โดยทางฝายผูประกอบการเอกชนเห็นวาขอมูลสามารถ
สงผานโครงขายโทรศัพทจึงนาจะเปนการรับสงผานโทรศัพท (telephone traffic) แต PTT เห็นวา
การสื่อสารขอมูลเปนบริการเชนเดียวกับโทรเลขเพียงแตกาวหนาขึ้นเทานั้นจึงเห็นวาควรอยูใน
กฎหมายโทรเลข     ในป ค.ศ. 1970 การประนีประนอมระหวาง PTT และผูประกอบการเอกชนมี
ขึ้นโดยเปดโอกาสใหเอกชนสามารถประกอบการบริการสื่อสารขอมูลได   การตัดสินใจดังกลาวทํา
ใหมีการคาดการณกันในวงการโทรคมนาคมวาจะมีการลดการกํากับดูแล (deregulation) ใน
ปลายป ค.ศ.  1980 

 
3. ชวงการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation-driven stage) 
 
เน่ืองจากกลุมประเทศ Nordic เหมาะสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ เน่ืองจากประชาชนอยู

กระจัดกระจายและหางไกล (Steinbock, 2001)   ป 1968   PTT จึงตัดสินใจสรางโครงขายไรสาย
แหงชาติขึ้น โดยใชเทคโนโลยี CMT 150 MHz    โดย PTT ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ไดครั้ง
แรกในป 1971 ตอมาไดใชเทคโนโลยี NMT 450 MHz ซ่ึงมีความสามารถสูงขึ้น 3 เทาและเปด
บริการครั้งแรกในป 1981    NMT เปนโครงขายไรสายระหวางประเทศแหงแรกของโลกเริ่มใชใน
กลุม Nordic และตอมาเริ่มใชนอกภูมิภาคยุโรป    ในป 1987 ฟนแลนดออกกฎหมาย 
Telecommunications Act โอนอํานาจกํากับดูแลโทรคมนาคมจาก PTT ไปที่กระทรวงขนสงและ
สื่ อสาร  เ พ่ื อแยก อํานาจการกํ ากั บ ดูแลและการใหบ ริการออกจากกัน    กฎหมาย 
Telecommunication Act ป 1987 ถูกแทนที่โดย Telecommunications Market Act 1997 
เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายของสหภาพยุโรปภายหลังจากฟนแลนดเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป
ในป 1995 โดยมีขอบทที่สําคัญ เชน การจัดใหมีการกํากับดูแลผูมีอํานาจตลาดอยางมีนัยสําคัญ 
(significant market power) เปนตน 

 
ในชวงตนป ค.ศ.  1990 ฟนแลนดไดใหบริการระบบ GSM (Global System for Mobile 

communications) เปนแหงแรกของโลก ซ่ึงระบบ GSM กลายเปนมาตรฐานสําหรับโทรคมนาคม
ไรสายของยุโรป สงผลใหบริษัท Nokia และซัพพลายเออรดานอุปกรณโทรคมนาคมของประเทศ
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กลุม Nordic ไดรับประโยชนจากความไดเปรียบในการเริ่มตนกอน (first mover advantages) ใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไรสาย  ในป 1990 มีผูไดรับใบอนุญาตบริการระบบ GSM ในฟนแลนด 
2 รายคือ PT (เดิมคือ PTT) และบริษัทเอกชน Radiolinja    ป 1992 ผูใหบริการโทรศัพททั้ง 2 
รายเริ่มใหบริการซึ่งถือเปนผูใหบริการระบบ GSM รายแรกของโลก  ตอจากนั้นบริการโทรศัพท
ทางไกลภายในประเทศและบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศเปดใหมีการแขงขันเม่ือป 
1994 และ 1995 ตามลําดับ 

 
พัฒนาการอุตสาหกรรม ICT ของฟนแลนดในชวงหลงัจนถึงปจจุบัน 

 
ภายหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียตในป 1991 ฟนแลนดไดเปลี่ยนตลาดสงออก

โดยหันไปสงออกทางตะวันตกแทน  ในป 1995 ฟนแลนดเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ซ่ึงมี
เปาหมายที่จะใหภูมิภาคกลายเปนตลาดเดียว ใหการคาและการลงทุนสามารถเคลื่อนยายไดอยาง
เสรี  จึงสงผลใหการคาในอุปกรณโทรคมนาคมทั้งที่เปนสินคาขั้นกลางและขั้นปลายระหวาง
ฟนแลนดและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงมาตรฐาน
อุปกรณโทรคมนาคมใหสอดคลองกันของสหภาพยุโรป และความตกลงรับรองรวมกัน (mutual 
recognition agreement) ระหวางสหภาพยุโรปและประเทศตางๆ ในดานการตรวจสอบมาตรฐาน
อุปกรณโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส ก็ชวยลดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีในสินคาขั้นกลาง
และขั้นปลายในโทรคมนาคมสําหรับฟนแลนดได 
 
 การเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) การเขารวมในการเปดเสรีการคาบริการ 
(GATS) ในสาขาบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน และการเขารวมกับขอตกลงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ITA, Information Technology Agreement) ลวนชวยลดอุปสรรคทางการคาในอุปกรณ
โทรคมนาคมของฟนแลนด นอกจากนี้ ภาครัฐของฟนแลนดยังเขารวมอยางแข็งขันในการกําหนด
มาตรฐานอุปกรณโทรคมนาคมโดยเฉพาะในสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU, 
International Telecommunications Union) ปจจัยตางๆ เหลานี้ชวยอํานวยความสะดวกตอ
การคาภายในอุตสาหกรรม (intra-industry trade) ในอุปกรณโทรคมนาคมของฟนแลนดซ่ึงเปน
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะของการกระจายการผลิต (fragmentation) สูง 
 
 ในป 1991-1993 ฟนแลนดไดยกเลิกขอจํากัดในการเปนเจาของบริษัทโดยคนตางชาติ 
ระหวางป 1990-2000 มีเงินลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) ตอ GDP เพ่ิมขึ้นถึง 5 เทา 
(จากรอยละ 3.7 ตอ GDP ในป 1990 เปนรอยละ 20.2 ตอ GDP ในป ค.ศ. 2000) การเพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนทางตรงจากตางประเทศโดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคมทําใหผูประกอบการ
อุปกรณโทรคมนาคมของฟนแลนดไดเขาสูแหลงทุนและความรู    ในป ค.ศ. 2001 บริษัทตางชาติ
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กวา 2,000 แหงไดประกอบธุรกิจในฟนแลนด โดยรอยละ 25 เปนบริษัทที่ประกอบการดาน ICT 
และพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับบริการไรสายตางๆ 
 
 การเปดตลาดและการผอนคลายการกํากับดูแลในสาขาโทรคมนาคม การเปดเสรีทางการ
คาและการลงทุนทางตรงระหวางประเทศมีสวนสําคัญในการสรางนวัตกรรมของอุตสาหกรรม
อุปกรณโทรคมนาคมของฟนแลนด   โดยเพิ่มแรงกดดันในการแขงขัน  สงเสริมใหเกิดการเรียนรู
และถายทอดเทคโนโลยี และสงเสริมใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการลงทุนวิจัยและพัฒนา   
อยางไรก็ตาม การเปดตลาดยังไมใชเง่ือนไขที่เพียงพอในการดูดซับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
นโยบายที่สําคัญของฟนแลนดคือการลงทุนวิจัยและพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ ระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิผล และการเชื่อมตอระหวางอุตสาหกรรมกับภาควิชาการ ปจจัยเหลานี้สงเสริมใหเกิด
นวัตกรรมและการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชไดในเชิงพาณิชย 
 

ในดานการวิจัยและพัฒนา   ป 1999 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของฟนแลนดโดยเฉพาะ
ในดาน ICT ไดเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 3.1 ของ GDP โดยรอยละ 44.6 เปนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ในคลัสเตอรใน Helsinki นอกจากนั้น ฟนแลนดยังเขารวมอยางแข็งขันกับโครงการวิจัยและ
พัฒนาของสหภาพยุโรป โดยป ค.ศ. 2000 มูลคาความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาของสหภาพ
ยุโรปในฟนแลนดสูงถึง 170 ลานยูโร    นอกจากนั้น สถาบันวิจัยของรัฐไดลงทุนและใหทุนวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีในฟนแลนด โดยสถาบันหลักไดแก TEKES หรือสถาบันเทคโนโลยีแหงชาติ 
(National Technology Agency) ซ่ึงใหทุนและบริการผูเชี่ยวชาญสําหรับโครงการวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนสนับสนุนเครือขายการวิจัยทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  

 
นอกจากนี้ ยังมีองคกร SITRA และ TE-centres (Employment and Economic 

Development Centres) ซ่ึงใหการสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทใหม ซ่ึงปจจัยสําคัญอีกประการที่ชวย
สงเสริมการเกิดขึ้นของผูประกอบการใหมคือการเกิดขึ้นของบริษัทรวมลงทุน (venture capital) 
โดยบริษัทรวมลงทุนไดเริ่มขยายตัวอยางมากในป ค.ศ.  1990 โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ    
ในป ค.ศ. 2000 สมาคมบริษัทรวมลงทุนแหงฟนแลนด (Finnish Venture Capital Association) 
ของฟนแลนดมีสมาชิก 35 องคกร โดยครึ่งหน่ึงเปนองคกรรวมลงทุนของภาครัฐ เชน SITRA โดย
ที่เหลือเปนเอกชน เชน Eqvitec Partners, CapMan Capinal Management และ Merita Capital 
เปนตน อยางไรก็ตาม รอยละ 91 ของเงินทุนบริษัทรวมลงทุนทั้งหมดมาจากบริษัทรวมลงทุน
ภาคเอกชน บริษัทรวมลงทุนมีบทบาทอยางมากในการเปนแหลงเงินทุนสําหรับผูประกอบการ
ดาน ICT ที่สรางนวัตกรรมใหมๆ ซ่ึงมีความเสี่ยงสูง 
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สําหรับดานการศึกษา ใน Helsinki มหาวิทยาลัยที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ICT คือ Helsinki University of Technology และ University of Art and Design Helsinki, 
Arabianranta นอกจากนั้น มีวิทยาลัยโปลีเทคนิคอีก 8 แหงใน Helsinki และมีศูนยฝกอบรมดาน 
ICT ที่สําคัญ 2 ศูนย คือ Helsinki polytechnic Stadia และ EVTEK institute of technology    
บทบาทของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยโปลีเทคนิคมีสวนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT 
ของฟนแลนด เน่ืองจากการมีวัฒนธรรมการทํางานที่ใกลชิดกับภาคอุตสาหกรรมโดยไดรับการ
สนับสนุนจาก TEKES ซ่ึงเปนสถาบันถายทอดเทคโนโลยี และ VTT (Technical Research 
Centre)  ซ่ึงเปนหนวยวิจัยสาธารณะที่ใหญที่สุดในฟนแลนด1  
 
 ในขณะท่ีภาครัฐของฟนแลนดมีบทบาทสูงในการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสราง
นวัตกรรม   ภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัท Nokia ก็มีบทบาทสําคัญในการชวยเปลี่ยนผาน
เศรษฐกิจของฟนแลนดและระบบนวัตกรรมของฟนแลนด        การเพิ่มขึ้นในการแขงขันในตลาด
อุปกรณโทรคมนาคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว สงผลใหสินคามีวงจรชีวิตสั้น 
ทําใหมีแรงกดดันตอบริษัท Nokia ที่จะตองหาทางพัฒนาใหมีนวัตกรรมใหมๆ    บริษัทจึงทุม
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอยางมาก  ในป 1991 รายจายดานการวิจัยและพัฒนาตอยอดขาย
ของบริษัทเทากับรอยละ 5.5 โดยไดเพ่ิมเปนรอยละ 11.2 ในป ค.ศ. 2005      ในป ค.ศ.  1990 
Nokia ไดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาในตางประเทศ โดยในป 1998 ครึ่งหน่ึงของการวิจัยและพัฒนา
ของ Nokia เกิดขึ้นที่ตางประเทศ    ในป ค.ศ. 2001 บริษัท Nokia มีการวิจัยและพัฒนาใน 15 
ประเทศ มีฐานการผลิต 18 แหงใน 10 ประเทศและขายสินคาใน 130 ตลาดทั่วโลก   ศูนยวิจัย
บางแหงของ Nokia ตั้งอยูที่คลัสเตอรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นนําของโลก เชน Silicon 
Valley สงผลใหบริษัทสามารถเรียนรูจากคูแขงและตลาดตางประเทศได     นอกจากนั้น Nokia 
ยังรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในฟนแลนดและตางประเทศ (เชน MIT ของสหรัฐ) และเขารวม
โครงการวิจัยและพัฒนาระหวางประเทศจํานวนมาก ปลายป ค.ศ.  1990 การรวมมือกับบริษัทอ่ืน 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย กลายเปนสวนสําคัญในยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาของฟนแลนด  

 
บริษัท Nokia มีบทบาทสูงในการสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ

โทรคมนาคมไรสายในฟนแลนดและกอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรม ICT  ดังจะเห็นไดจาก 
ในป 1999 การจางงานดาน ICT ในฟนแลนดทั้งหมด 83,000 คนเปนการจางงานของบริษัท 
Nokia  21,000 คน และเปนการจางงานของผูรับจางผลิตตอของบริษัท Nokia อีก 15,000 คน    
การทําสัญญาหรือความสัมพันธระยะยาวระหวางบริษัท Nokia กับซัพพลายเออร ทําใหการ
เติบโตของบริษัท Nokia สงผลใหบริษัท ICT ทองถิ่นของฟนแลนดเติบโตตามไปดวย  ในป ค.ศ. 
2007 บริษัท Nokia มีสวนแบงในตลาดโทรคมนาคมไรสายของโลกถึงรอยละ 40  โดยมียอดขาย
ในฟนแลนดเพียงรอยละ 1 ในยุโรปรอยละ 30 และที่เหลือรอยละ 69 เปนการขายในตลาดโลก 

                                                            
1 องคกรจางงาน 3,000 คน โดย 2159 คนอยูใน Espoo ในภูมิภาค Helsinki 
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 สําหรับการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส (open source software) น้ัน   ซอฟตแวรที่
เปนระบบปฏิบัติการแบบเปดที่ มีชื่อเสียงคือ Linux ซ่ึงเริ่มสรางขึ้นในป 1991 โดย Linus 
Torvalds วิศวกรคอมพิวเตอรชาวฟนแลนด  โดยผูพัฒนาซอฟตแวรไดเปดรหัสตนฉบับ (source 
code) แกสาธารณะฟรี โดยซอฟตแวร Linux สวนใหญใชในเครื่องเซิรฟเวอร รวมทั้งมีการใชใน
คอมพิวเตอรตางๆ รวมถึงโทรศัพทเคลื่อนที่   โดยในปจจุบันมีโปรแกรมประยุกตจํานวนมากที่ใช
กับระบบปฏิบัติการ Linux เชน Openoffice, Mozilla Firefox เปนตน การเปดรหัสตนฉบับ 
(source code) ตอสาธารณะทําใหผูที่สนใจสามารถใช เปลี่ยนแปลง และตอยอดโปรแกรมได ซ่ึง
นอกจากจะชวยใหเกิดการรวมกันพัฒนาซอฟตแวรแลว ยังชวยประหยัดตนทุนและเพ่ิมแรงกดดัน
ในการแขงขันตอบริษัทซอฟตแวรเอกชนตางๆ ดวย ซ่ึงทําใหบริษัทดาน ICT ขนาดใหญเชน 
Nokia, IBM, Oracle, SAP, Sun Microsystems ไดเขารวมในการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส
ในที่สุด ทั้งน้ี จากการสํารวจในป ค.ศ. 2005 พบวาบริษัทซอฟตแวรในฟนแลนดรอยละ 43 เปนผู
จัดใหบริการหรือผลิตสินคาซอฟตแวรโอเพนซอรส  
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กรอบที่ 5.1 ภาพรวมทางเศรษฐกิจและตลาดบริการดาน ICT ของฟนแลนด 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ในป 2007 ฟนแลนดมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 245 พันลานดอลลารสหรัฐ รายไดตอ
ประชากร 35,362 ดอลลารสหรัฐตอคน ซึ่งอยูในระดับที่มากกวาฝรั่งเศสและเยอรมนีเล็กนอย โดยอยูในระดับเดียวกับ
สวีเดนและเดนมารก เศรษฐกิจของฟนแลนดพ่ึงพาอุตสาหกรรม ICT สูง บริษัทที่มีบทบาทสูงไดแกบริษัท Nokia ซึ่ง
เปนผูนําการผลิตอุปกรณโทรศัพทเคล่ือนที่และซัพพลายเออรโครงขายโทรคมนาคมชั้นนําในระดับโลก ซึ่งมีสํานักงาน
ใหญอยูที่เมือง Espoo อยูในภูมิภาค Helsinki  การขยายตัวของสินคาอุปกรณโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟาในทศวรรษ 1990 เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิตทางดานอุตสาหกรรมของประเทศ      

การผลิตอุปกรณโทรคมนาคม โทรทัศนและวิทยุเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉล่ียถึงรอยละ 36.3 ตอประหวางป 1995 
และป 2000 โดยสวนใหญสะทอนการขยายตัวของโทรศัพทไรสายและอุปกรณที่เกี่ยวของ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระจายตัวระหวางทางดานเหนือและดานใตของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม ICT ตัวอยางเชน เมือง Oulu 
ทางดานเหนือของฟนแลนดถือเปนศูนยกลางทางเทคโนโลยีแหงหนึ่ง เชนเดียวกับเมือง Helsinki ทางดานใต ในขณะที่
กิจกรรมทางการเกษตรกระจุกตัวอยูทางดานใตของประเทศ อุตสาหกรรมหลักของประเทศไดแกอุตสาหกรรมอุปกรณ
โทรคมนาคม โลหะพ้ืนฐาน ไมและกระดาษ และยางและพลาสติก   

ในดานการสงออกนั้น ป 1992 อุตสาหกรรมกระดาษเปนสาขาหลักในการสงออก การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ของสาขาอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณโทรคมนาคมทําใหโครงสรางการสงออกเปล่ียนแปลงในทศวรรษ 1990 โดยการ
สงออกสาขาอุปกรณโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกสมากกวาอุตสาหกรรมกระดาษเปนครั้งแรกในป 1998  ในป 2007 
สาขาอุปกรณโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ 20 ของการสงออก  ในขณะที่สาขากระดาษคิดเปนรอยละ 
15 และไมและผลิตภัณฑไมคิดเปนรอยละ 4.4 ของการสงออกรวม โดยตลาดหลักๆ ของฟนแลนดไดแกเยอรมนี 
สวีเดน รัสเซีย สหรัฐและอังกฤษ 

 
ตลาดบริการโทรศัพทไรสายของฟนแลนดเปดใหมีการแขงขันในป 1990 ตอจากนั้นบริการโทรศัพททางไกล

ภายในประเทศและบริการโทรศัพททางไกลระหวางประเทศเปดใหมีการแขงขันเมื่อป 1994 และ 1995 ตามลําดับ การ
เปดตลาดใหมีการแขงขันดังกลาวสงผลใหราคาคาบริการโทรศัพทในฟนแลนดอยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศในกลุม OECD ราคาคาบริการโทรศัพทของฟนแลนดอยูในกลุมที่คาบริการต่ําสุด     

จํานวนผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานของฟนแลนดเทากับ 1.9 ลานรายในป 2006 หรือคิดเปน 37 รายตอ
ประชากร 100 คน (ลดลงจาก 55 รายตอประชากร 100 คนในป 1999) ในทางตรงกันขาม จํานวนผูใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนมีผูใชบริการสูงกวาผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานเปนครั้งแรกในป 1998   
ในป 2007 มีผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ 5.85 ลานราย หรือคิดเปน 112 รายตอประชากร 100 คน 
 ในสวนของบริการอินเทอรเน็ต ฟนแลนดมีผูใชบริการ 3.29 ลานรายในป 2005 หรือคิดเปนรอยละ 62 ของ
ประชากร   ผูใชบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบรนด (DSL: Direct Subscriber Line) มีจํานวน 1.43 ลานรายในป 2006 
หรือคิดเปนรอยละ 55 ของครัวเรือน โดยอัตราผูใชสูงกวาคาเฉลี่ยของสหภาพยุโรป   นอกจากนี้ ฟนแลนดยังมีการ
ขยายโครงขายเคเบิลในพ้ืนที่ชนบท การเชื่อมตออินเทอรเน็ตระหวางประเทศมีมาตรฐานสูงเชนเดียวกับโครงขาย
โทรคมนาคมที่อยูในระบบดิจิทัลทั้งหมด สงผลใหประเทศฟนแลนดถือเปนโหนด (node) ของการรับสงขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตระหวางประเทศของรัสเซียและรัฐบอลติก (ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย) 
 
ที่มา: EIU (2008) 
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5.1.2 จุดแข็งและจุดออนของอุตสาหกรรม ICT ของฟนแลนด2 
 
 ประเทศฟนแลนดเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรม ICT ชั้นนําของโลก จึงมีจุดแข็ง 
(strengths) ของอุตสาหกรรม ICT หลายประการ ดังน้ี 

- ฟนแลนดมีความสามารถสูงในอุตสาหกรรมโทรศัพทไรสายและมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสําหรับโทรศัพทไรสายที่มีความกาวหนาอยางมาก มีผูประกอบการที่
มีความสามารถ และมีตลาดที่กาวหนา (advanced market) ซ่ึงสามารถรองรับ
สินคาใหมๆ ที่เขาสูตลาดไดงาย 

- ซัพพลายเชนในประเทศแข็งแกรงและพึ่งการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศเปน
หลัก 

- บทบาทของภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT อยูในระดับสูงทั้งในดานการ
กํากับดูแลที่กาวหนาโดยมีกฎหมายที่เอ้ือตอการใหสังคมไดใชประโยชนจาก ICT  
การสรางโครงสรางพื้นฐานดาน ICT อยางเพียงพอ และการสงเสริมดาน
การศึกษา การวิจัยและพัฒนา 

- ในดานการวิ จัยและพัฒนา  มีความรวมมือระหว างผูประกอบการและ
มหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนาสูง งานวิจัยเชิงประยุกตมีระดับมาตรฐานที่สูง 
ระบบการวิจัยและพัฒนา (R&D system) มีความเขมแข็ง และระบบการศึกษา
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ได นอกจากนี้ 
บริษัทเอกชน โดยเฉพาะ Nokia ไดลงทุนวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีไรสายใน
ระดับที่สูง 

- ผูประกอบการสามารถใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหเปนประโยชนในการ
พาณิชยและการวิจัยและพัฒนา 

- ชุมชนเมืองมีความกาวหนาและพรอมจะปรับตัว ประชาชนและผูบริโภคมี
ทัศนคติเชิงบวกตอเทคโนโลยีและพรอมจะทดลองสิ่งใหมๆ 

 
อยางไรก็ตาม ประเทศฟนแลนดยังคงมีจุดออน (weaknesses) บางประการ ดังน้ี 

- อุตสาหกรรม ICT ฟนแลนดขาดความหลากหลาย  กระจุกตัวอยู ในกลุม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไรสายเปนหลัก  การเติบโตของอุตสาหกรรม ICT ผูก
ติดอยูกับการประสบความสําเร็จในระดับโลกของบริษัท Nokia อยางมีนัยสําคัญ  

- ฟนแลนดยังขาดความสามารถในเทคโนโลยีบางสาขาที่สําคัญ เชน เทคโนโลยี
จอภาพแบบใหม (new screen technology) เปนตน 

- ฟนแลนดเปนประเทศเล็ก มีทรัพยากรนอย ประชากรไมมาก ขนาดตลาดเล็ก  

                                                            
2 Ahlquist (2005) Roper and Grimes (2005) OECD (2008)  
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- การเปนประเทศเล็กมีทรัพยากรจํากัดทําใหตองเลือกวิจัยและพัฒนาในบางสาขา 
ไมสามารถทําวิจัยหลายดานได 

- ฟนแลนดมีความสามารถสูงในการพัฒนาเทคโนโลยีและการออกแบบ แตยังมี
จุดออนในดานการทําธุรกิจ  

- บริษัทรวมลงทุน (venture capital) ยังมีไมเพียงพอ ขาดกลไกการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงินที่สงเสริมใหเกิดธุรกิจใหมๆ 

- ยังมีจุดออนในดานแรงจูงใจทางภาษี โดยมีภาษีสูงและมีตนทุนสวัสดิการสังคมที่
สูงเม่ือเทียบกับกลุม Nordic  

- การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research) ในมหาวิทยาลัยดานเทคนิค (technical 
university) ยังไมเพียงพอ 

 
5.1.3 แนวนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของฟนแลนด 
 
 นโยบายของภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT เปนการผสมผสานนโยบายตางๆ 
โดยมุงเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใชนวัตกรรม โดยการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
การสรางนวัตกรรมและการนํานวัตกรรมไปใชในเชิงพาณิชย    นโยบายการเปดตลาดบริการ
โทรคมนาคมและการผอนคลายการกํากับดูแลในสาขาโทรคมนาคม ตลอดจนการเปดเสรีทางการ
คาและการลงทุนทางตรงระหวางประเทศมีสวนสําคัญในการสรางนวัตกรรมและสงเสริม
อุตสาหกรรมอุปกรณโทรคมนาคมของฟนแลนด นอกจากการเปดตลาดใหเกิดการแขงขันแลว 
นโยบายที่สําคัญของฟนแลนดไดแกการทุมลงทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนาอยางสูง การมีระบบ
การศึกษาระดับสูงที่มีคุณภาพสูง และการเช่ือมตอระหวางอุตสาหกรรมกับภาควิชาการซึ่งทําใหมี
การนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชไดในเชิงพาณิชยได 
 

ในปจจุบัน  จากการสํารวจของ OECD ในป ค.ศ. 20083 พบวา แนวโนมของนโยบาย
ดาน ICT ของฟนแลนดจะใหความสําคัญกับการบริการทางอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ บรอดแบ
รนด มาตรฐาน และการแพรกระจายเทคโนโลยีตอครัวเรือนและบุคคลเปนสําคัญ     ทั้งน้ี 
นโยบายหลักในการพัฒนา ICT โดยรวมของฟนแลนดอยูภายใตโครงการ “Information Society 
Programme” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน 
(competitiveness) และผลิตภาพการผลิต (productivity) เพ่ือสงเสริมความเทาเทียมกันในสังคม
และในภูมิภาค และเพ่ือยกระดับความเปนอยูของพลเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผานการใช ICT 
นอกจากนั้น โครงการ Information Society Programme ยังมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาสถานะของ
ฟนแลนดในการเปนหนึ่งในผูนําในการผลิตและการใช ICT 

                                                            
3 Graham Vickery (2009) “Policies for the ICT industry and ICT-related areas in the EU and in other parts of the world”, 
OECD. 
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 โครงการนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรวมมืออันใกลชิดระหวางภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐ
จะสนับสนุนการพัฒนา ICT โดยทําใหประชาชนเขาถึงอินเทอรเน็ตบรอดแบรนด  การพัฒนา
ทักษะดาน ICT ใหกับประชาชน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบริการภาครัฐและ
การบริหารจัดการตางๆ โดยใช ICT ตลอดจนการออกกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี 
การปฏิบัติตามโครงการแบงเปน 8 กลุม โดยมีโครงการยอยภายใตโครงการนี้มากกวา 100 
โครงการ มีหลายกระทรวงที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการศึกษา กระทรวงขนสงและการสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง  เปนตน โครงการอยูภายใตการดูแลของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจํากระทรวงที่เกี่ยวของ โดยสามารถสรุปนโยบายดาน ICT ของฟนแลนดใน
ปจจุบันไดดังน้ี 
 

1. โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมและโทรทศันดิจิทัล 
 

วัตถุประสงคคือการทําใหประชาชนในประเทศทุกคนสามารถใชบริการ ICT ที่มีโครงขาย
ที่ปลอดภัยและเร็ว ทําใหเกิดการพัฒนางานใหมๆ วิธีการทางธุรกิจใหมๆ และสงเสริมการพัฒนา
ภูมิภาคและความเทาเทียม   โดยประชาชนที่ยังไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่บานจะตองสามารถ
ใชบริการผานทางจุดบริการสาธารณะได ตัวอยางเชน โครงการการปฏิบัติตามยุทธศาสตรบรอด
แบรนดเพ่ือใหการเชื่อมตอการสื่อสารมีแพรหลาย เร็ว และมีราคาสมเหตุสมผลใหกับประชาชน
ทุกคน (กระทรวงขนสงและการสื่อสาร)  โครงการนําการสื่อสารที่รวดเร็วเขาไปในโรงเรียน 
หองสมุดและจุดบรกิารสาธารณะ (กระทรวงศึกษา และกระทรวงมหาดไทย) เปนตน 

 
2. ความสามารถของประชาชนในการใชประโยชนจากสังคมสารสนเทศและการเพิ่มการ

ใชบริการสังคมสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงคหลักคือตองการใหประชาชนทุกคนมีทักษะเบื้องตนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานสื่อ และทักษะอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวอยางเชน โครงการการปฏิบัติตามยุทธศาสตรความปลอดภัยทางขอมูลแหงชาติ โครงการการ
สงเสริมการศึกษาเรื่องสื่อ  การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือทราบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคคล การใหขอมูลบริการอิเล็กทรอนิกสโดยจัดทําในรูปแบบที่ดึงดูดและนาสนใจ การจัดตั้ง
ศูนยบริการในภูมิภาคเพื่อเปดใหประชาชนเขาถึงอินเทอรเน็ตและบริการใหคําปรึกษาตางๆ เชน 
จัดตั้งที่โรงเรียน หองสมุด สถานที่ราชการ หรือจุดบริการสาธารณะ โครงการยกระดับทักษะดาน
สังคมสารสนเทศใหกับผูนําของรัฐ ภูมิภาคและเมืองตางๆ (กระทรวงการคลัง) เปนตน 
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3. การฝกอบรม การทํางาน และการวิจัยและพัฒนา 
 

วัตถุประสงคเพ่ือใหคนทํางานมีทักษะระดับสูงสําหรับสังคมสารสนเทศ โดยรัฐบาลจะ
ลงทุนขนาดใหญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  การจัดใหมีการฝกอบรมในสํานักงานตางๆ 
และรับประกันใหมีการศึกษาระดับสูงที่มีคุณภาพ และรัฐบาลสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตและ
การฝกอบรมในงาน (on-the-job training) ผานทางเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ  โดยมี
โครงการตางๆ เชน ใหเงินทุนสําหรับฝกอบรม  การใชสัญญารับรองความสามารถ (performance 
agreement) ในสถาบันการศึกษาเพื่อรับประกันวาจะมีจํานวนแรงงานที่มีทักษณะสูงเพียงพอตอ
สังคมสารสนเทศ การจัดใหมีการศึกษาที่ดีขึ้นผานทางเทคโนโลยี ICT และยกระดับเนื้อหา 
(content) ในอินเทอรเน็ต  การสงเสริมการใชประโยชนจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ การ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เปนตน  
 

4. บริการอิเล็กทรอนิกสในการบริหารจัดการของภาครัฐ 
 
วัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุนและบริหารจัดการไดตามเวลาจริง (real time) เชน โครงการ 

ปรับปรุงระบบวีซาฟนแลนดใหเชื่อมตอกับระบบวีซา Schengen  การพัฒนาเว็บศูนยกลางบริการ
ของภาครัฐ (Suomi.fi) และผนวกรวมเขากับเว็บศูนยกลางขอมูลแหงชาติ  การพัฒนาบริการ
ขอมูลการเลือกตั้ง การพัฒนาระบบภาษีอากรที่ เกี่ยวกับธุรกจิใหสามารถจัดการไดผาน
อิเล็กทรอนิกส  การใชยุทธศาสตร XML สําหรับบริหารจัดการภาครัฐ เปนตน   

 
5. สวัสดิการสังคมและสุขภาพ 

 
วัตถุประสงคคือการจัดใหมีสวัสดิการสังคมและบริการสุขภาพมากขึ้นและยกระดับ

คุณภาพและใหมีประสิทธิภาพทางตนทุน โดยปจจุบันอยูในชวงการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงเพ่ิม
ความตองการบริการตางๆ ในขณะที่จํานวนคนทํางานในวัยแรงงานลดลง ซ่ึงทําใหผูประกอบการ
มีความลําบากมากขึ้นในการจางคนงานใหมๆ โดยการใช ICT อาจมีสวนชวยแกไขปญหาตางๆ 
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสุขภาพได เชน โครงการพัฒนาระบบทะเบียนผูปวยทาง
อิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบสั่งยาผานทางอิเล็กทรอนิกส โครงการศึกษาถึงวิธีการสนับสนุนให
สามารถใชชีวิตโดยไมพ่ึงพาผูอ่ืนผานทาง ICT โครงการจัดใหขอมูลดานสุขภาพที่มีคุณภาพและ
เชื่อถือไดผานทางอินเทอรเน็ต เปนตน 
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6. พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเนื้อหาดิจิทัล 
 
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยการพัฒนาสภาพแวดลอมที่

เหมาะสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสผานการรวมมือกับภาคเอกชนอยางใกลชิด และสงเสริม
ใหมีการผลิตเนื้อหาดิจิทัลในสาขาตางๆ ทั้งภาพยนตรดิจิทัล โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ เพลง 
หองสมุด พิพิธภัณฑ เน้ือหาดิจิทัลสําหรับคนหนุมสาว กีฬา วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิง
นิเวศน  เปาหมายคือการทําใหมีโครงสรางการผลิตที่แข็งแรงและหลากหลายและสามารถแขงขัน
กับสินคาตางประเทศได เชน โครงการจัดตั้งเว็บไซตที่เปนตัวอยางที่ดี (best practices website) 
และมอบรางวัลประจําปโดยนายกรัฐมนตรี การสงเสริมใบแจงราคาสินคา (invoice) อิเล็กทรอนิกส 
การสงเสริมการจัดตั้งศูนยบริการอิเล็กทรอนิกส สงเสริมทักษะทางธุรกิจและเครือขายสําหรับการ
ผลิตเนื้อหา การพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ การพัฒนาระบบลิขสิทธิ์ใหสอดคลองกับ
สังคมสารสนเทศ การจัดตั้งศูนยใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยวแหงชาติ การสนับสนุนการผลิต
เน้ือหาโสตทัศน (audiovisual) เปนตน 

 
7. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

 
ภาครัฐจะสรางมาตรฐานและวิธีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสงเสริมใหนําไปใช

โดยทั่วไปในสังคม โดยเทคโนโลยีและเนื้อหาของระบบตางๆ ในภาครัฐจะตองปรับใชกันได 
(compatible) รัฐบาลจะรวมมือกับหนวยงานทองถิ่นในเรื่องมาตรฐานและการเตรียมการอบรม  
โครงการที่ดําเนินการ เชน การทําใหการบริหารจัดการเอกสารและการเงินของภาครัฐอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสและปรับใหมีมาตรฐานเดียวกัน  การทําใหการจัดซื้อภาครัฐเปน
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน 

 
8. มาตรการทางกฎหมาย 

 
ภาครัฐใหความสนใจกับการทําใหกฎหมายสังคมสารสนเทศชัดเจนและสอดคลองกัน โดย

ระบบลิขสิทธิ์จะตองพัฒนาใหมีความสมดุลตอผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ทั้งในผูประกอบการใน
อุตสาหกรรม ผูใช ผูวิจัยและการศึกษา และผูบริโภค โดยผลกระทบจากกฎหมายใหมๆ ที่
เกี่ยวกับสังคมสารสนเทศจะตองพิจารณาตั้งแตในชวงการเตรียมออกกฎหมายตลอดจนภายหลัง
เม่ือมีการบังคับใช โครงการที่จะดําเนินการ เชน การแกไขกฎหมายลิขสิทธิ์  การบังคับใช
อนุสัญญาของสภายุโรปวาดวยอาชญกรรมทางคอมพิวเตอร การกํากับดูแลเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส และการศึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทรัพยสินที่แทจริง (real property) ใน
สังคมสารสนเทศ เปนตน 
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5.2 เยอรมนี 
 

ประเทศเยอรมนีเปนประเทศใหญมีประชากร 82.6 ลานคน มีพ้ืนที่ 356,970 ตาราง
กิโลเมตร โดยรอยละ 29 เปนปาไม   ประชากรสวนใหญอาศัยอยูทางตอนใตของประเทศ ในเมือง
หลัก 3 เมืองคือ Berlin (เมืองหลวง), Hamburg, และ Munich  ในป ค.ศ. 2007 ประเทศเยอรมนี
มีรายไดเฉลี่ย 33,522 ดอลลารสหรัฐตอคน    ในดานอุตสาหกรรม ICT ประเทศ เยอรมนี เปน
ผูนําดานอุปกรณโทรคมนาคมพื้นฐาน ซอฟตแวรสําหรับสถานประกอบการ และการใชซอฟตแวร
โอเพนซอรส (open source software) 
 
5.2.1 พัฒนาการของอุตสาหกรรม ICT ของเยอรมนี 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรม ICT ของเยอรมนี 
 
 ประเทศเยอรมนีเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของโลก มีการผลิต
สินคาอุตสาหกรรมหลายสาขา โดยอุตสาหกรรมที่เปนจุดแข็งของเยอรมนี ไดแก ยานยนต สินคา
ทุน เคมีภัณฑ อุปกรณในบาน และอุปกรณโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา  
อุตสาหกรรม ICT ของเยอรมนีมีสัดสวนรอยละ 6.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในป ค.ศ. 2004 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4.7 ในปค.ศ. 1994    อุตสาหกรรม ICT มีอัตราการ
ขยายตัวสูงกวาอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจเยอรมนี 
 

ทางฝงตะวันออกของเยอรมนีเปนแหลงสําคัญของการผลิตดานอุตสาหกรรม    EIU 
(2008) ไดใหขอมูลวามีการลงทุนใหม (Greenfield investment) ของบริษัทเยอรมนีและบริษัท
ตางชาติในฝงตะวันออกเพ่ิมขึ้น  เชน การลงทุนของ Volkswagen, Opel และ BMW ในการผลิต
ยานยนต     การลงทุนของ Siemens และ AMD ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร การลงทุนของ 
Daimler-Benz ในการผลิตรถบรรทุก เปนตน   นอกจากนี้ บริษัทตั้งใหมไดเพ่ิมจํานวนมากขึ้น
โดยเฉพาะในเมือง Dresden และ Jena ซ่ึงเปนคลัสเตอรดานเทคโนโลยีระดับสูง และในเมือง 
Hannover เปนที่ตั้งของ CeBIT (Centre of Office and Information Technology) ซ่ึงมีการจัด
งานแสดงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในโลกทุกปในชวงฤดูใบไมผลิ    
อยางไรก็ตาม ในภูมิภาคอ่ืน เชน Frankfurt/Oder ยังไมประสบความสําเร็จในการดึงดูดนักลงทุน
ในสินคาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง   
 

ในป ค.ศ. 2008 เยอรมนีถือเปนตลาดดาน ICT ที่ใหญเปนอันดับ 2 ในยุโรปและใหญเปน
อันดับ 5 ของโลก โดยรองจากสหรัฐ ญี่ปุน จีน และอังกฤษ มีขนาดตลาด 133.3 พันลานยูโรป
และจางงานกวา 800,000 ตําแหนง โดยประเทศเยอรมนีเปนประเทศที่สงออกอุปกรณ
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โทรคมนาคมมากเปนอันดับ  3 ของโลก รองจากจีน เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา โดยตลาด
สงออกอุปกรณโทรคมนาคมหลักของเยอรมนี ไดแก อังกฤษ สเปน อิตาลี เนเธอรแลนด และ
สวีเดน   นอกจากนี้ เยอรมนีเปนผูสงออกผลิตภัณฑซอฟตแวรอันดับตนๆ ของโลก โดยมีบริษัท 
SAP ผูพัฒนาซอฟตแวรสําหรับสถานประกอบการ (ESP, Enterprise Resource Planning) ชั้น
นําระดับโลกนับตั้งแตป ค.ศ.  1980    ปจจุบันบริษัท SAP ทําธุรกิจหลักคือการพัฒนาระบบ
ซอฟตแวร R/3 สําหรับสถานประกอบการ 

 
คลัสเตอรดาน ICT ที่สําคัญของเยอรมนีมี 8 แหง ไดแก Dortmund, Dusseldorf, 

Aachen, Wiesbaden, Karlsruhe/Heidelberg, Stuttgart, Dresden และ Munich (ภาพที่ 5.2) 
นอกจากนี้กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (BMWi) ของเยอรมนีไดระบุเครือขายดาน ICT ที่มี
ความสามารถสูงของเยอรมนีไวหลายแหง เชน Virtual Dimension Center ที่ Baden-
Wurttemberg, REGINA e.V. ที่ North Rhine-Westphalia, Mobile Solution Group ที่ Bremen, 
Baden-Wurttemberg Connected ที่ Baden-Wurttemberg, GEOkomm networks ที่ 
Brandenburg, Networking for IT Innovation ที่ Saarland และ IT4work ที่ Hessen เปนตน 
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ภาพที่ 5.2  คลัสเตอรดาน ICT ของเยอรมนี 

 
ที่มา: Germany Trade and Investment (2009) 
หมายเหตุ:  Competence Networks (BMWi) เปนการระบุเครือขายดาน ICT ที่มีความสามารถโดยกระทรวง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเยอรมนีโดยพิจารณาจากเครือขายที่มีนวัตกรรมดาน ICT สูงรวมทั้งมี
กิจกรรมและความรวมมือในดาน ICT ที่โดดเดน 

 
ประวตัิศาสตรอุตสาหกรรม ICT ของเยอรมนี 
 

ประวัติศาสตรอุตสาหกรรม ICT ของเยอรมนีสามารถยอนกลับไปถึงปค.ศ. 1833 ซ่ึงเปน
ปแรกที่มีการใชโทรเลขในเยอรมนี  ตอมาปค.ศ. 1846 มีการเชื่อมตอสายโทรเลขเปนครั้งแรก
ระหวางเมืองใหญสองเมืองคือ Berlin และ Potsdam  ในปค.ศ. 1877 เยอรมนีไดเร่ิมการสง
สัญญาณเสียงเปนครั้งแรก โดยในปค.ศ. 1880 มีครัวเรือนจํานวน 16,000 ครัวเรือนที่มีโทรศัพท
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พ้ืนฐาน และเพิ่มขึ้นเปน 46,000 ในปค.ศ. 1898    ตอมาในป ค.ศ.  1920 เร่ิมมีการใชโทรศัพท
พ้ืนฐานอัตโนมัติและโทรศัพททางไกลภายในประเทศ  

 
ภายหลังฮิตเลอรขึ้นมามีอํานาจในปค.ศ. 1933  Bundespost ซ่ึงเปนหนวยงานรัฐของ

เยอรมนีที่ใหบริการไปรษณียและโทรศัพทไดกลายเปนเครื่องมือของนาซีในการโฆษณาชวนเชื่อ   
โดยจดหมายและโทรศัพทถูกตรวจสอบเพื่อระบุหาชาวยิว   ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 อาคาร
ของ Bundespost ถูกทําลายกวา 1,483 แหง ประชาชนลมตายจํานวนมากและสายโทรศัพท
จํานวนมากโดนตัด  ภายหลังสงคราม สหรัฐ อังกฤษ และโซเวียตนํากําลังเขามาควบคุมรัฐบาล
และไดควบคุมบริการไปรษณียและโทรศัพท ตอมาเกิดการแบงแยกเยอรมันตะวันตกและเยอรมัน
ตะวันออกที่กําแพงเบอรลิน เร่ิมตนยุคสงครามเย็น   บริการไปรษณียและโทรศัพทระหวาง
เยอรมนีตะวันตกและเยอรมนีตะวันออกจึงไดแยกการดําเนินการออกจากกันนับแตน้ันมา  

 
ในปค.ศ. 1949 รัฐบาลเยอรมันตะวันตกไดอํานาจปกครองตนเองคืนจากฝายสัมพันธมิตร  

Bundespost จึงไดรับการฟนฟูอีกครั้ง   ในชวงป ค.ศ.  1950 Bundespost ไดสรางโครงขายการ
สื่อสารและตึกที่ทํางานขึ้นมาใหมจํานวนมาก   ทั้งน้ี กอนสงคราม ระบบการสื่อสารไดเชื่อมตอฝง
เยอรมันตะวันตกกับตะวันออกเปนหลัก   ภายหลังสงครามเมื่อมีการแบงแยกประเทศ เยอรมัน
ตะวันตกจําเปนตองเปลี่ยนไปพัฒนาโครงขายสื่อสารเชื่อมโยงระหวางดานเหนือและดานใตเปน
หลักแทน  ในปค.ศ. 1952 มีผูใชโทรศัพทเพียง 5 รายตอประชากร 100 คน เปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันในสหรัฐมี 28 รายตอ 100 คน และอังกฤษมี 11 รายตอ 100 คน ตอมาในป ค.ศ. 1960 
โครงขายการสื่อสารของเยอรมนีไดรับการฟนฟูอยางเต็มที่   จํานวนผูใชโทรศัพทจึงเพ่ิมขึ้นจนอยู
ในสัดสวนเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมตางๆ ภายหลังสงคราม ความตองการบริการ
โทรคมนาคมไดเพ่ิมสูงขึ้นมาก จึงมีการลงทุนในดานโทรคมนาคมเพิ่มสูงมาก 
 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ภาคธุรกิจเยอรมันไดรองเรียนอยางตอเน่ืองวา โครงขาย
โทรศัพทไมมีประสิทธิภาพและราคาแพง สงผลใหภาคการผลิตเยอรมันเสียเปรียบในการแขงขัน
กับตางประเทศ เม่ือผนวกกับแรงกดดันจากประชาคมยุโรป (European Community) และ
สหรัฐอเมริกา สงผลใหรัฐบาลเยอรมันเริ่มตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการแปร
รูปรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมในปค.ศ. 1985 คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นไดเสนอใหเปดตลาดบริการ
และอุปกรณโทรคมนาคม  โดยเสนอใหเปดทุกตลาดยกเวนบริการโทรศัพทพื้นฐานเนื่องจากทํา
รายไดใหรอยละ 90 ของรายไดทั้งหมดของ Bundespost รวมทั้งเสนอใหแยกองคกรเปน 3 
บริษัท ซ่ึงในปค.ศ. 1989 Bundespost ไดแยกบริการเปน 3 บริษัท คือบริษัทใหบริการไปรษณีย 
บริษัทใหบริการการเงิน และบริษัทใหบริการโทรคมนาคม แตละบริษัทมีคณะกรรมการบริหารของ
ตนเอง โดยกระทรวงไปรษณียและการสื่อสารเปนผูกํากับดูแล แตยังไมมีการเปดการแขงขันใน
ตลาด 
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 ในปค.ศ. 1990 กําแพงเบอรลินถูกทําลาย เยอรมนีรวมประเทศเปนหนึ่ง  Deutsch Post 
ของเยอรมันตะวันออกไดเขามารวมกับ Bundespost    อยางไรก็ตาม ในขณะนั้น ครัวเรือนใน
เยอรมันตะวันออกเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่มีโทรศัพทใช ในขณะที่รอยละ 98 ของครัวเรือนใน
เยอรมันตะวันตกมีโทรศัพทใช  สงผลใหมีความจําเปนตองลงทุนในดานโครงขายอยางมากในฝง
ตะวันออก   Deutsch Bundespost Telekom จึงวางแผนลงทุน “Telekom 2000”  ซ่ึงเปนแผน 7 
ปโดยในแผนการลงทุนไมเพียงตองการขยายโครงขายที่เยอรมนีฝงตะวันออกเทานั้น แตยัง
ตองการวางโครงขายเพ่ือรองรับความตองการถึงป ค.ศ. 2000    ในชวงเวลาน้ัน  สาขา
โทรคมนาคมกลายเปนแหลงจางงานที่ใหญที่สุดในเยอรมนีฝงตะวันออก พนักงาน Deutsch 
Bundespost Telekom กวา 4,000 คนถูกสงไปชวยเหลือสนับสนุนพนักงานใหมในเยอรมนีฝง
ตะวันออก 
 
 เพ่ือใหการติดตอสื่อสารเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว Deutsch Bundespost Telekom ไดให
ความสําคัญเรงดวนในการสรางโครงขายโทรคมนาคมไรสายในฝงตะวันออก  ในปค.ศ. 1991 
โครงขายโทรคมนาคมไดครอบคลุมประชากรรอยละ 80 ของเยอรมนีตะวันออก    ในปค.ศ. 1997 
แผน Telekom 2000 ไดบรรลุเปาหมายสามารถวางโครงขายโทรคมนาคมดิจิทัลในเยอรมนีฝง
ตะวันออกไดครอบคลุมสมบูรณ  จํานวนผูใชโทรศัพทพ้ืนฐานไดเพ่ิมขึ้น 4 เทานับจากปค.ศ. 
1990 
 
 ป 1990 เยอรมนีเริ่มเปดตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใหใบอนุญาตประกอบการ
โทรศัพทไรสายกับผูประกอบการเอกชน (คือ บริษัท Mannesmann) ในปค.ศ. 1993 Deutsch 
Bundespost Telekom ไดแยกธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ใหเปนบริษัทเอกชน (DeTeMobil)  ตอมาป
ค.ศ. 1995 Deutsch Bundespost Telekom ไดแปรรูปและเขาตลาดหลักทรัพยเปลี่ยนชื่อเปน 
Deutsche Telekom AG ปค.ศ. 1998 ตลาดโทรคมนาคมพื้นฐานไดเปดใหมีการแขงขัน สงผลให
คาบริการโทรศัพททางไกลภายในประเทศลดลงทันทีรอยละ 30  หลังจากนั้น 2 ป บริษัทกวา 50 
แหงไดเขาแขงขันกับ Deutsche Telekom AG โดย 2 ใน 3 ของบริการโทรศัพททางไกล
ภายในประเทศในปค.ศ. 1999 เปนการใชบริการจากบริษัทเอกชนที่เปนคูแขงของ Deutsche 
Telekom AG  
 

การเปดเสรีโทรคมนาคมบางสวนและการผอนคลายการกํากับดูแล (deregulation) ในป 
ค.ศ. 1990 และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ Deutsche Bundespost เปนบริษัท Deutsche Telekom 
ตลอดจนการเปดตลาดบริการโทรศัพทพ้ืนฐานไดชวยสงเสริมการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของ
เยอรมนี โดยเพิ่มการแขงขันในตลาด มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมใหมๆ   
นอกจากนี้ ในชวงป ค.ศ.  1970-1980 Deutshce Bundespost มีบทบาทสําคัญในการใหทุนวิจัย
และพัฒนาจํานวนมากกับบริษัท Siemens ซ่ึงตอมากลายเปนบริษัทชั้นนําในการผลิตอุปกรณ
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โทรคมนาคมโดยเฉพาะในเทคโนโลยี integrated digital switching ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสําหรับ
โทรคมนาคมพื้นฐาน  ในสวนของโทรศัพทไรสาย ในป ค.ศ. 2000 เยอรมนีไดออกใบอนุญาต
ประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G โดยใชวิธีการประมูลเปนรายแรกๆ ของโลก ในปจจุบันมีผู
ใหบริการ 3G 4 ราย คือ T-Mobile, Vodafone, E-Plus และ O2 ในชวงความถี่ 2.0 GHz  
 

ป ค.ศ.  1990   อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตที่สุดของ
ประเทศ โดยมีอัตราเติบโตมากกวารอยละ 10 ตอปและเปนแหลงจางงานในงานใหมที่ใหญที่สุด 
โดยมีจํานวนผูประกอบการรายใหมดานเทคโนโลยีเกิดขึ้นจํานวนมากเนื่องจากไดรับการ
สนับสนุนดานทุนจากบริษัทรวมลงทุน (venture capital)   โดยเฉพาะปค.ศ. 1996 เงินทุนของ 
VC ไดเพ่ิมขึ้นสูงมากและสวนใหญเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม ในป ค.ศ. 2000 
รอยละ 40 ของเงินทุน VC เปนการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT 
 

ทั้งนี้ ระบบการศึกษาและโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยของเยอรมนีไดรับการพัฒนา
อยางมาก ทําใหมีบุคลากรที่ มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะในดานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางมาก โดยสัดสวนทรัพยากรมนุษยที่ทํางานในการวิจัยและ
พัฒนาตอการจางงานรวมของเยอรมนีถือวาอยูในระดับตนๆ ของโลก เทียบเทากับฟนแลนด 
สวีเดน เดนมารก ญ่ีปุนและเบลเยียม จากการสํารวจในป ค.ศ. 2005 พบวาสาขาซอฟตแวรและ
โทรคมนาคมของเยอรมนีมีสัดสวนนักนวัตกรรม (innovator) สูงสุด รองลงมาคือสาขาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลและสาขาเคมี ยา อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา นอกจากนี้ เยอรมนียังมี
สถาบันวิจัยขนาดเล็กจํานวนมากที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนาทําใหระดับความ
เชี่ยวชาญดาน ICT ในบางดาน เชน อุปกรณโทรคมนาคมและซอฟตแวรสําหรับสถาน
ประกอบการของเยอรมนีมีสูงมาก  

 
ในดานการลงทุนวิจัยและพัฒนา เยอรมนีมีรายจายเพื่อวิจัยและพัฒนาตอ GDP เทากับ

รอยละ 2.52 ในป ค.ศ. 2006 ซ่ึงเหนือกวาคาเฉลี่ยของ OECD อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเปนไปตาม 
“Barcelona objective” ของแผนปฏิบัติการ Europe 2005 ประเทศเยอรมนีและสมาชิกสหภาพ
ยุโรปจะตองเพ่ิมสัดสวนรายจายวิจัยและพัฒนาตอ GDP ใหเทากับรอยละ 3 ภายในป ค.ศ. 2010      
 
อุตสาหกรรมซอฟตแวรของเยอรมนี 
 
 ตลาดซอฟตแวรของเยอรมนีมีขนาด 15 พันลานยูโรในป ค.ศ. 2008 คิดเปนรอยละ 15.4 
ของตลาด ICT ของเยอรมนี  เยอรมนีเปนหน่ึงในผูนําในการสงออกซอฟตแวรโซลูชั่น (software 
solution) ไปตลาดโลก  เยอรมนีมีบริษัทซอฟตแวรประมาณ 33,000 ราย โดยสวนใหญเปน
ผูพัฒนาซอฟตแวร (software development) โดยสาขาที่มีการลงทุนและพัฒนาสูงไดแก next 
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generation ERP packages, ซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน Software as a Service (SaaS) 
โดยเฉพาะกลุมซอฟตแวรบริหารความสัมพันธลูกคา (CRM, Customer Relationship 
Management)  ซอฟตแวรบริหารทรัพยากรองคกร (ERP, Enterprise Resource Planning)  
และ Service-oriented Architectures (SOA) เปนตน โดยบริษัทซอฟตแวรระดับโลกของเยอรมัน
อยางบริษัท SAP มีรายไดสุทธิเปนอันดับ 3 ของโลกเทากับ 8,512 ลานยูโรในป ค.ศ. 2005 (รอง
จาก Microsoft และ Oracle ของสหรัฐ) และมีการจางงาน 34,550 คน มีการวิจัยและพัฒนา 
1,088 ลานยูโร หรือคิดเปนรอยละ 12.8 ของยอดขาย 
 
การใชซอฟตแวรโอเพนซอรส (open source software, oss) 
 
 ประเทศเยอรมนีเปนประเทศหนึ่งที่มีผูใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนจํานวนมากและมี
ความหลากหลาย โดยตลาดซอฟตแวรโอเพนซอรสสําหรับสถานประกอบการมีมูลคาตลาด
ประมาณ 307 ลานยูโรในป ค.ศ. 2007 โดยอัตราการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเทากับประมาณ
รอยละ 59 ของสถานประกอบการ โดยสวนใหญใชในกลุมผูประกอบการโทรคมนาคม สื่อ และ
หนวยงานภาครัฐ   โดยปจจุบันซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรโอเพนซอรสที่ใช Linux บนเครื่อง
เซิรฟเวอรมีสวนแบงตลาดที่ใหญที่สุดของตลาดซอฟตแวรโอเพนซอรส  
 

ทั้งน้ี ภาครัฐของเยอรมนีสนับสนุนใหมีการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสอยางจริงจัง 
เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดของภาครัฐ เชนโครงการ Bundestux 
initiative ซ่ึงสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในหนวยงานรัฐทั้งหมดแทนระบบปฏิบัติการ 
Windows  หนวยงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐภายใตกระทรวงการคลังใช Linux บนเครื่องเซิรฟเวอร
ทั้งหมด โดยมีแผนวาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส (e-procurement) จะทําผาน
ซอฟตแวรโอเพนซอรส  กระทรวงขนสง กอสรางและพัฒนาเมืองไดบรรจุการใชซอฟตแวรโอเพน
ซอรสอยูในแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลังใชซอฟตแวรโอเพน
ซอรสกับอินเทอรเน็ตและอีเมล  ศูนยสารสนเทศและความรวมมือแหงสหพันธรัฐดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (KBSt) ไดตีพิมพคูมือการเปลี่ยนระบบไปสูซอฟตแวรโอเพนซอรส เปนตน 
 
 ในดานการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส  โครงการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรสของ
เยอรมนีกระจุกตัวอยูที่เมือง Stuttgart ซ่ึงมีมหาวิทยาลัยตั้งอยูอยางหนาแนนและมหาวิทยาลัย
หลายแหงในพ้ืนที่น้ีทําโครงการเกี่ยวกับซอฟตแวรโอเพนซอรส   คลัสเตอรแถบ Stuttgart มีผูใช
และพัฒนาซอฟตแวรระบบปฏิบัติการเปด Linux หลายกลุม   มีจํานวนสถานประกอบการดาน
ซอฟตแวรเปดมากกวา 160 แหง เชน Hewlett Packard, IBM และ Red Hat เปนตน  และ
นักวิจัยจํานวนมากทํางานในโครงการพัฒนาซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน php, eclipse, JBOSS, 
Typo3, MySQL ในคลัสเตอรน้ี   
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5.2.2 จุดแข็งและจุดออนของอุตสาหกรรม ICT ของเยอรมนี4 
 
 ประเทศเยอรมนีมีจุดแข็ง (strengths) ในอุตสาหกรรม ICT หลายประการ ดังน้ี 

- การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมมีการผนึกรวมตัว (integration) และมี
เครือขาย (networking) วิจัยในดาน ICT ระดับสูง   โดยมีสถาบันวิจัย 
Fraunhofer Gesellschaft ซ่ึงเปนสถาบันวิจัยดาน ICT ที่ใหญที่สุดในยุโรป 
นอกจากนี้ ผูประกอบการดานการผลิต ICT (ICT manufacture) ระดับโลกที่
สําคัญทุกรายตางมีหองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ที่ตั้งอยูในเยอรมนี 

- เยอรมนีมีขนาดตลาด ICT ที่ใหญมาก โดยตลาด ICT ของเยอรมนีถือเปนตลาด
ที่ใหญเปนอันดับ 2 ของยุโรปและถือเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับ 5 ของโลก 

- ในดานคลัสเตอร เยอรมนีมี Dresden Cluster ซ่ึงเปนคลัสเตอรดาน
อิเล็กทรอนิกสอันดับ 1 ของยุโรป โดยการผลิตเซมิคอนดักเตอรรอยละ 50 ของ
ยุโรปผลิตจากเยอรมนี  

- เยอรมนีมีโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในดานโครงขายการ
ขนสง (transport network) และความครอบคลุมของโครงขายวิทยุ (radio 
network)  

- บริษัทเยอรมันเปนผูนําในเทคโนโลยีชิปการด (chip card) โดยมีสวนแบงตลาด
ถึงรอยละ 70 ของตลาดโลก 

 
อยางไรก็ตาม ประเทศเยอรมนียังมีจุดออน (weaknesses) ในอุตสาหกรรม ICT เชนกัน 

โดยสรุปไดดังน้ี 
- เยอรมนียังมีผูประกอบการดาน ICT ที่เปนผูเลนระดับโลกนอย โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมซอฟตแวร สินคาอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภค และการผลิต
จอภาพ ซ่ึงอุตสาหกรรมเหลานี้มีผูประกอบการในเอเซียและสหรัฐเปนผูครอง
ตลาด 

- เยอรมนีมีการแพรกระจายเทคโนโลยี (technology diffusion) ที่ชา ยังมีชองวาง
ทางดิจิทัล (digital divide) โดยประชากรรอยละ 35 ในป ค.ศ. 2008 ยังไมเขาถึง
อินเทอรเน็ต 

- สัดสวนรายจายดาน ICT ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
เยอรมนีอยูในระดับที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของประเทศยุโรปตะวันตก 
ในสวนของการบริการ ICT ของภาครัฐ (e-Government) ของเยอรมนีก็ยัง
ดําเนินการไดชาเมื่อเทียบกับสมาชิกสหภาพยุโรป 

                                                            
4 BMBF (2007), Nationaler IT Gipfel (2008) “Prospects and Opportunities of the German ICT”, December. 
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- เยอรมนีมีจุดออนในการบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ขนาดใหญ 

- เยอรมนียังเขารวมในกระบวนการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศดาน ICT 
นอยเกินไป 

- การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะสําหรับรองรับ
บริการใหมๆ  ในดานอินเทอรเน็ตบรอดแบรนดมีผูใช 26 รายตอประชากร 100 
คน 

 
5.2.3 แนวนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของเยอรมนี 
 
 กลาวโดยสรุปไดวา นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของเยอรมนีเริ่มตนจากการ
ลงทุนวางโครงขายอยางครอบคลุมของรัฐวิสาหกิจและลงทุนในกิจกรรมวิจัยและพัฒนารวมทั้งให
ทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัทเอกชน ภายหลังไดเปดตลาดโทรคมนาคมในป ค.ศ.  1990 ทําใหเกิด
การแขงขันทั้งในตลาดที่มีขนาดใหญ เม่ือผนวกกับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและการวิจัยและ
พัฒนาของอุตสาหกรรมมีการผนึกรวมตัวและมีเครือขายวิจัยในดาน ICT ระดับสูง ทําใหเยอรมนี
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ไดอยางดี  การสํารวจของ OECD ในป ค.ศ. 20085 พบวา 
แนวโนมของนโยบายดาน ICT ของเยอรมนีในอนาคตจะใหความสําคัญกับบรอดแบรนด เน้ือหา
ดิจิทัล การแพรกระจายเทคโนโลยีตอธุรกิจ และการแพรกระจายเทคโนโลยีตอครัวเรือนและบุคคล
เปนสําคัญ 

 
เพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตรลิสบอน (Lisbon Strategy) ของสหภาพยุโรป ภาครัฐได

ปรับปรุงนโยบายสังคมสารสนเทศเดิมของเยอรมนีกลายเปนนโยบาย “iD2010 Information 
Society Germany 2010” โดยมีวัตถุประสงคและโครงการที่สําคัญคือ 

• จัดใหมีอินเทอรเน็ตบรอดแบรนดสําหรับประชาชนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

• สนับสนุนการกํากับดูแลโทรคมนาคมใหมีการแขงขันในตลาด 

• ปรับการกํากับดูแลสื่อใหสอดรับกับปรากฎการณการหลอมรวมสื่อ 

• สนับสนุนเทคโนโลยีมัลติมีเดียผานโครงขายดิจิทัล 

• ยกระดับความปลอดภัยในโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• สนับสนุนใหมีบริการออนไลนใหมๆ และยกระดับโครงสรางพื้นฐานสําหรับบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-government)  

  

                                                            
5 Graham Vickery (2009) “Policies for the ICT industry and ICT-related areas in the EU and in other parts of the world”, 
OECD. 
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นอกจากนี้ในดานการวิจัยและพัฒนา กระทรวงศึกษาและวิจัยของเยอรมนีมีโครงการวิจัย
และพัฒนา “ICT 2020: Research for Innovation)” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเงินทุนสําหรับการ
วิจัยประยุกตในสาขาตางๆ เชน 

• อิเล็กทรอนิกสและระบบ Microsystems: สวนประกอบและเครื่องมือสําหรับผลิต
อิเล็กทรอนิกส  ระบบออกแบบอิเล็กทรอนิกสอัตโนมัติ (EDA, Electronic 
Design Automation)  ออรแกนิกอิเล็กทรอนิกส (organic electronics) ระบบ 
magnetic Microsystems  เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) 
และฉลากอัจฉริยะ (smart label)  

• ความรูและระบบซอฟตแวร: ระบบ Software intensive embedded systems, 
grid applications และ grid infrastructure, ระบบความจริงเสมือน (virtual and 
augmented reality)  วิศวกรรมซอฟตแวร (software engineering) เปนตน 

• โครงขายและเทคโนโลยีสื่อสาร: มาตรฐานใหมสําหรับโครงขายสื่อสารในอนาคต 
ระบบความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของโครงขาย ระบบตรวจจับโครงขาย
อัตโนมัติ (autonomous networked sensor systems) 

 
โดยโครงการจะใหเงินอุดหนุนวิจัยและพัฒนาสูงสุดรอยละ 50 ของตนทุนโครงการสําหรับ

ผูประกอบการ และอาจใหสูงกวารอยละ 50 สําหรับการวิจัยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) โดยมีเงินทุนประมาณ 2 พันลานยูโรในชวง 2007-2011 

 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีโครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เชน 

• โครงการดานอินเทอรเน็ต: โครงการ Theseus เพ่ือสรางเทคโนโลยีใหมสําหรับ
บริการอินเทอรเน็ต, ขยายการสนับสนุนการวิจัยดานอินเทอรเน็ต  โครงการ 
Autonomik technology โดยรัฐบาลกลางสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเชน 
RFID โครงการ SoKNOS สนับสนุนโครงขายความปลอดภัยสาธารณะ โครงการ 
G-Lab พัฒนาพื้นฐานสําหรับอินเทอรเน็ตในอนาคต โครงการ Beta Platform 
และ IP Test Market สนับสนุน SMEs เพ่ือใหสามารถเขาถึงการทดสอบและ
พัฒนาตลาดและรูปแบบธุรกิจ 

• โครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล: ยุทธศาสตร Broadband for the 
future เพ่ือหาคําตอบใหกับโครงขายความเร็วสูงในเยอรมนี เพ่ือใหสามารถรับสง
ขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงจําเปนตองยกระดับโครงขาย fibre optic และพัฒนา
เทคโนโลยีสื่อสารรุน 4  การแพรภาพกระจายเสียงวิทยุบรอดแบรนด โดย
เฉพาะที่ใชคลื่นความถี่ต่ํากวา 1 GHz เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่ชนบท  พัฒนา 
Internet Protocol Version 6 (IPv6) เน่ืองจากความตองการเพิ่มขึ้นใน IP 
Address ใหมีการใชในเยอรมนี 
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• โครงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาในดานการสื่อสารไรสายระหวางยานยนต
และโครงสรางพื้นฐานการขนสง โครงการ Safe and intelligent mobility-testing 
ground Germany (SIM-TD) สําหรับการขนสงที่ปลอดภัย 

 
5.3 อิสราเอล 
5.3.1 พัฒนาการของอุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอล 
 

ประเทศอิสราเอลเปนประเทศหนึ่งที่เปนผูนําทางดานอุตสาหกรรม ICT ระดับโลก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานความปลอดภัย ซ่ึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Information 
security) นับเปนประเด็นสําคัญสําหรับการซื้อขายหรือการทําธุรกรรมบนอินเตอรเน็ต ซ่ึงการ
ขยายตัวของการซื้อขายและการติดตอสื่อสารบนอินเทอรเน็ตในชวงที่ผานมามีอัตราการเติบโต

อยางรวดเร็ว การรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารในองคกรและขอมูลสวนบุคคลจากการ
หลอกลวงและการถูกจารกรรมขอมูลจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองใหความสําคัญสูงสุดทั้งในองคกรขนาด
ใหญและขนาดเล็ก 

 
นับตั้งแตป ค.ศ. 1980 ธุรกิจของอิสราเอลไดพัฒนาและขายอุปกรณสําหรับตอสูกับไวรัส

คอมพิวเตอร แฮกเกอร และการขโมยขอมูลบนคอมพิวเตอรสวนบุคคลและการขโมยขอมูล
ระหวางการสงขอมูลในระบบเครือขาย เน่ืองจากอิสราเอลมีความเชี่ยวชาญทางดานการทหารและ
ทางดานวิชาการ นอกจากนี้ การเติบโตของอุตสาหกรรม ICT สวนหน่ึงเปนผลจากการที่อิสราเอล
อาศัยพันธมิตรทางการคาและการสรางกลยุทธเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวย 

 
ในประเทศอิสราเอล มีบริษัทดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารจํานวนหลาย

แหง มีทั้งที่เปนกิจการที่ดําเนินการมานานและมีขนาดใหญ และเปนกิจการที่เพ่ิงเปดดําเนินการ 
ในป ค.ศ. 2002 มีบริษัทที่ทําธุรกิจในดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในอิสราเอลประมาณ 
60 แหง โดยสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็กและมีรายไดปานกลาง โดยเปดดําเนินการมาไมเกิน 4 
ปและมีพนักงานเฉลี่ยเพียง 20 คน  

 
กลุมบริษทัทีมี่บทบาทสําคญัในธุรกิจการรักษาความปลอดภัยของขอมูลของอิสราเอลใน

ระยะแรก ไดแก 

• บริษัท Check Point กอตั้งขึ้นในป ค.ศ.  1994 ซ่ึงมีชื่อเสียงในดานซอฟตแวร

รักษาความปลอดภัยของขอมูลบนอินเตอรเน็ตและบนเครือขายของอิสราเอล 

โดยจุดเริ่มตนที่สําคัญเกิดจากการที่บริษัท Sun Microsystems สนใจที่จะรวม

โปรแกรม  Firewall ของ Check Point เขากับเครื่อง UNIX server และในป ค  .ศ.
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2002 บริษัท Check Point ไดติดตั้งซอฟตแวรถึง 2.5 แสนตัวบนเครื่องสาขา 

และมียอดขายถึง 427 ลานดอลลารสหรัฐ 

• บริษัท Aladdin กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1985 เปนบริษัทที่พัฒนาโปรแกรม anti-virus 

และซอฟตแวรรักษาความปลอดภัยแหงแรก  

• บริษัท Memco กอตั้งขึ้นในป ค.ศ.  1990  เร่ิมตนจากการบริการทางดานให

คําปรึกษากับองคกรตางๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการเขาสูระบบ

เครือขาย ตอมาไดทําการพัฒนาและผลิตอุปกรณรักษาความปลอดภัยสําหรับ

คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร  

• บริษัท NDS กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1988 โดยกลุมนักวิทยาศาสตรของสถาบัน

วิทยาศาสตร Weizman โดยทําการพัฒนาระบบการเขารหัสขอมูลสําหรับ

ดาวเทียมและการสื่อสารโดยการกระจายสัญญาณวิทยุ 

 

วิวัฒนาการของการรักษาความปลอดภัยของขอมูลของอิสราเอลมาจากทั้งทางดาน
การทหารและดานวิชาการ กลาวคือ ผูกอตั้งของ Aladdin, Memco และบริษัทอ่ืนๆ ที่ทําธุรกิจ
ดานการรักษาความปลอดภัยของอิสราเอลมีประสบการณในการสรางระบบใหกับฝายทหาร โดย
ดานการทหารตองการใหการสงขอมูลมีความปลอดภัยและเปนแบบเรียลไทม  การเปลี่ยนแปลงใน
ระยะเริ่มตนจึงอยูในดานการรักษาความปลอดภัย แตเน่ืองจากขอจํากัดดานการทหาร  ทําใหไม
สามารถทําในเชิงการคาได จึงนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ที่อยูบนพ้ืนฐานของ
ความสามารถทางวิชาการและชื่อเสียงทางดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล  อยางไรก็ตาม 
ความสําเร็จในดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลของบริษัทตางๆ เชน Aladdin, Memco, 
Check Point และ NDS สวนหนึ่งเปนผลจากการที่บริษัทเหลานี้มีการตั้งกลุมพันธมิตรทางการคา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ตัวอยางเชน กรณีของบริษัท Memco ไดเขาถือสิทธิ์บริษัท
ทั้งของอเมริกาและอิสราเอล และใหบริษัทซอฟตแวรของอเมริกาเปนพันธมิตร 

 
การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในประเทศ  
 

บริษัทที่ทําธุรกิจดานเทคโนโลยีของอิสราเอลมีการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาที่เปน
ประโยชนแกสาธารณะ โดยในป ค.ศ. 2000 อิสราเอลมีระดับการลงทุนในดานนี้มากที่สุดในกลุม
ประเทศ OECD (ตาราง 5.1) 
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ตารางที่ 5.1 สัดสวนของงบประมาณทางดานการวจิัยและพัฒนา ในปค.ศ. 2000 
ประเทศ สัดสวนรอยละของงบประมาณทางดานการวิจัยและ

พัฒนา ในป ค.ศ. 2000 

อิสราเอล 4.2 
สวีเดน 3.6 
ฟนแลนด 3.2 
อเมริกา 2.4 
อังกฤษ 1.6 

 
อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 1970 และ 1980 การลงทุนหลักของอุตสาหกรรมในดาน

เทคโนโลยีมาจากเงินลงทุนทางทหาร  ในชวงตนของป ค.ศ. 1990 เทคโนโลยีขอมูลขาวสารและ
การประมวลผลกลายเปน 4 ภาคสวนในระบบเศรษฐกิจที่สําคัญทําใหไดรับความชวยเหลือและ
สนับสนุนจากภาครัฐถึง 450 ลานดอลลารสหรัฐฯ แตหากรวมคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจะเปนจํานวนเงินถึง 3 พันลานดอลลารสหรัฐ ฯ 

  
นอกจากนี้ การชวยเหลือทางดานอ่ืนของภาครัฐมาจากกระทรวงการคลัง (Ministry of 

Finance) ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ การดูแลจัดการบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (The Tel Aviv Stock Exchange) และการรวมเศรษฐกิจของ
อิสราเอลเขากับประเทศตางๆ 
 
การลงทุนของภาคเอกชนในดานนวัตกรรม  

อิสราเอลมีการลงทุนขนาดใหญทางดานอุตสาหกรรมและดานการทหารตั้งแตชวงเริ่มตน
ของการทําธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และมีบริษัทเทคโนโลยีของอิสราเอลจํานวนหน่ึงอยูในตลาด
หลักทรัพย เปนผลใหในชวงระหวางป ค.ศ. 1992 - 2002 มีมูลคาการลงทุนเพ่ิมขึ้นถึง 9.4 
พันลานดอลลารสหรัฐ 

 
รัฐบาลมีสวนสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรของอิสราเอลเติบโต โดยรัฐบาลใหการ

สนับสนุนดานการคนควาวิจัยและพัฒนา โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา และการสราง
ทักษะความสามารถที่จําเปนในดานเทคโนโลยี ในสวนการลงทุนของภาคเอกชน  อิสราเอลมีการ
ลงทุนดานการคนควาวิจัยเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมอยางจริงจังมากขึ้นในชวง 10 ปที่ผานมา กลาว
โดยสรุปคือ การพัฒนาของซอฟตแวรและเทคโนโลยีขั้นสูงของอิสราเอลสวนหนึ่งขึ้นอยูกับ
นโยบายของรัฐบาล แตในมุมกวางเกิดจากการลงทุนของภาคเอกชน 
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5.3.2 จุดแข็งและจุดออนของอุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอล 
 

ประเทศอิสราเอล มีจุดแข็งในอุตสาหกรรม ICT หลายประการที่สงผลใหอิสราเอลเปน
ผูนําทางดาน ICT ดังน้ี 

-  มีสถาบันการศึกษาที่แข็งแกรงทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา ซ่ึง
สัดสวนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนามากที่สุดในกลุมประเทศ OECD  

-  มีฐานทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดจากการทหาร โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Information security) 

-  มีการแข็งขันอยางเสรีในอุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอล โดยไมมีการผูกขาดทาง
การตลาด  

-  ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีความเขมแข็งและมีความสามารถในการ
เขาถึงแหลงเงินทุนโดยเฉพาะการรวมทุนกับตางประเทศ ซ่ึงการลงทุนรวมกับ
ตางประเทศของอิสราเอลในอุตสาหกรรม ICT มีสัดสวนสูงสุดเม่ือเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ทั่วโลก 

-  อิลราเอลมีลักษณะการวิจัยและพัฒนาเปนพหุเทคโนโลยี (Technological pluralism) 
คือมีความเชี่ยวชาญในดานการวิจัยและพัฒนาในทุกดานของอุตสาหกรรม ICT ไมวา
จะเปนอุปกรณโทรคมนาคม ซอฟตแวร หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

 
อยางไรก็ตาม ประเทศอิสราเอลยังคงมีจุดออนบางประการในอุตสาหกรรม ICT ดังน้ี 
-  ประเทศอิสราเอลมีตลาดอุตสาหกรรม ICT ในประเทศเล็ก สงผลใหการพัฒนาใน

อุตสาหกรรม ICT จะเนนที่ความตองการของตลาดโลกเปนหลัก 
-  อุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอลเนนพ่ึงพาตลาดของสหรัฐอเมริกาเปนหลัก ถาตลาด

ภายในสหรัฐฯ มีปญหา ยอมสงผลกระทบตออุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอล 
-  บริษัทสวนใหญในอิสราเอล ขาดความรูและความเชี่ยวชาญทางดานการตลาด 

โดยเฉพาะทางดานการปฏิสัมพันธกับลูกคา 
-  เน่ืองจากอิสราเอลเนนตลาดตางประเทศเปนหลัก ดังน้ันอิสราเอลจะเสียเปรียบบริษัท

ทองถิ่นในประเทศนั้นเพราะอยูหางจากลูกคามากกวา อิสราเอลจะเสียเปรียบบริษัท
ทองถิ่นในแงการใหบริการลูกคา 
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5.3.3 แนวนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอล 
 

นโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอลเนนการผลิตอุตสาหกรรม ICT เพ่ือ
การสงออกสูตลาดโลกมากกวาตลาดภายในประเทศ เน่ืองจากตลาด ICT ในประเทศของอิสราเอล
มีขนาดเล็ก โดยมีนโยบายของภาครัฐที่สําคัญในผลักดันใหอุตสาหกรรม ICT สามารถแขงขันได
ในตลาดโลกคือ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา การรวมทุนจากตางประเทศ และการใหความ
ชวยเหลือกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กภายในประเทศ 
 

การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของอิสราเอล ไดใหความสําคัญกับธุรกิจการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลและการออกแบบแผงวงจร (chip design) เน่ืองจากอิสราเอลมีฐานงานวิจัย
และพัฒนาดานการทหาร และอิสราเอลยังใหความสําคัญกับการนําความรูทางดาน ICT ไปใชภาค
เศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน การสาธารณสุข โดยเฉพาะโครงการ National Health Records (NHR) ซ่ึง
เปนการเก็บขอมูลของผูปวยในหลายๆ ดานเพื่อใหผูทําการรักษา (care provider) สามารถนําไป
วิเคราะหเพ่ือชวยในการรักษาตอไป  

 
นอกจากนี้ ในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic policy) ป 

ค.ศ. 2008-2010 รัฐบาลอิสราเอลไดใหความสําคัญตอเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปญหาความยากจนภายในประเทศและการรักษาระดับการ
เติบโตของประเทศ 
 

แนวนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT ของรัฐบาลอิสราเอล สรปุไดดังตอไปน้ี6 
 

1. การสนับสนุนดานการศึกษา  
รัฐบาลอิสราเอลใหการสนับสนุนดานการศึกษาภายในประเทศเปนอยางมาก มีการให

ตางชาติสามารถเขามาลงทุนในภาคการศึกษาภายในประเทศได อีกทั้งมีการปรับรูปแบบ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยใหตอบสนองตอความตองการของตลาด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง ลักษณะพิเศษประการหนึ่งของระบบการศึกษาของอิสราเอลคือ บทบาทของ
การศึกษาทางดานการทหาร โดยจะมีการคัดเลือกและฝกฝนเยาวชนที่มีความสามารถ ให
รับผิดชอบโครงการดานวิศวกรรมตั้งแตอายุยังนอย  
 
 
 

                                                            
6
 Lopes-Claros, A., and Mia, I. (2006) Israel: Factors in the Emergence of an ICT Powerhouse, in The Global Information 

Technology Report: Leveraging ICT for Development, Lopes-Claros, A , and Dutta, S. (eds), Palgrave Macmillan, London. 
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นโยบายที่สําคัญประการหนึ่งของอิสราเอลในการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม ICT คือ นโยบายการตอนรับชาวยิวจากนานาประเทศทั้งรัสเซีย อเมริกาใต และ
แอฟริกา ซ่ึงชาวยิวที่อพยพเขามาสวนใหญเปนแรงงานมีฝมือ วิศวกร และนักวิทยาศาสตร สงผล
ใหอิสราเอลมีสัดสวนนักวิทยาศาสตรและวิศวกรตอจํานวนประชากรมากที่สุดในโลก และอิสราเอล
กลายเปนศูนยกลางของแรงงานที่มีทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยี 
 
 

2. การสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาของรัฐบาล 
รัฐบาลอิสราเอลใหความสําคัญเปนอยางมากในดานการวิจัยและพัฒนา อิสราเอลเริ่มให

การสนับสนุนดานวิจัยและพัฒนาอยางจริงจังในป ค.ศ. 1960 โดยมีการกอตั้ง The Office of 
Chief Scientist (OCS) ขึ้นเพ่ือทําหนาที่ในการลงทุนและสนับสนุนในโครงการดานวิจัยและ
พัฒนาโดยเฉพาะ นอกจากนั้น ภาครัฐยังใหเงินทุนสนับสนุนอีกสวนหนึ่งเพ่ือยกระดับตลาดดาน
วิจัยและพัฒนาใหสูงขึ้น  

 
ตอมา ในป 1984 รัฐบาลอิสราเอลไดออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดานการ

วิจัยและพัฒนาที่ชื่อวา กฎหมายเพื่อการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางอุตสาหกรรม (Law for 
the Encouragement of Industrial R&D: LEIRD) ซ่ึงกฎหมายดังกลาวเปนเครื่องมือสําคัญของ
รัฐบาลในการวางนโยบายดานการวิจัยและพัฒนา โดยชวยกําหนดขอบเขตการลงทุนในดานวิจัย
และพัฒนาของภาครัฐตอเอกชนเพื่อใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ  

 
นอกจากนั้น อิสราเอลยังมีโครงการเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม

และภาคมหาวิทยาลัยภายใตชื่อ โครงการแมเหล็ก (Magnet Program)  ผลจากการดําเนินการ
ภายใตโครงการดังกลาวกอใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย
อยางแพรหลายและมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ขึ้นมา 
 

3. การสงเสริมการรวมลงทนุ 
รัฐบาลอิสราเอลใหความสําคัญกับธุรกิจรวมทุน (Venture Capital) โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ

บริษัทดาน ICT ที่จัดตั้งใหม (Startups) เปนอยางมาก บริษัทจัดตั้งใหมเหลานี้ตางตองการเงินทุน
เพ่ือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองได รัฐบาลอิสราเอลไดจัดตั้งกองทุนขึ้นมา 2 กองทุน เพ่ือ
สงเสริมธุรกิจรวมทุน โดยกองทุนแรกรัฐบาลจัดสรรเงินทุนมูลคากวา 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือ
กระตุนใหบริษัทตางชาติเขามารวมลงทุนในอิสราเอล โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางดาน
เทคโนโลยีระดับสูง และกองทุนที่สอง รัฐบาลไดจัดสรรเงินกวา 59 ลานเหรียญสหรัฐฯ ผาน
โครงการ Yozma เพ่ือเปนการสรางตลาดเพื่อการรวมลงทุนภายในประเทศ โดยกองทุนที่รัฐบาล
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จัดตั้งขึ้นมีแนวทางในการเปลี่ยนกองทุนรัฐเปนของเอกชนทั้งหมด นโยบายการสงเสริมธุรกิจรวม
ทุนสงผลให GDP ของอิสราเอลเพิ่มขึ้นกวารอยละ 40 และเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นกวารอยละ 15 
 

4. การพัฒนาตลาดทุนและการสรางแรงจูงใจใหนักลงทุน 
รัฐบาลอิสราเอลไดเล็งเห็นวาการทําใหภาคการเงินมีความทันสมัยมากขึ้นจะสงผลใหเกิด

การพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT มากขึ้นตามไปดวย จึงไดออกมาตรการที่สําคัญหลายประการเพื่อ
สงเสริมการลงทุนจากตางชาติ โดยมีแนวคิดวาประเทศอิสราเอลไดเปรียบประเทศอื่นที่มีวิศวกร
และนักวิทยาศาสตรที่มีความรูและความสามารถเปนจํานวนมาก หากสามารถดึงแหลงเงินทุนจาก
ตางประเทศเขามาได จะสงเสริมใหประเทศอิสราเอลเปนศูนยกลางในการเขามาของบริษัทขาม
ชาติ ซ่ึงการเขามาของบริษัทขามชาติจะชวยสงเสริมใหเกิดการจางงานมากขึ้น และกอใหเกิดการ
ถายทอดความรูทางดานการจัดการและกระบวนการการดําเนินงาน รวมทั้ง ชวยขยายชองทางใน
การสงออกอีกดวย  

 
ดังน้ัน รัฐบาลอิสราเอลจึงไดมีการปฏิรูปตลาดทุน โดยลดและยกเลิกระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเขามาลงทุนของตางชาติ และรัฐบาลยังใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึง
เปนเปนนักลงทุนสถาบันที่ใหญที่สุดในอิสราเอล สามารถลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอ่ืนๆ ได
มากขึ้น นอกเหนือจากการซื้อพันธบัตรของรัฐบาล  

 
5. การจัดตั้งศูนยบมเพาะทางเทคโนโลยี (Technology incubator) 
ในป ค.ศ. 1991   ศูนยบมเพาะทางเทคโนโลยีรัฐบาลอิสราเอลไดจัดตั้งโครงการ 

(Technology incubator) สําหรับบริษัทที่จัดตั้งใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูอพยพชาวยิวที่เขามาใน
ประเทศตามนโยบายการตอนรับชาวยิวจากนานาประเทศ ซ่ึงโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหวิศวกร
หรือนักวิทยาศาสตร ซ่ึงคนเหลานี้มีความรูความสามารถทางดานการวิจัยสูง สามารถพัฒนาและ
มีความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพธุรกิจได และสามารถรวมทุนกับตางประเทศได โดย
เริ่มตนรัฐบาลจัดสรรเงินทุนกวา 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีศูนยบมเพาะทางเทคโนโลยี 24 
แหงทั่วประเทศ เพ่ือชวยเหลือใหกลุมคนเหลานั้นสามารถประกอบธุรกิจและสามารถรวมทุนกับ
ตางประเทศได 

 
ผลของการจัดตั้งศูนยบมเพาะทางเทคโนโลยีดังกลาว ทําใหอิสราเอลเปนประเทศที่มี

จํานวนบริษัทเกิดใหมทางดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง (high-tech) มากที่สุดในโลก โดยมี
จํานวนกวา 2,500 บริษัท และมีบริษัทมากกวารอยละ 50   ที่ประสบความสําเร็จโดยวัดจาก
ความสามารถในการเพิ่มเงินทุนและบริษัทสามารถดําเนินกิจการไดนานกวา  2 ป  
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5.4 บทเรียนสําหรับประเทศไทย   
 
 ประสบการณของฟนแลนด เยอรมัน และอิสราเอล ที่กลาวถึงในบทนี้ ใหบทเรียนและ
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT แกประเทศไทยใน 5 ดานดังตอไปน้ี   
 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและตลาดโทรคมนาคมในประเทศ 
 

- การสรางการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมในตลาดโทรคมนาคมจําเปนตองอาศัยการ
เปดเสรีกิจการโทรคมนาคมแตเน่ินๆ  (ประสบการณของฟนแลนด และเยอรมนี) และการ
แยกหนวยงานกํากับดูแลออกจากผูใหบริการ (ประสบการณของฟนแลนด)    ทั้งนี้ การ
แขงขันอยางเสรีและเปนธรรมในตลาดโทรคมนาคม จะชวยพัฒนาใหโครงสรางพื้นฐาน
ดาน ICT ของประเทศ มีคุณภาพดีและอัตราคาบริการที่เหมาะสม และทําใหเกิด
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตางๆ     ประเทศไทยซึ่งเปดเสรีกิจการโทรคมนาคมคอนขาง
ลาชาและยังอยูในระดับต่ําในปจจุบัน ควรเรงเปดเสรกีิจการโทรคมนาคมและพัฒนา
ระบบกํากบัดูแลใหไดมาตรฐาน  

- แมในตลาดโทรคมนาคมที่เปดเสรีแลว กย็ังจําเปนตองมีมาตรการในการกํากับดูแลและ
มาตรการปองกันการผูกขาดที่มีประสิทธิผล ดังตัวอยางของฟนแลนด ที่มีการกํากับดูแล
ผูประกอบการที่มีอํานาจตลาดอยางมีนัยสําคัญ (significant market power)   ซ่ึงประเทศ
ไทยยังไมไดพัฒนาใหมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ไมวา จะเปนมาตรการแขงขันทาง
การคาโดยรวม ซ่ึงดูแลโดยกระทรวงพาณชิย และมาตรการปองกันการผูกขาดในกิจการ
โทรคมนาคม ซ่ึงดูแลโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จึงถือเปนประเด็น
ที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการตอไป  

 
2. การพัฒนาเทคโนโลย ี

 
- การพัฒนาเทคโนโลยี จําเปนตองอาศัยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมเปนหลัก ควบคูไปกับการมีความเชื่อมโยงดานการวิจัยและพัฒนา
ระหวางภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยของรัฐและมหาวิทยาลัย  ดังตวัอยางของประเทศ
ตางๆ ในการศึกษา    ในประเทศที่ภาคอุตสาหกรรมยังมีขีดความสามารถในการลงทุน
วิจัยและพัฒนาไมสูงนักเชน ประเทศไทย    การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ จะยิ่งมีบทบาทสําคัญในการหนุนเสริมการลงทุนของเอกชน   
ภาครัฐจึงควรเพิ่มงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ควบคูไปกบัการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหนวยงานวิจัยและพัฒนาของรัฐในการใหบริการแกเอกชน   
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- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาว  ทุกประเทศ
ที่ประสบความสําเร็จในการเปนผูนําในอุตสาหกรรม ICT ลวนอยูบนพ้ืนฐานของการมี
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ   หากประเทศไทยตองการเปนผูนําในอุตสาหกรรมนี้ ก็
จําเปนตองมีการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระยะยาว ทั้งการพัฒนาโดย
สถาบันการศึกษา และการฝกอบรมในตลาดแรงงาน  

 
3. การพัฒนาตลาดในประเทศ  

 
- รัฐสามารถมีบทบาทสําคญัในการพัฒนาตลาด ICT ในประเทศได โดยนโยบายการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐ (government procurement policy) ดังตัวอยางของนโยบายสงเสริม
ซอฟตแวรแบบโอเพนซอรส (ประสบการณของเยอรมนี)  เน่ืองจาก ตลาดของภาครัฐมี
ขนาดที่มีขนาดใหญ และไมออนไหวกับวัฏจักรเศรษฐกิจ ทําใหสามารถจูงใจใหเกิดการ
ลงทุนดาน ICT ของประเทศในระยะยาวได  

 
4. การสงเสริมการตลาดไปยงัตางประเทศ 

 

- การเขาถึงตลาดที่มีขนาดใหญมีความจําเปนตอการพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
ICT ซ่ึงตองอาศัยการวิจัยและพัฒนาในระดับที่สูง   ประเทศตางๆ ในการศึกษาจึง
พยายามผนวกตลาดของตนเขากับตลาดทีใ่หญกวา เพ่ือใหเกิดการประหยัดในการผลิต 
(economy of scale)  ดังตัวอยางของฟนแลนด และเยอรมนี ที่ผนวกตลาดของตนเขากับ
สหภาพยุโรป    ประเทศไทยควรพิจารณาประโยชนที่จะไดรับจากการผนวกตลาดบรกิาร
ดาน ICT เขากับตลาดอาเซียน และประเทศในเอเชียตะวันออก เพ่ิมเติมจากการผนวก
ตลาดดานสินคา IT ไปแลวในปจจุบัน   

 
5. การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

 
- สําหรับประเทศที่มีอุตสาหกรรม ICT ทีย่ังมีขนาดเล็กเชนกรณีของประเทศไทย การ

ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศเปนเครื่องมือทางนโยบายที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  ทั้งการดึงดูดการลงทุนในสาขา ICT และการลงทนุในสาขาที่ใช ICT 
มาก เชน กิจการธนาคาร โลจิสติกสและบรกิารอื่นๆ  ซ่ึงพบวา บริษัทที่มีตางชาตถิอืหุน
มักมีระดับการใช ICT สูงกวาบรษิัทไทย  ทั้งนี้ มาตรการในการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศควรประกอบไปดวย การยกเลิกขอจํากัดในการประกอบกิจการโดยคน
ตางชาต ิ (การเปดเสรีตลาด) และ มาตรการสงเสริมการลงทุนโดยใหแรงจูงใจและการ
อํานวยความสะดวกตางๆ ในการลงทุน 
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- ในสวนของการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในสาขา ICT น้ัน   ประสบการณของ
ฟนแลนด ชี้ใหเห็นวา การเปดเสรีโดยการยกเลิกขอจํากัดในการประกอบกิจการโดยคน
ตางชาติ ทําใหการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) ตอ GDP เพ่ิมขึ้นถึง 5 เทา ใน 
10 ป และทําใหผูประกอบการอุปกรณโทรคมนาคมของฟนแลนดสามารถเขาสูแหลงทุน
และความรู    จนทําใหฟนแลนดกลายเปนประเทศผูนําในการผลิตอุปกรณโทรคมนาคม
ระดับโลก    

- การเปดเสรีในกิจการดาน ICT ในประเทศไทยนาจะกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย  
การศึกษาทีผ่านมา (สมเกียรติ และธราธร, 2547)7 ชี้วา การเปดเสรีกิจการโทรคมนาคม
ของประเทศไทยจะมีผลทําใหเศรษฐกิจไทยขยายตวัรอยละ 0.29   โดยภาคบริการจะ
ไดรับประโยชนจากการเปดเสรีมากที่สุด จากคุณภาพบริการที่ดีขึ้นและราคาถูกลง  ทั้งนี้ 
การเปดเสรีดังกลาวไมจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอผูประกอบการไทยนัก เน่ืองจาก
บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยในปจจุบันไดเปดใหผูประกอบการตางประเทศเขามา
ประกอบการระดับหนึ่งแลว  เชน ในกรณีของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่       เชนเดียวกับ
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ ICT ซ่ึงประเทศไทย  ซ่ึงมีผูประกอบการขามชาติประกอบการ
อยูแลวจํานวนมาก และชวยใหประเทศไทยกลายเปนฐานการผลิตอุปกรณดาน ICT ที่
สําคัญแหงหนึ่ง   สวนตลาดซอฟตแวรและบริการในประเทศไทย กมี็ขนาดเล็กมากเมื่อ
เทียบกบัตลาดโลก และไมไดมีความนาสนใจมากในสายตาของผูประกอบการ
ตางประเทศ  

- ในสวนของมาตรการในสงเสริมการลงทุนนั้น ประเทศในการศึกษาครั้งน้ีไมไดมีแนวทาง
ที่โดดเดนมากนัก อยางไรก็ตาม การศึกษามาตรการในการสงเสริมการลงทุนของ
ไอรแลนด ซ่ึงเปนผูนําในอุตสาหกรรมซอฟตแวร ของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย (2552)8 ชี้ใหเห็นวาการสงเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิผลควรมีแนวทางดังตอไปน้ี  

ก. การทําตลาดเชิงรุก โดยตองวิเคราะหใหไดวา อะไรคือสิ่งที่บริษทัเปาหมาย
ตองการและการเขามาลงทนุในประเทศจะสามารถตอบโจทยน้ันไดอยางไร  เชน 
บริษัทรสัเซียมีปญหาเรื่องความนาเชื่อถือในตลาดยุโรป  การเขามาตั้ง
สํานักงานในไอรแลนด ก็จะชวยบริษทัโดยการใชชื่อเสียงของไอรแลนดในการ
เขาสูตลาดยุโรปแทน  สวนบริษัทที่สนใจใหบริการระหวางประเทศ ไอรแลนดก็
จะใชจุดแข็งของการมีบริการสนับสนุนทางเทคนิคหลายภาษา เปนตน 

ข. การใหแรงจูงใจในการลงทุน โดยการมีอัตราภาษีนิติบคุคลทีต่่ํา และอํานวย
ความสะดวกใหแกบริษัทขามชาติอยาง one-stop service  

                                                            
7 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชยและธราธร   รัตนนฤมิตศร, “ผลกระทบของการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุนสาขาโทรคมนาคมตอประเทศ
ไทย”, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547 
8 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, “รายงานผลการศึกษาโครงการสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสนับสนุนการเจริญ
เติยโตของเศรษฐกจิประเทศ”, นําเสนอตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552 



  5-36

ค. การเปดใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรี เพราะหัวใจของการทําธุรกิจของบริษัท
ขามชาติในอุตสาหกรรม ICT คือ การมีแรงงานคุณภาพดี และมีความสามารถ
ทางภาษา  

- สวนของการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศในสาขาที่ใช ICT มากเชน กิจการธนาคาร 
โลจิสติกส และภาคบริการอืน่ๆ น้ัน    จะตองพิจารณาอยางละเอียดถึงผลกระทบตอ
ผูประกอบการและผูบริโภคในแตละสาขา ซ่ึงขึ้นกับนโยบายของรัฐในแตละดาน และอยู
นอกเหนือขอบเขตของการศึกษานี ้

 

 
 

 



  6-1

บทที่ 6  การพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัดของอุตสาหกรรม ICTอยางเปนระบบ 
 

 ในรายงานนี้ คณะผูวิจัยจะศึกษาดัชนีความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 
ที่ใชในระดับสากล ประกอบดวย ตัวชีว้ัดหลักดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
ICT  ของสหภาพยุโรป (Key Indicators on the Competiveness of EU’s ICT Industry), 
ตัวชี้วัดหลักดาน ICT ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Key 
ICT Indicators), ดัชนีความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม IT (IT Industry 
Competitiveness Index) และ ดัชนีการพัฒนาดาน ICT (ICT Development Index: IDI) โดย 
ดัชนีสองตัวแรกเปนเพียงการนําเสนอตัวชี้วัดสําคัญที่ใชวัดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม ICT โดยที่ไมมีการนําเสนอผลการจัดอันดับของประเทศตางๆ ขณะที่ ดัชนีสองตัว
สุดทายมีการนําเสนอผลการจัดอันดับของประเทศตางๆ ดวย จากนั้น คณะผูวิจัยจะเสนอแนะ
ตัวชี้วัดทีค่วรจัดเก็บหรือรวบรวมเพื่อติดตามประเมินผลสถานภาพความพรอมในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 
 
6.1  ตัวชี้วัดหลักดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT  ของสหภาพยุโรป  

(Key Indicators on the Competiveness of EU’s ICT Industry)1 
 
ตัวชี้วัดหลักดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ของสหภาพยุโรป 

(Key Indicators on the Competiveness of EU’s ICT Industry) จัดทําโดย European 
Commission, Enterprise and Industry Directorate General โดยนิยามของอุตสาหกรรม ICT ที่
ใชสอดคลองกบันิยามขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
for Economic Cooperation and Development: OECD) 

 
อุตสาหกรรม ICT ประกอบดวย ภาคการผลิต และภาคบริการ 
- ภาคการผลิต 

• Office, accounting and computing machinery (NACE 30.01 and 30.02) 

• Insulated wire and cable (NACE 31.3) 

• Electronic valves and tubes and other electronic components (NACE 
32.1) 

• Television and radio transmitters and apparatus for line telephony and 
line telegraphy (NACE 32.2) 

                                                 
1 European Commission, Key Indicators on the Competitiveness of EU’s ICT Industry,  
http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/ict/key_indicators_v3.pdf (accessed on July 30, 2009)  
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• Instruments and appliances for measuring, checking, testing, 
navigating, and other purposes, except industrial process equipment 
(NACE 33.2) 

• Industrial process equipment (NACE 33.3) 
 

- ภาคบริการ 

• Wholesale of electrical household appliances (NACE 51.43) 

• Wholesale of machinery, equipment and supplies (NACE 51.64) 

• Wholesale of other machinery used in industry, trade and navigation 
(NACE 51.65) 

• Telecommunications (NACE 64.2) 

• Renting of office machinery and equipment including computers 
(NACE 71.33) 

• Computer and related activities (NACE 72) 
 

ตัวชี้วัดทีใ่ชในการวัดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ในสหภาพยุโรป 
ประกอบดวย 

1. มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT 
1.1 มูลคาเพิ่มของภาคการผลิต ICT (รอยละของมูลคาเพิม่ในภาคการผลิตทั้งหมด) 
1.2 มูลคาเพิ่มของภาคบริการ ICT (รอยละของมูลคาเพิ่มในภาคการบรกิารทั้งหมด) 

2. การจางงานในอุตสาหกรรม ICT 
2.1 การจางงานในภาคการผลติ ICT (รอยละของการจางงานในภาคการผลิตทั้งหมด) 
2.2 การจางงานในภาคบริการ ICT (รอยละของการจางงานในภาคการบริการทั้งหมด) 

3. อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงาน (Labour productivity growth) ใน
อุตสาหกรรม ICT (ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ICT) ซ่ึงคํานวณจากอัตราการเติบโตของ
มูลคาเพิ่มตอจํานวนชั่วโมงการทํางาน 

4. คาจางของแรงงานในอุตสาหกรรม ICT 
5. สัดสวนการผลิต ICT ของประเทศเมื่อเทียบกับตลาดโลก 
6. ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed comparative advantages: 

RCA) ของอุตสาหกรรม ICT โดยสูตรที่ใชในการคํานวณคา RCA ของอุตสาหกรรม ICT ใน
ประเทศ k เทยีบกับโลก คอื 
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7. ดุลการคา (Relative trade balances: RTB) ของอุตสาหกรรม ICT โดยสูตรทีใ่ช
ในการคํานวณคา RTB ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ k คือ 
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โดย X หมายถึง การสงออก และ M หมายถึง การนําเขา 

8. ทุนมนุษย (สดัสวนของการจางงานดาน ICT ในประเทศตอการจางงานทั้งหมด) 
9. สัดสวนของคาใชจายดานวจัิยและพัฒนาตอมูลคาเพิ่มทั้งหมดในอุตสาหกรรม 

(ICT) 
10. จํานวนการยื่นจดสิทธิบตัรดาน ICT (ICT patent applications) ตอสํานักงาน

สิทธิบตัรยุโรป (European Patent Office: EPO) ตอกําลังแรงงาน 
11. การลงทุนดานเงินทุนรวมทุน (Venture capital investment) ในอุตสาหกรรม 

ICT (รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)) 
 

แหลงขอมูลของตัวชีว้ัดที่ใชประกอบดวย Groningen Growth and Development 
Centre, 60-Industry Database, http://www.ggdc.net, OECD Information Technology 
Outlook และ Eurostat, New Cronos and COMEXT database  
 
6.2 ตัวชี้วัดหลักดาน ICT ขององคการเพือ่ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  
 (OECD Key ICT Indicators)2 

 
ตัวชี้วัดหลักดาน ICT ขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD 

key ICT indicators) เปนตวัชีว้ัดดาน ICT ที่รวบรวมโดย Directorate for Science Technology 
and Industry, OECD ประกอบดวยตวัชีว้ัดสําคัญ 15 ตัว ไดแก 

1. จํานวนสายหรือชองทางการเชื่อมตอสื่อสารทั้งหมด (ตอประชากร 100 คน) ซ่ึง
หมายรวมถึง สายแอนะล็อกมาตรฐาน (Standard analogue access lines) + สาย ISDN 
(integrated services digital network) + DSL (digital subscriber line) + เคเบลิโมเด็ม + 
สมาชิกโทรศพัทเคลื่อนที ่

                                                 
2 www.oecd.org/sti/ICTindicators (accessed on August 10, 2009) 
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2. สมาชิกโทรศพัทเคลื่อนทีท่ัง้หมด (ตอประชากร 100 คน) 
3. จํานวนสมาชกิอินเทอรเน็ตทั้งหมด 
4a. จํานวนสมาชกิอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอประชากร 100 คน 
4b. สัดสวนของสายที่เชื่อมตอดวย DSL (digital subscriber lines) ตอสมาชิกที่ใช

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงทั้งหมด (total subscriber lines) 
5. จํานวนสมาชกิเคเบลิ TV ทั้งหมด 
6a. จํานวนครัวเรือนที่เขาถึงคอมพิวเตอรที่บาน (รอยละของจํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด) 
6b. จํานวนครัวเรอืนที่เขาถึงอินเทอรเน็ต (รอยละของจํานวนครวัเรือนทัง้หมด) 
6c. จํานวนครัวเรอืนที่เขาถึงบรอดแบนด (รอยละของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด) 
7a. จํานวนธุรกิจที่ใชอินเทอรเน็ต จําแนกตามขนาด (ลกูจาง 10-49 คน, ลูกจาง 

50-249 คน และลูกจางตั้งแต 250 คนขึ้นไป) (รอยละของธุรกิจทีใ่ชอินเทอรเน็ตที่มีลกูจางตัง้แต 
10 คนขึ้นไป) 

7b. มูลคาของการซื้อและขายผานอินเทอรเน็ต (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
8a. สัดสวนของผูประกอบอาชพีดาน ICT (ความหมายแคบ ประกอบดวย ISCO-

88: 213 (Computing professional), 312 (Computer associate professionals), 313 (Optical 
and electronic equipment operators) และ 724 (Electrical and electronic equipment 
mechanics and fitters)) 

8b. สัดสวนของผูประกอบอาชพีดาน ICT (ความหมายกวาง ประกอบดวย ISCO-
88: 121, 122,123, 211, 212, 213, 214, 241, 242, 243, 312, 313, 341, 342, 343, 411, 412 
และ 724)3 

9a. รายรับจากบรกิารการสื่อสาร 
9b. รายรับจากบรกิารการสื่อสารเคลื่อนที ่
9c.  คาใชจายดานการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสาร 
10a. สัดสวนของมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ในภาคธุรกิจ 
10b.คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT 
10c. สัดสวนของการจางงานดาน ICT ตอการจางงานในภาคธุรกิจ 
11a. สัดสวนของสทิธิบตัรดาน ICT ตอสิทธิบตัรทั้งหมดของประเทศที่ยืน่จดทะเบียน

ภายใตสนธิสญัญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT: Patent Co-operation Treaty)  
11b. สัดสวนของสทิธิบตัรดาน ICT ของประเทศ ตอจํานวนสิทธิบตัรดาน ICT ของ

ทุกประเทศทีย่ื่นภายใต PCT 
12. มูลคาการสงออกและนําเขาสินคา ICT (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

                                                 
3 OECD. 2005. New Perspectives on ICT Skills and Employment. p. 23.  
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13. บริษัทดาน IT และสื่อสารที่อยูใน 50 อันดับแรก (รายได การจางงาน รายได
สุทธิ คาใชจายดานวิจัยและพัฒนา และมูลคาในตลาดหลักทรัพย) 

14. ผลิตภาพของการบริการที่ใช ICT (สัดสวนของมูลคาเพิ่มตอแรงงาน) โดยการ
บริการที่ใช ICT (ICT-using services) หมายถึง การคาปลีกและสง (ISIC 50-52) การเปน
สื่อกลางทางการเงิน (ISIC 65-67) และบริการธุรกิจ (ISIC 71-74) 

15. อัตราการเติบโตของสัดสวนของการลงทนุดาน ICT ตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ  

 
6.3  ดัชนีความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม IT  
 (IT Industry Competitiveness Index) 

 
ดัชนีความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม IT (IT Industry Competitiveness 

Index) จัดทําขึ้นครั้งแรกในป 2007 เปนสวนหนึ่งของรายงาน Benchmarking IT industry 
competitiveness ซ่ึงจัดทําโดย Economist Intelligence Unit (EIU) ภายใตการสนับสนุนของ 
Business Software Alliance (BSA) เปนดัชนีที่ใชวัดความสามารถในการแขงขันของบริษัท
เทคโนโลยีสารสนสนเทศ (IT firms) 64 ประเทศทัว่โลกในป 2007 และ 66 ประเทศในป 2008 
 
หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรม IT 
 

ดัชนีประกอบดวยตวัชีว้ัดทัง้สิ้น 25 ตัว โดยแบงออกเปน 6 หมวด (ตารางที่ 1) ไดแก 
1. สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (รอยละ 10 ของคะแนนทั้งหมด) 
2. โครงสรางพื้นฐานดาน IT (รอยละ 20) 
3. ทุนมนุษย (รอยละ 20) 
4. สภาพแวดลอมทางกฎหมาย (รอยละ 10) 
5. การวิจัยและพฒันา (รอยละ 25) 
6. การสนับสนุนดานการพัฒนาอุตสาหกรรม IT (รอยละ 15) 

 
ตัวชี้วัดทีใ่ชประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณ 12 ตัว และขอมูลเชิงคณุภาพ 13 ตัว ที่มาของ

ขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวยหลากหลายแหลงขอมูล เชน IDC, ITU, Pyramid Research, 
Netcraft, World Bank, UNESCO, ILO, OECD, WIPO และสํานักงานสถิตแิหงชาติ จากนั้น 
ขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจะถูกนํามาแปลงใหเปนคามาตรฐานระหวาง 0-1 ขณะที่ ขอมูลเชิงคุณภาพ
ไดมาจากการใหคะแนนโดยนักวิเคราะหของ EIU ซ่ึงจะใหคะแนนระหวาง 1-5 และสุดทาย 
คะแนนในแตละหมวดและคะแนนรวมจะถูกแปลงใหมีคาระหวาง 0-100  

 



  6-6

ตารางที่ 6.1  EIU IT Industry Competitiveness Index 
ตัวชี้วัด สัดสวน แหลงขอมูลหลัก ป ลักษณะของขอมูล 

เชิงคุณภาพ* เชิงปริมาณ 

1.  หมวดสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 10     

นโยบายของรัฐดานเงินทุนตางชาติ; การ
ยอมรับวัฒนธรรมตางชาติ; ความเสี่ยงจากการ
ถูกยึดทรัพยสิน; การคุมครองการลงทุน* 
[Government policy toward foreign capital; 
cultural receptivity to foreign influence; risk 
of expropriation; investment protection] 

15 
 

EIU: Business 
Environment 
Rankings 

2003-
2007 

  

ระดับของการคุมครองสิทธิทางทรัพยสินสวน
บุคคล* 
[Degree to which private property rights are 
guaranteed and protected] 

40 EIU: Business 
Environment 
Rankings 

2003-
2007 

  

ระดับของกฎระเบียบภาครัฐในการจัดตั้งธุรกิจ* 
[Level of government regulation (mainly 
licensing procedures) on setting up new 
private businesses] 

25 EIU: Business 
Environment 
Rankings 

2003-
2007 

  

อิสระภาพในการแขงขันทางธุรกิจ* 
[Freedom of existing businesses to 
compete] 

20 EIU: Business 
Environment 
Rankings 

2003-
2007 

  

2. โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

20     

คาใชจายดานฮารดแวร ซอฟตแวร และบริการ 
IT (เหรียญสหรัฐฯ ตอประชากร 100 คน) 
[Market spending on hardware, software 
and IT services (US$ per 100 people)] 

20 IDC 2007   

จํานวนคอมพิวเตอรต้ังโตะและกระเปาหิ้วตอ
ประชากร 100 คน 
[Desktop & laptop computers per 100 
people] 

60 ITU 2007   

การเชื่อมตอบรอดแบนด (xDSL, ISDN PRI, 
FWB, cable, FTTx) ตอประชากร 100 คน 
[Broadband connections (xDSL, ISDN PRI, 
FWB, cable, FITx) per 100 people] 

10 Pyramid 
Research 

2007   

Secure Internet servers (ตอประชากร 
100,000 คน) 
[Secure Internet servers per 100,000 
people] 

10 Netcraft, World 
Bank 

2006   
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ตัวชี้วัด สัดสวน แหลงขอมูลหลัก ป ลักษณะของขอมูล 

เชิงคุณภาพ* เชิงปริมาณ 

3.  ทุนมนุษย 20     

จํานวนนักเรียนในระดับอุดมศึกษา (รอยละของ
ประชากรที่อยูในวัยระดับอุดมศึกษา) 
[Total number of students in higher 
education, as % of gross university-age 
population] 

25 World Bank 2005   

จํานวนนักเรียนในระดับอุดมศึกษาในโปรแกรม
วิทยาศาสตร (รอยละของนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาทั้งหมด) 
[Enrolment in tertiary-level science 
programmes, as % of total tertiary-level 
enrolment] 

5 UNESCO 2005   

การจางงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (รอยละ
ของกําลังแรงงานทั้งหมด) 
[Employment in technology sector, as % of 
total workforce] 

10 Estimates, based 
on ILO, OECD, 
national statistics 

2006   

ความสามารถของระบบการศึกษาในการ
ฝกอบรมนักเทคโนโลยีที่มีทักษะทางธุรกิจ 
(เชน project management, customer-facing 
application และ web development เปนตน) 
[The educational system’s capacity to train 
technologists with business skills (project 
management, customer-facing application 
and web development, etc] 

60 EIU analysts 2006   

4. สภาพแวดลอมทางกฎหมาย 10     

ความครอบคลุมและความโปรงใสของกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา; การยึดมั่นกับสนธิสัญญา 
[Comprehensive, transparency of IP 
legislation; adherence to treaties] 

35 EIU: Business 
Environment 
Rankings 

2003-
2007 

  

การบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
[Enforcement of IP legislation] 

35 EIU: Business 
Environment 
Rankings 

2007   

สถานภาพของกฎหมายลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
[Status of electronic signature legislation] 

10 National sources, 
European 
Commission 

2007   

สถานภาพทางกฎหมายของประเทศเกี่ยวกับ
ความเปนสวนตัวดานขอมูลและการปองกัน 

10 National sources, 
European 

2007   
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ตัวชี้วัด สัดสวน แหลงขอมูลหลัก ป ลักษณะของขอมูล 

เชิงคุณภาพ* เชิงปริมาณ 

spam [Status of national data privacy and 
anti-spam laws] 

Commission 

สถานภาพทางกฎหมายอาชญากรรมทาง 
ไซเบอรของชาติ [Status of national 
cybercrime laws] 

10 National sources, 
European 
Commission 

2007   

5. สภาพแวดลอมทางวิจัยและพัฒนา 25     

รายจายดานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ (US$ 
at ppp) ตอประชากร 100 คน 
[Gross government expenditure on R&D 
(US$ at PPP (purchasing power parity), per 
100 people] 

10 UNESCO, World 
Bank 

2004-
2005 

  

รายจายดานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
(US$ at ppp) ตอประชากร 100 คน 
[Gross private sector expenditure on R&D 
(US$ at PPP), per 100 people] 

10 UNESCO, World 
Bank 

2004-
2005 

  

จํานวนสิทธิบัตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จด
ทะเบียนใหมโดยคนที่อาศัยอยูในประเทศในแต
ละป (ตอประชากร 100 คน) 
[Number of new domestic patents in IT 
registered by residents each year (per 100 
people)] 

65 Estimates, based 
on WIPO, 
national statistics 

2005   

รายรับดานคาตอบแทนการใชสิทธิและคา
อนุญาตใหใหสิทธิ (เหรียญสหรัฐฯ) ตอ
ประชากร 100 คน 
[Receipts from royalty and license fees 
(US$) per 100 people] 

15 IMF, World Bank 2005   

6. การสนับสนุนดานการพัฒนา
อุตสาหกรรม IT 

15     

การเขาถึงเงินลงทุนระยะกลางทั้งจากแหลง
เงินทุนในประเทศและตางประเทศ 
[Access to medium-term finance for 
investment from domestic and foreign 
sources] 

25 EIU: Business 
Environment 
Rankings 

2003-
2007 

  

ยุทธศาสตรระดับชาติดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(e-government) โดยมุงเนนการปรับปรุงดาน
การนําสงบริการสาธารณะ (public service 
delivery) และประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ

30 UN, European 
Commission, EIU 
analysts 

2007   
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ตัวชี้วัด สัดสวน แหลงขอมูลหลัก ป ลักษณะของขอมูล 

เชิงคุณภาพ* เชิงปริมาณ 

จัดการภายใน (back-office operations) 
[Existence of a coherent national 
government strategy to achieve e-
government objectives, aimed at improving 
both public service delivery and efficiency 
of back-office operations] 
คาใชจายของภาครัฐดานฮารดแวร ซอฟตแวร 
และบริการ IT (เหรียญสหรัฐฯตอหัว) 
[Government spending on IT hardware, 
software and services (US$ per capita)] 

10 Estimates, based 
on IDC 

2007   

นโยบายสาธารณะดานการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ยุติธรรมและทั่วถึง (การสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยไมมีความลําเอียงตอเทคโนโลยีหรือภาค
สวนใดโดยเฉพาะ) 
[Existence of an even-handed public policy 
stance on technology or sector 
development (absence of preferential 
government support for specific 
technologies or sector)] 

35 EIU analysts 2007   

ที่มา: Economist Intelligence Unit. 2008. How technology sectors grow: Benchmarking IT industry 
competitiveness 2008 

หมายเหตุ:  * ขอมูลเชิงคุณภาพ (ใหคะแนนโดยนักวิเคราะหของ EIU) 
 

ขอสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ใช 
 
 คณะผูวิจัยมีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกบัหลักเกณฑและวธิีการทีใ่ชของ EIU IT 
Competitiveness Index ดังน้ี 

1. สัดสวนของตวัชีว้ัดที่ใชขอมูลเชิงคุณภาพสูงถึงรอยละ 45.5 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึง
ตัวแปรเชิงคณุภาพอาจกอใหเกิดความลาํเอียงเชิงอัตวสิัย (subjective bias) 
มากกวาตวัแปรเชิงปริมาณโดยเปรียบเทียบ 

2. ขอมูลเชิงคุณภาพดังกลาวเปนผลจากการใหคะแนนของนักวิเคราะหของ EIU ซ่ึง
ไมมีรายละเอียดชัดเจนและกอใหเกิดคําถามเกี่ยวกับความโปรงใส (หากเปรียบ 
เทียบกบัขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม เชน 
Global Competitiveness Report  ที่จัดทําโดย World Economic Forum) 
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ผลการจัดอันดับของประเทศและเขตเศรษฐกิจตางๆ 
 

ตารางที่ 6.2 แสดงผลการจัดอันดับของ EIU ในป 2007-2008 โดยประเทศที่อยูในอันดับ
แรก คือสหรัฐอเมริกา และประเทศที่อยูใน 10 อันดับแรก สวนใหญอยูในทวีปอเมริกาเหนือ และ
ยุโรป ขณะทีป่ระเทศที่อยูใน 10 อันดับแรกที่อยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไดแก ไตหวัน ญ่ีปุน 
ออสเตรเลีย เกาหลีใต และสิงคโปร  

 
เม่ือเปรียบเทยีบผลการจัดอันดับในป 2007 และป 2008 พบวา ประเทศที่มีผลการจัด

อันดับที่ดีขึ้น คือไตหวัน (จากอันดับที่ 6 ในป 2007 เปนอันดับที่ 2 ในป 2008) ขณะที่ ประเทศที่
มีผลการจัดอันดับลดลงมาก คือญ่ีปุน (จากอันดับที่ 2 ในป 2007 เปนอันดับที ่ 12 ในป 2008) 
และเกาหลใีต (จากอันดับที่ 3 ในป 2007 เปนอันดับที ่8 ในป 2008)  อยางไรก็ตาม สาเหตุที่ทาํ
ใหผลการจัดอันดับของประเทศเหลานีเ้ปลีย่นแปลงคอนขางมาก อาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่สําคญั กลาวคือ ในป 2007 ใชตัวชี้วัดของจํานวนสิทธิบตัรที่จดทะเบียนขึ้นใหมในแตละ
ป ขณะที่ ในป 2008 เปลีย่นเปนตวัชีว้ดัของจํานวนสิทธิบตัรดาน IT ที่จดทะเบยีนขึ้นใหมในแตละ
ป นอกจากนี้ ตัวชีว้ัดดังกลาวมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 16.25 ของคะแนนรวมทั้งหมด การ
เปลี่ยนแปลงคะแนนของตวัชีว้ัดนี้จึงสงผลกระทบตอผลคะแนนรวมทั้งหมด 

 
หากพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยพบวา อันดับของประเทศไทยไมเปลี่ยน 

แปลงมากนักจากเดิมอันดับที่ 41 ในป 2007 เปนอันดับที่ 42 ในป 2008 และอยูในอันดับที่ต่ํา
กวาประเทศคูแขงสําคัญ เชน มาเลเซีย (อันดับที่ 36) 
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ตารางที่ 6.2  ผลการจัดอันดับของ EIU IT industry competitiveness  
2008 (66 ประเทศ) 2007 (64 ประเทศ) 

อันดับท่ี ประเทศ คะแนนรวม อันดับท่ี ประเทศ คะแนนรวม 

10 อันดับแรก 

1 สหรัฐอเมริกา 74.6 1 สหรัฐอเมริกา 77.4 
2 ไตหวัน 69.2 2 ญี่ปุน 72.7 
3 สหราชอาณาจักร 67.2 3 เกาหลีใต 67.2 
4 สวีเดน 66.0 4 สหราชอาณาจักร 67.1 
5 เดนมารก 65.2 5 ออสเตรเลีย 66.5 
6 แคนาดา 64.4 6 ไตหวัน 65.8 
7 ออสเตรเลีย 64.1 7 สวีเดน 65.4 

7 (tie) เกาหลีใต 64.1 8 เดนมารก 64.9 
9 สิงคโปร 63.4 9 แคนาดา 64.6 
10 เนเธอรแลนด 62.7 10 สวิสเซอรแลนด 63.5 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

12 ญี่ปุน 62.2 11 สิงคโปร 63.1 
17 นิวซีแลนด 56.6 17 นิวซีแลนด 57.5 
21 ฮองกง 54.1 21 ฮองกง 53.4 
36 มาเลเซีย 34.2 36 มาเลเซีย 34.9 
42 ไทย 31.5 41 ไทย 31.9 

47 ฟลิปปนส 29.8 46 อินเดีย 29.1 
48 อินเดีย 28.9 47 ฟลิปปนส 28.7 
50 จีน 27.6 49 จีน 27.9 
54 ศรีลังกา 24.9 50 ศรีลังกา 26.0 
58 อินโดนีเซีย 23.1 57 อินโดนีเซีย 23.7 
61 เวียดนาม 21.4 61 เวียดนาม 19.9 

ที่มา: EIU, Benchmarking IT industry competiveness 2007-2008 

 
จุดแข็งและจุดออนดานการพัฒนาทาง ICT ของประเทศไทย 
 

เม่ือพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยในป 2008 ในรายหมวดหลัก (ตารางที่ 3) 
พบวา หมวดที่ไทยไดคะแนนสูงสุดคือ หมวดสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (78) รองลงมาคือ การ
สนับสนุนเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม IT (62.7) ขณะที่ หมวดที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ
สภาพแวดลอมทางการวิจัยและพัฒนา (0.2) รองลงมาคือ โครงสรางพื้นฐานทาง IT (6.0) ซ่ึงการ
ไดคะแนนนอยในหมวดเหลานี้อาจสะทอนไดวา ไทยไดคะแนนนอยในตัวชี้วัดหลักที่สําคัญ คือ
จํานวนสิทธบิตัรดาน IT ที่จดทะเบียนใหมตอประชากร 100 คน (สัดสวนรอยละ 65 ของคะแนน
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ทั้งหมดในหมวดสภาพแวดลอมทางการวจัิยและพัฒนา) และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ
ประชากร 100 คน (สัดสวนรอยละ 60 ของคะแนนทัง้หมดในหมวดโครงสรางพื้นฐานทาง IT)  

 
เม่ือเปรียบเทยีบกับประเทศคูแขงสําคญัคือ มาเลเซีย พบวามาเลเซียไดคะแนนสูงกวา

ไทยในแทบทกุหมวด (ยกเวน หมวดสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และหมวดทุนมนุษย) โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดานโครงสรางพื้นฐานทาง IT น้ัน มาเลเซียมีคะแนนสูงกวาไทยอยูมาก  

 
คณะผูวิจัยมีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกบัการรายงานผลการจัดอันดับของ EIU IT 

industry competitiveness คือในรายงานจะปรากฏเพียงคะแนนรวม และคะแนนในหมวดหลัก
เทานั้น แตจะไมรายงานผลคะแนนในแตละตวัชีว้ัด ซ่ึงทําใหไมสามารถวิเคราะหขอมูลในระดับ
ตัวชี้วัดได ดังน้ัน หาก EIU รายงานผลคะแนนในแตละตัวชี้วัด จะเปนประโยชนอยางมากตอการ
วิเคราะหเชิงนโยบายของประเทศ 

 
ตารางที่ 6.3 ผลการจัดอันดับของ EIU IT industry competitiveness 2008: รายหมวดหลัก 

ประเทศ สภาพแวดลอม
ทางธุรกจิ 

(10%) 

โครงสราง
พื้นฐานทาง IT 

(20%) 

ทุน
มนุษย 
(20%) 

สภาพแวดลอม
ทางกฎหมาย 

(10%) 

การวิจยั
พัฒนา 
(25%) 

การสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

IT (15%) 

10 อันดับแรก 

สหรัฐอเมริกา 98.0 89.2 94.5 92.0 23.7 86.4 
ไตหวัน 87.6 52.0 73.1 70.0 74.3 65.3 
สหราชอาณาจักร 94.3 81.4 78.5 85.0 16.4 87.8 
สวีเดน 91.0 86.7 64.3 81.5 26.0 80.2 
เดนมารก 94.7 83.4 64.0 87.0 18.5 86.0 
แคนาดา 89.0 87.2 71.6 82.0 10.1 86.4 
ออสเตรเลีย 92.3 80.7 73.8 90.5 8.0 86.1 
เกาหลีใต 81.3 49.3 74.0 67.0 59.9 63.9 
สิงคโปร 91.0 67.9 78.7 81.5 14.7 87.6 
เนเธอรแลนด 90.3 85.3 58.1 87.0 15.7 82.4 
ภูมิภาคเอเชยีแปซิฟก 

ญี่ปุน 84.9 65.6 66.4 79.0 37.6 66.4 
นิวซีแลนด 92.3 56.6 70.3 80.0 5.7 83.8 
ฮองกง 98.0 59.1 56.1 80.0 2.6 84.4 
มาเลเซยี 75.0 18.3 38.0 54.0 0.8 65.5 
ไทย 78.0 6.0 43.4 43.5 0.2 62.7 

ฟลิปปนส 67.9 4.3 44.9 50.5 0.1 54.0 
อินเดีย 59.3 1.3 48.8 47.0 0.6 54.0 
จีน 46.9 5.2 46.6 59.5 1.7 41.1 
ศรีลังกา 61.3 2.8 26.0 53.5 0.1 51.0 
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ประเทศ สภาพแวดลอม
ทางธุรกจิ 

(10%) 

โครงสราง
พื้นฐานทาง IT 

(20%) 

ทุน
มนุษย 
(20%) 

สภาพแวดลอม
ทางกฎหมาย 

(10%) 

การวิจยั
พัฒนา 
(25%) 

การสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

IT (15%) 

อินโดนีเซยี 49.6 1.3 36.5 44.0 0.1 41.0 
เวียดนาม 47.9 1.4 28.9 41.5 0.1 42.5 

ที่มา: EIU, Benchmarking IT industry competitiveness 2008. 
 
6.4 ดัชนีการพัฒนาดาน ICT (ICT Development Index: IDI) 

 
ดัชนีการพัฒนาดาน ICT (ICT Development Index: IDI) ไดมีการนําเสนอในป 2009 

เปนสวนหนึ่งของรายงาน Measuring the Information Society (ITU, 2009) ซ่ึงจัดทําโดย
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) เปนดัชนี
ที่ใชวัดความสามารถในการพัฒนาดาน ICT ของประเทศทัว่โลกจํานวน 159 ประเทศในป 2009 
และป 2010 
 
 กรอบความคดิของ IDI คือ หากมีการนํา ICT มาปรับใชไดอยางเหมาะสม ICT จะ
สามารถชวยใหเกิดการพัฒนาประเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศที่กําลงัขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางของสงัคมที่อยูบนพ้ืนฐานของความรูหรือขอมูลขาวสาร ดังน้ัน กระบวนการพัฒนา ICT 
และการเปลี่ยนผานประเทศสูสังคมขอมูลขาวสารจึงอาจจําแนกไดเปน 3 ขั้นตอน (ภาพที่ 6.1) 
ดังน้ี 

• ขั้นตอนที่ 1: ความพรอมดาน ICT (ICT readiness) ซ่ึงสะทอนถึงระดับของ
โครงสรางทางเครือขายและการเขาถึง ICT 

• ขั้นตอนที่ 2:  ความเขมขนดาน ICT (ICT intensity) ซ่ึงสะทอนถึงระดับการใช 
ICT ในสังคม 

• ขั้นตอนที่ 3:  ผลกระทบของ ICT (ICT impact) ซ่ึงสะทอนถึงผลของการใช ICT 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
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ภาพที่ 6.1  ข้ันตอนในการวิวัฒนาการสูสังคมขอมูลขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ITU (อางจาก Measuring the Information Society, 2010) 

 
หลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดอันดับการพัฒนาดาน ICT 
 

ดัชนีประกอบดวยตวัชีว้ัดซึ่งเปนขอมูลเชงิปริมาณทั้งสิ้น 11 ตัว โดยแบงออกเปน 3 ดัชนี
ยอย (ตารางที่ 4) ไดแก 

1. การเขาถึง (รอยละ 40 ของคะแนนทั้งหมด) เพ่ือใชวัดความพรอมทางดาน 
ICT ประกอบดวยตวัชีว้ัดทางดานโครงสรางและการเขาถึง 5 ตัว 

2. การใช (รอยละ 40 ของคะแนนทั้งหมด) เพ่ือวัดความเขมขนในการใช ICT 
ประกอบดวยตัวชี้วัดดานความเขมขนและการใช 3 ตวั 

3. ทักษะ (รอยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด) เพ่ือวัดความสามารถหรือทักษะดาน 
ICT ในฐานะเปนตวัชีว้ัดที่เปนปจจัยนําเขาที่จําเปน ประกอบดวยตัวชี้วัดซึ่ง
เปนตวัแปรแทนในการวัดความสามารถหรือทักษะดาน ICT 3 ตัว  
 

แหลงขอมูลทีส่ําคัญของตวัชี้วัดคือ ITU และ UNESCO และคําจํากัดความของตวัชีว้ัดดงั
แสดงในตารางที่ 5 

 
ดัชนีการพัฒนาดาน ICT (IDI) มีเปาหมายที่จะวัดววิัฒนาการของสังคมขอมูลขาวสารใน

แตละขั้นตอนของการพัฒนา โดยคํานึงถึงการบรรจบกันทางเทคโนโลยี (Technology 
Convergence) และการเกดิขึ้นของเทคโนโลยีใหมๆ ดังน้ัน ตัวชี้วดัในแตละหมวดยอยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสะทอนถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกับ ICT  

การใช ICT 
(ความเขมขน) 

ความสามารถดาน 
ICT (ทักษะ) 

ผลกระทบดาน 
ICT (ผลลัพธ) 

ความพรอมดาน ICT 
(โครงสรางพ้ืนฐาน, 
การเขาถึง) 

ดัชนีการพัฒนาดาน ICT 
(ICT Development 

Index) 
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ตารางที่ 6.4 ICT Development Index: ตัวชีว้ัดและน้ําหนัก 
ตัวชี้วัด นํ้าหนัก 

(ตัวชี้วัด) 
นํ้าหนัก 

(ดัชนียอย) 
แหลง 

ขอมูลหลัก 
คา

อางอิง 
ขอมูล
สถิติ 

ดัชนียอยการเขาถึง ICT (ICT access) 

1.  จํานวนโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร 100 คน 0.20 

0.40 

ITU 60  
2.  จํานวนการบอกรับเปนสมาชิก

โทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากร 100 คน  
0.20 ITU 170  

3.  จํานวนแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวาง
ประเทศ (bit/s)ตอจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต  

0.20 ITU 100,000*  

4.  สัดสวนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร 0.20 ITU 100  
5.  สัดสวนของครัวเรือนที่มีอินเทอรเน็ตที่บาน 0.20 ITU 100  
ดัชนียอยการใช ICT (ICT use) 

6.  จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คน 0.33 

0.40 

ITU 100  
7.  จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบ

ประจําที่ตอประชากร 100 คน  
0.33 ITU 60  

8.  จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบ
เคล่ือนที่ตอประชากร 100 คน  

0.33 ITU 100  

ดัชนียอยทักษะดาน ICT (ICT skills) 

9.  อัตราการรูหนังสือของผูใหญ  0.33 
0.20 

UNESCO 100  
10.  อัตราการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษา  0.33 UNESCO 100  
11.  อัตราการเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา  0.33 UNESCO 100  
ที่มา: ITU. 2010. Measuring the Information Society 2010 
หมายเหตุ:  * เปนคา log value of 5, which was used in the normalization step. 
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ตารางที่ 6.5 ICT Development Index: คําจํากัดความของตัวชีว้ดั 
ตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

1.  จํานวนโทรศัพทพ้ืนฐานตอ
ประชากร 100 คน 

 (Fixed telephone lines per 
100 inhabitants) 

จํานวนสายโทรศัพทที่เชื่อมตออุปกรณลูกขายของสมาชิกกับระบบ
เครือขายโทรศัพทสาธารณะ (public switched telephone network: 
PSTN) และมีชองสัญญาณในอุปกรณชุมสาย 

2.  จํานวนการบอกรับเปนสมาชิก
โทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากร 
100 คน (Mobile cellular 
telephone subscriptions per 
100 inhabitants) 

จํานวนการบอกรับเปนสมาชิกที่ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่สาธารณะ
ดวยเทคโนโลยีเซลลูลาร (รวมท้ังระบบเซลลูลารที่เปนดิจิทัลและอะ
นาลอก รวมถึง IMT-2000 (3G)) ในการเขาถึงเครือขายโทรศัพทชุมสาย
สาธารณะ ทั้งนี้ รวมถึงสมาชิกที่จายเงินกอน (pre-paid) และหลัง (post-
paid) การใชบริการ  สําหรับสมาชิกที่จายเงินกอนจะนับรวมเฉพาะ
สมาชิกที่มีการใชภายในชวงเวลาที่กําหนด (เชน ภายในสามเดือน)  
หมายเหตุ: หากในอนาคต ประเทศตางๆ มีการรวบรวมสถิติจํานวนผูใช
โทรศัพทมากขึ้น ดัชนีอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยการใชจํานวนผูใช
โทรศัพทเคล่ือนที่ แทนที่ จํานวนการบอกรับเปนสมาชิก
โทรศัพทเคล่ือนที่ เนื่องจาก มีความเหมาะสมมากกวา  

3.  จํานวนแบนดวิดทอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ (บิท/วินาที) 
ตอจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต 
(International Internet 
bandwidth (bit/s) per Internet 
user) 

จํานวนแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ หมายถึง ความสามารถ
ในการสงผานขอมูลระหวางประเทศ โดยมีหนวยวัดคือ บิทตอวินาที ตอ
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ต  

4.  สัดสวนของครัวเรือนที่มี
คอมพิวเตอร 

 (Proportion of households 
with a computer) 

คอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะหรือแบบพกพา 
แตไมรวมอุปกรณที่มีความสามารถในการคํานวณฝงตัวอยูดวย  เชน 
โทรศัพทเคล่ือนที่ PDA หรือ โทรทัศน   

5.  สัดสวนของครัวเรือนที่มี
อินเทอรเน็ตที่บาน 

 (Proportion of households 
with Internet access at 
home) 

อินเทอรเน็ตคือ เครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะทั่วโลก ซึ่งทําให
สามารถเขาถึงบริการทางการสื่อสารตางๆ รวมทั้ง World Wide Web 
และ อีเมล ขาว ไฟลขอมูลและบันเทิง โดยไมคํานึงถึงประเภทของ
อุปกรณที่ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต (เชน คอมพิวเตอร 
โทรศัพทเคล่ือนที่ เครื่องเลนเกมส โทรทัศนดจิิทัล เปนตน) การเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตสามารถทําไดทั้งผานเครือขายแบบประจําที่หรือแบบ
เคล่ือนที่ 

6.  จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอ
ประชากร 100 คน (Internet 
users per 100 inhabitants) 

หมายเหตุ: จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร มักเปนขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ หากไมมีขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจ อาจใชการประมาณการจากจํานวนสมาชิกที่จายคาอินเทอรเน็ต
แทน  

7.  จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต 
บรอดแบนดแบบประจําที่ตอ

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบประจําที่ หมายถึง จํานวน
สมาชิกที่ชําระคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (การเชื่อมตอแบบ 
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ตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

ประชากร 100 คน  
 (Fixed broadband Internet 

subscriber per 100 
inhabitants) 

TCP/ IP) ดวยความเร็วอยางนอย 256 kbit/s ในทางใดทางหนึ่งหรือทั้ง
สองทิศทาง ทั้งนี้ อินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบประจําที่ รวมถึง เคเบิล
โมเด็ม DSL ไฟเบอร และเทคโนโลยีบรอดแบนดแบบประจําที่อ่ืนๆ 
(เชน อินเทอรเน็ตบรอดแบนดผานดาวเทียม Ethernet LANs, 
อินเทอรเน็ตไรสายแบบประจําที่, Wireless LAN, WiMAX เปนตน) 
อยางไรก็ตาม ไมรวมถึงสมาชิกที่เชื่อมตอผานเครือขายเซลลูลาร
เคล่ือนที่ในการเขาถึงการสื่อสารขอมูล (รวมท้ัง อินเทอรเน็ต)      

8.  จํานวนการบอกรับเปนสมาชิก
อินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบ
เคล่ือนที่ตอประชากร 100 คน  

 (Mobile broadband 
subscriptions per 100 
inhabitants) 

จํานวนการบอกรับเปนสมาชิกบรอดแบนดแบบเคล่ือนที่ หมายถึง การ
บอกรับเปนสมาชิกเครือขายเซลลูลารเคล่ือนที่เพ่ือเขาถึงการสื่อสาร
ขอมูล (เชน อินเทอรเน็ต) ดวยความเร็วบรอดแบนด (มากกวาหรือ
เทากับ 256 kbits/s) เชน W-CDMA, HSDPA, CDMA2000 1xEV-DO, 
CDMA 2000 1xEV-DV เปนตน โดยไมคํานึงถึงประเภทของอุปกรณที่
ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต (คอมพิวเตอรแบบพกพา หรือโทรศัพทเคล่ือนที่ 
เปนตน) โดยทั่วไป บริการเหลานี้ หมายถึง 3G หรือ 3.5G และรวมถึง 
- Wideband CDMA (W-CDMA)  
- High-speed Downlink Packet Access (HSDPA)  
- CDMA2000 1xEV-DO (Evolution, Data Optimisied) 
หมายเหตุ: ITU ใชขอมูลจํานวนสมาชิกที่ใชบริการ 3G จาก Wireless 
Intelligence ซึ่งรวบรวมขอมูลจากผูใหบริการในประเทศตางๆ สําหรับ
ประเทศที่ไมมีขอมูล 

9.  อัตราการรูหนังสือของผูใหญ 
(Adult literacy rate) 

สัดสวนของประชากรที่มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไปที่สามารถอานและเขียน
ดวยความเขาใจในการบรรยายที่งายๆ และส้ันๆ ไดในชีวิตประจําวัน 

10. อัตราการเขาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา (Secondary 
gross enrolment ratio) 

สัดสวนของประชากรที่เขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอประชากรที่อยูใน
วัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด 

11. อัตราการเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา (Tertiary 
gross enrolment ratio) 

สัดสวนของประชากรที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาตอประชากรที่อยูใน
วัยเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 

ที่มา: ITU. 2010. Measuring the Information Society 2010 
 

วิธีการคํานวณคาดัชนี 
 

วิธีการคํานวณคาของดัชนี มีขั้นตอนที่สาํคัญ (ตารางที่ 6) ดังน้ี 
1. การแปลงขอมูลดิบของแตละตวัชีว้ัดโดยใชคาอางอิงเพ่ือใหคาของตัวชี้วัดมีหนวย

วัดเดียวกัน (Normalization)   
2. คาที่ไดจะถูกนํามาคํานวณเพื่อหาคาเฉลีย่ โดยใชนํ้าหนักของแตละตัวชี้วัด (ที่มี

นํ้าหนักเทากัน) ในแตละดัชนียอย 
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3. คํานวณคาดัชนี โดยใชผลรวมของดัชนียอยที่ไดมาคิดคํานวณโดยใหนํ้าหนักที่
ตางกันในแตละดัชนียอย  

 
ขอสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการที่ใช 
 
 คณะผูวิจัยมีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกบัหลักเกณฑและวธิีการทีใ่ชของ ICT 
Development Index (IDI) ดังน้ี 

1. ตัวชี้วัดทั้ง 11 ตัวทีใ่ชในดัชนีน้ีเปนขอมูลเชิงปริมาณทั้งสิ้น ซ่ึงทําใหไมมีปญหาความ
ลําเอียงเชิงอัตวิสัย (subjective bias)  

2. IDI เปนการจัดอันดับการพัฒนาดาน ICT ซ่ึงประกอบดวยจํานวนประเทศ 159 
ประเทศ ซ่ึงทําใหสามารถเปรียบเทียบระดับการพัฒนาดาน ICT ของหลายประเทศ
ทั่วโลกได ขณะเดียวกัน ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการรวบรวมขอมูลจากประเทศ
จํานวนมาก เชน 

• ปญหาการใชตัวแปรแทนทีอ่าจไมเหมาะสม เชน ตัวชี้วัดเกี่ยวกับทักษะดาน 
ICT ซ่ึงใชตวัแปรแทนเกี่ยวกับอัตราการรูหนังสือ และอัตราการเขาเรียน ซ่ึง
เปนขอมูลเกี่ยวกับทักษะทั่วไป และไมสะทอนขอมูลดานทักษะ ICT โดยตรง 
(หากเปรียบเทียบกับ จํานวนแรงงานที่มีทักษะดาน ICT แต) IDI จําตองใช
ตัวแปรแทนดังกลาว เน่ืองจาก หลายประเทศไมไดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
แรงงานที่มีทักษะดาน ICT เปนตน 

• ปญหาดานมาตรฐานของขอมูลที่ตางกันในแตละประเทศ เชน การเก็บขอมูล
จํานวนผูใช จํานวนสมาชิก หรือจํานวนการบอกรับเปนสมาชกิ เปนตน 

• ปญหาการขาดขอมูลของบางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศทีไ่มไดมี
การสํารวจการใช ICT ในระดับครัวเรือน  เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนสมาชิก
ที่ใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนด 
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ตารางที่ 6.6 วิธีการคํานวณคา IDI: ตวัอยางของประเทศไทย (2008) 
ดัชนียอย/ ตัวชี้วัด คา

อางอิง 
ขอมูล 
2008 

สูตร นํ้าหนัก คาเฉลี่ยท่ี
แปลงแลว  

ผลรวม
ดัชนียอย 

คาเฉลี่ยของ
ดัชนียอย 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) (6) (7)=(6)*(4) 
ICT access    0.40  0.34 0.14 

จํานวนโทรศัพท
พ้ืนฐานตอประชากร 
100 คน  

60 10.4 10.4/60 0.20 0.03   

จํานวนการบอกรับ
เปนสมาชิก
โทรศัพทเคล่ือนที่ตอ
ประชากร 100 คน  

170 92.0 92/170 0.20 0.11   

จํานวนแบนดวิดท
อินเทอรเน็ตระหวาง
ประเทศ (bit/s) ตอ
จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ต  

100000 3422 log(3422)/5 0.20 0.14   

สัดสวนของครัวเรือนที่
มีคอมพิวเตอร 

100 19.6 19.6/100 0.20 0.04   

สัดสวนของครัวเรือนที่
มีอินเทอรเน็ตที่บาน 

100 8.6 8.6/100 0.20 0.02   

ICT use    0.40  0.09 0.04 

จํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตตอ
ประชากร 100 คน  

100 23.9 23.9/100 0.33 0.08 
 

  

จํานวนสมาชิก
อินเทอรเน็ตบรอด
แบนดแบบประจําที่ตอ
ประชากร 100 คน  

60 1.4 1.4/60 0.33 0.01   

จํานวนสมาชิก
อินเทอรเน็ตบรอด
แบนดแบบเคล่ือนที่ตอ
ประชากร 100 คน  

100 0.5 0.5/100 0.33 0.00   

ICT skills    0.20  0.77 0.15 

อัตราการรูหนังสือ
ผูใหญ  

100 86.9 86.9/100 0.33 0.29   

อัตราการเขาเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา  

100 51.4 51.4/100 0.33 0.17   



  6-20

ดัชนียอย/ ตัวชี้วัด คา
อางอิง 

ขอมูล 
2008 

สูตร นํ้าหนัก คาเฉลี่ยท่ี
แปลงแลว  

ผลรวม
ดัชนียอย 

คาเฉลี่ยของ
ดัชนียอย 

อัตราการเขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา  

100 94.1 94.1/100 0.33 0.31   

IDI = ((0.14*0.40)+(0.04*0.40)+(0.15*0.20))*10 
= 3.27 

ที่มา: คณะผูวิจัยดัดแปลงจาก (ITU Measuring the Information Society 2010) 

 
ผลการจัดอันดับของประเทศและเขตเศรษฐกิจตางๆ 
 

ตารางที่ 6.7 แสดงผลการจัดอันดับของ ITU ในป 2007 และป 2008 โดยประเทศที่อยูใน 
10 อันดับแรก สวนใหญอยูในทวีปยุโรป ยกเวน เกาหลีใต (อันดับ 3 ในป 2008 และอันดับ 2 ในป 
2007) ญ่ีปุน (อันดับ 8 ในป 2008 และอันดับ 7 ในป 2007) และฮองกง (อันดับที่ 10 ในป 2007)  

 
เม่ือเปรียบเทยีบผลการจัดอันดับของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในป 2007 และ 

2008 พบวา ประเทศสวนใหญมีผลการจัดอันดับที่ไมคอยแตกตางจากเดิมมากนัก เชน มาเลเซีย 
(อันดับที่ 55 ในป 2007 และอันดับที ่ 56 ในป 2008)  อยางไรก็ตาม บางประเทศหรือเขต
เศรษฐกิจที่มีผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นคือ มาเกา (จากอันดับที่ 28 ในป 2007 เปนอันดับที่ 24 ในป 
2008) เวียดนาม (จากอันดับที่ 93 ในป 2007 เปนอันดับที่ 86 ในป 2008) และฟลิปปนส (จาก
อันดับที่ 95 ในป 2007 เปนอันดับที่ 90 ในป 2008)   

 
หากพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยพบวา อันดับของประเทศไทยไมเปลี่ยน 

แปลงมากนักจากเดิมอันดับที่ 75 ในป 2007 เปนอันดับที่ 76 ในป 2008  และอยูในอันดับที่ต่ํา
กวาประเทศคูแขงสําคัญ เชน มาเลเซีย 

 
นอกจากนี้ หากเปรียบเทยีบระดับการพัฒนาทาง ICT ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก โดยจําแนกตามหลักเกณฑที ่ IDI แบงกลุมประเทศซึ่งมีระดับการพัฒนาทาง ICT ที่
แตกตางกันเปน 4 กลุม ไดแก 

• สูง (High): คา IDI มากกวา 5.67 เชน เกาหลีใต ฮองกง ญ่ีปุน สิงคโปร 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

• บน (Upper): คา IDI 3.64 - 5.64 เชน มาเลเซีย 

• กลาง (Medium): คา IDI 2.16 - 3.54 เชน ไทย จีน เวียดนาม ฟลิปปนส  
ศรีลังกา และอินโดนีเซีย 

• ต่ํา (Low): คา IDI 0.79 - 2.04 เชน อินเดีย 
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จะเห็นไดวา ประเทศทีพั่ฒนาแลวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีการพัฒนาทาง ICT ใน
ระดับสูง ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกสวนใหญมีการพัฒนาทาง ICT ใน
ระดับกลาง (ยกเวน มาเลเซียที่มีการพัฒนาทาง ICT ในระดับบน และอินเดียมีการพัฒนาทาง 
ICT ในระดับต่ํา) 

 
ตารางที่ 6.7 ผลการจัดอันดับของ ITU ICT Development Index (IDI)  

2008 (159 ประเทศ) 2007 (159 ประเทศ) 

อันดับท่ี ประเทศ คะแนนรวม อันดับท่ี ประเทศ คะแนนรวม 

10 อันดับแรก 

1 สวีเดน 7.85 1 สวีเดน 7.27 
2 ลักเซมเบิรก 7.71 2 เกาหลีใต 7.23 
3 เกาหลีใต 7.68 3 เดนมารก 7.18 
4 เดนมารก 7.53 4 ไอสแลนด 7.06 
5 เนเธอรแลนด 7.37 5 เนเธอรแลนด 7.06 
6 ไอสแลนด 7.23 6 ลักเซมเบิรก 6.98 
7 สวิสเซอรแลนด 7.19 7 ญี่ปุน 6.89 
8 ญี่ปุน 7.12 8 สวิสเซอรแลนด 6.83 
9 นอรเวย 7.11 9 นอรเวย 6.78 
10 สหราชอาณาจักร 7.07 10 ฮองกง 6.78 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

11 ฮองกง 7.04 14 ออสเตรเลีย 6.51 
14 สิงคโปร 6.95 15 สิงคโปร 6.47 
15 ออสเตรเลีย 6.90 16 นิวซีแลนด 6.38 
16 นิวซีแลนด 6.81 28 มาเกา 5.73 
24 มาเกา 6.29 55 มาเลเซีย 3.66 
56 มาเลเซีย 3.96 75 ไทย 3.03 

76 ไทย 3.27 77 จีน 3.03 

79 จีน 3.23 93 เวียดนาม 2.61 
86 เวียดนาม 3.05 95 ฟลิปปนส 2.61 
90 ฟลิปปนส 2.87 104 ศรีลังกา 2.32 
105 ศรีลังกา 2.51 108 อินโดนีเซีย 2.15 
107 อินโดนีเซีย 2.46 116 อินเดีย 1.62 
117 อินเดีย 1.75    

ที่มา: EIU, Benchmarking IT industry competiveness 2007-2008 
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เม่ือพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยในป 2008 ในแตละดัชนียอย (ตารางที่ 8) 
พบวา ดัชนียอยที่ไทยไดคะแนนสูงสุดคือ ทักษะ (7.74) ขณะที่ ดัชนียอยที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ 
การใช ICT (0.89) รองลงมาคือ การเขาถึง ICT (3.41) เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงสําคัญ 
คือ มาเลเซยี พบวามาเลเซียไดคะแนนสูงกวาไทยในแทบทุกหมวด (ยกเวน หมวดทักษะ) 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการใช ICT และการเขาถึง ICT มาเลเซียมีคะแนนสูงกวาไทยอยูมาก  

 
ตารางที่ 6.8 ผลการจัดอันดับของ ITU ICT Development Index (IDI) 2008: รายดัชนียอย 

ประเทศ การเขาถึง ICT 
(40%) 

การใช ICT 
(40%) 

ทักษะ 
(20%) 

อันดับท่ี คะแนน อันดับท่ี คะแนน อันดับท่ี คะแนน 

10 อันดับแรก 

สวีเดน 3 8.75 3 6.39 14 8.98 
ลักเซมเบิรก 2 8.80 1 7.09 82 6.77 
เกาหลีใต 14 7.60 2 6.69 1 9.84 
เดนมารก 8 8.34 6 5.76 6 9.43 
เนเธอรแลนด 7 8.42 7 5.66 24 8.66 
ไอสแลนด 5 8.51 16 4.84 5 9.45 
สวิสเซอรแลนด 6 8.50 9 5.40 41 8.12 
ญี่ปุน 27 7.16 4 6.34 28 8.60 
นอรเวย 11 7.91 10 5.29 11 9.17 
สหราชอาณาจักร 9 8.23 12 5.23 31 8.44 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

ฮองกง 1 8.82 13 5.22 70 7.11 
สิงคโปร 10 8.02 5 5.81 71 7.07 
ออสเตรเลีย 26 7.16 8 5.54 12 9.12 
นิวซีแลนด 23 7.25 14 5.11 8 9.34 
มาเกา 20 7.34 20 4.37 45 8.05 
มาเลเซีย 62 4.38 44 2.43 98 6.19 
ไทย 80 3.41 89 0.89 52 7.74 

จีน 73 3.75 75 1.09 92 6.46 
เวียดนาม 72 3.76 83 0.93 105 5.85 
ฟลิปปนส 86 3.30 99 0.51 83 6.72 
ศรีลังกา 101 2.88 115 0.30 100 6.18 
อินโดนีเซีย 106 2.60 106 0.39 95 6.33 
อินเดีย 126 1.88 128 0.17 117 4.64 
ที่มา: ITU, Measuring the Information Society 2010. 
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จุดแข็งและจุดออนดานการพัฒนาทาง ICT ของประเทศไทย 
 
 หากพิจารณาจากคาตัวชี้วดัในตารางที่ 6.9 จะเห็นไดวาการที่ประเทศไทยไดคะแนนนอย
มากในดัชนียอยการใช ICT สะทอนไดจาก จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบประจําที่นอย 
(1.4 คนตอประชากร 100 คน) จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบเคลื่อนที่นอย (0.5 คน
ตอประชากร 100 คน) และจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตนอย (23.9 คนตอประชากร 100 คน) 
นอกจากนี้ ไทยยังไดคะแนนนอยในดัชนียอยการเขาถึง ICT ซ่ึงสะทอนไดจาก ไทยมีสัดสวนของ
จํานวนครัวเรอืนที่มีอินเทอรเน็ตนอย (รอยละ 8.6) และสัดสวนของจํานวนครัวเรือนที่มี
คอมพิวเตอรนอย (รอยละ 19.6)  
 
 อยางไรก็ตาม จุดแข็งที่สําคัญของประเทศไทยคือ ทักษะ ซ่ึงวัดจากอัตราการรูหนังสือ 
และอัตราการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศกึษา อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยมีขอสังเกตวา
ตัวแปรแทนเหลานี้ไมไดสะทอนทักษะดาน ICT โดยตรง ดังน้ัน การที่ไทยไดคะแนนสูงในตัวชีว้ัด
เหลานี ้ไมไดหมายความวา ไทยมีทักษะดาน ICT สูงอยางแทจริง  
 

ตารางที่ 6.9 คาตัวชี้วัดที่ใชใน ITU ICT Development Index (IDI) 2008 
ตัวชี้วัด เกาหลีใต ฮองกง มาเลเซีย ไทย 

ดัชนียอยการเขาถึง ICT (ICT access) 7.60 8.82 4.38 3.41 

1.  จํานวนโทรศัพทพ้ืนฐานตอประชากร 100 คน 44.3 58.7 15.9 10.4 
2.  จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคล่ือนที่ตอประชากร 100 คน  94.7 165.9 102.6 92.0 
3.  จํานวนแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศตอจํานวน

ผูใชอินเทอรเน็ต (International Internet bandwidth 
(bit/s) per Internet user) 

5,975 817,848 4,254 3,422 

4.  สัดสวนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร 80.9 74.6 38.7 19.6 
5.  สัดสวนของครัวเรือนที่มีอินเทอรเน็ตที่บาน 94.3 70.9 21.1 8.6 
ดัชนียอยการใช ICT (ICT use) 6.69 5.22 2.43 0.89 

6.  จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร 100 คน  76.5 67.0 55.8 23.9 
7.  จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบประจําที่ตอ

ประชากร 100 คน  
32.1 28.1 4.9 1.4 

8.  จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตบรอดแบนดแบบเคล่ือนที่ตอ
ประชากร 100 คน  

70.7 42.8 9.0 0.5 

ดัชนียอยทักษะดาน ICT (ICT Skills) 9.84 7.11 6.19 7.74 

9.  อัตราการรูหนังสือของผูใหญ  98.5 83.5 69.8 86.9 
10. อัตราการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษา  98.0 35.0 24.3 51.4 
11. อัตราการเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา  99.0 95.0 91.9 94.1 
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6.5 ตัวชี้วัดที่ควรใชเพื่อติดตามประเมินผลสถานภาพความพรอมในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT  

 
ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะเสนอแนะวาตวัชี้วัดที่ควรจัดเก็บหรือรวบรวมเพื่อติดตามประเมิน 

ผลสถานภาพความพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยและเพื่อเปรียบเทยีบ
ความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับตางประเทศวาควร
ประกอบดวยตัวชี้วัดใดบาง และจากนัน้จะศึกษาวาในปจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดเก็บขอมูล
ตัวชี้วัดหรือไม และควรเพิม่เติมการจัดเก็บขอมูลตวัชีว้ัดอะไร 

 
ตัวชี้วัดทีค่วรจัดเก็บหรือรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินความพรอมในการพัฒนา

อุตสาหกรรม ICT ควรสามารถเปรียบเทยีบไดในระดับสากล และควรเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ดีในการ
ใชเพ่ือหาแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของ
ประเทศได อยางไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทาํให
ตัวชี้วัดที่สําคญัในปจจุบันอาจจะลดบทบาทความสําคญัลงในอนาคต เชน จํานวนธุรกิจทีเ่ขาถึง
อินเทอรเน็ต (ซ่ึงตอไปอาจเปลี่ยนเปนจํานวนธุรกจิที่เขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง) ดังน้ัน 
ตัวชี้วัดที่เสนอแนะใหมีการจัดเก็บหรือรวบรวมขอมูลในปจจุบัน อาจมีการปรับเปลีย่นเพ่ือให
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 

 
การจัดทําขอเสนอแนะในการกําหนดตัวชี้วัดที่ควรใชเพ่ือติดตามความพรอมในการ

พัฒนาอุตสาหกรรม ICT จะพิจารณาจากตัวชี้วัดทีใ่ชเปรียบเทียบในระดับสากลทีส่าํคัญ คือ 
1. ตัวชี้วัดทีใ่ชในการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 

ของประเทศตางๆ โดยหนวยงานตางประเทศ ไดแก 

• IT Industry Competitiveness Indexes จัดทําโดย EIU 
2. ตัวชี้วัดทีค่ณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เสนอแนะใหประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรปจัดเก็บเพ่ือประเมินความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม ICT ไดแก 

• Key Indicators on the Competitiveness of EU’s Industry จัดทําโดย 
European Commission 

3. ตัวชี้วัดความสามารถของประเทศดาน ICT ไดแก 

• OECD Key ICT Indicators จัดทําโดย OECD  

• ICT Development Index จัดทําโดย ITU 
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ตารางที่ 6.10 แสดงการเปรียบเทยีบตวัชีว้ัดที่ใชขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ
ในการวัดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT ที่ใชในระดับสากล คือ Key 
Indicators on the Competitiveness of EU’s Industry (European Commission) และ IT 
Industry Competitiveness Indexes (EIU) รวมทั้ง ตวัชีว้ัดความสามารถของประเทศในดาน ICT 
คือ OECD Key ICT Indicators (OECD) และ ICT Development Index (ITU) ซ่ึงจะเห็นไดวา
ตัวชี้วัดทีใ่ชรวมกันของ 4 ดัชนีดังกลาวขางตนสวนใหญอยูในหมวดโครงสรางพื้นฐานดาน ICT (3 
ตัวชี้วัด) 

 
ในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม ICT จําเปนตองอาศัยปจจัยสภาพแวดลอมที่

สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ICT ไดแก โครงสรางพื้นฐานทาง ICT อุปสงคดาน ICT 
หรือการใช ICT บุคลากรที่มีความรูและทักษะดาน ICT สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (รวมทั้ง
กฎระเบียบตางๆ) การวิจัยและพัฒนาดาน ICT และการสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาดาน 
ICT ดังแสดงในภาพที่ 6.2 

 
ภาพที่ 6.2 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT 

และปจจัยสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ICT 
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ดังน้ัน ตัวชี้วดัที่คณะผูวิจัยเสนอแนะใหทาํการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสถิติเพ่ือใชในการ
ติดตามประเมนิผลสถานภาพความพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และเพือ่วางแนวทางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของไทยจํานวน 34 ตวัชีว้ัด อาจจําแนกไดเปน 6 ประเภทดังน้ี 

1. ศักยภาพของอุตสาหกรรม ICT (10 ตัวชีว้ัด) 
2. การใช ICT (3 ตัวชีว้ัด) 
3. โครงสรางพื้นฐานทาง ICT (9 ตัวชีว้ัด) 
4. ทุนมนุษย (6 ตัวชี้วัด) 
5. สภาพแวดลอมทางการวิจัยและพัฒนา (5 ตัวชีว้ัด) 
6. การสนับสนุนของภาครัฐดานการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT (1 ตัวชีว้ดั) 
 

ตัวชี้วัดที่เสนอแนะใหมีการจัดเก็บสวนใหญเปนขอมูลสถิติทั้งสิ้น ทั้งน้ี คําจํากัดความของ
ตัวชี้วัดที่เสนอแนะขางตนอยูบนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากลที่จัดทําขึ้นโดย ITU OECD และ 
UNESCO เปนหลัก โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11   

 
ในหมวดสภาพแวดลอมทางธุรกิจและกฎหมาย คณะผูวจัิยไมไดเสนอแนะใหมีการจัดเก็บ

ตัวชี้วัด เน่ืองจากตัวชีว้ัดเปนขอมูลเชิงคณุภาพที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น และในปจจุบัน 
มีหนวยงานระดับสากลที่มีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมทางธุรกิจและทาง
กฎหมายที่สําคัญเปนประจําทุกป เชน IMD ซ่ึงรายงานผลการสํารวจใน IMD World 
Competitiveness Yearbook, World Bank ซ่ึงรายงานผลการสํารวจใน Doing Business และ 
EIU ซ่ึงจัดทํา Business Environment Rankings เปนตน ดังน้ัน ในการประเมินสภาวะแวดลอม
ทางธุรกิจและกฎหมายซึ่งสงผลตอการพฒันาอุตสาหกรรม ICT คณะผูวิจัยเสนอใหมีการวิเคราะห
ขอมูลจากหนวยงานขางตนเปนประจําทุกป เพ่ือใชในการพิจารณาวางแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลเกี่ยวกบัความครอบคลุมและความ
โปรงใสของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา การบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา สถานภาพ
ของกฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส กฎหมายความเปนสวนตวัดานขอมูลและการปองกัน 
spam และกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอรของชาต ิ
 
6.6  สถานะของขอมูลของไทยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดที่เสนอแนะใหมีการจัดเก็บ 

 
 ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบความมีอยูของขอมูลที่ประเทศไทยไดจัดเกบ็รวบรวม
ขอมูลทางสถติิไวจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับตวัชีว้ัดที่เสนอแนะใหมีการจัดเก็บ ซ่ึงสรุป
ประเด็นสําคญัได 2 ประการคือ 
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1. ขอมูลสวนใหญมีการจัดเก็บแลว แตขาดขอมูลตวัชี้วัดบางตัว ไดแก  

• มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ซ่ึงในปจจุบัน SIPA และ NETEC ไดจัดเก็บ
ขอมูลคาใชจายในตลาด ICT เทานั้น 

• Secure Internet Server ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการอยูแลว อาจทําการ
จัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม 

• คาใชจายดานการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสาร ซ่ึงสํานักงบประมาณมี
ขอมูลดานการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสารของภาครัฐ แตไมมีการ
รายงานขอมูล ขณะที่ขอมูลดานการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสารของ
ภาคเอกชน ไมมีการรวบรวมขอมูลโดยหนวยงานใดๆ ดังน้ัน สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ควรพิจารณาทําการจัดเก็บ
ขอมูลการลงทุนพ้ืนฐานทางการสื่อสาร เพราะมีสวนเกีย่วของโดยตรง 

• จํานวนการยื่นจดสิทธิบตัรดาน ICT ภายใต PCT4 ซ่ึงกรมทรัพยสินทางปญญา
อาจทําการจัดเก็บขอมูล 

2. ขอมูลมีการจัดเก็บแลว แตขอมูลมีอยูอยางจํากัด ไดแก  

• ขอมูลที่รายงานคอนขางลาชา เชน คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาดาน ICT 
ของภาครัฐ มีขอมูลลาสุดคอื ป 2548 และคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาดาน 
ICT ของภาคเอกชน มีขอมูลลาสุดคือ ป 2550 (ตวัเลขประมาณการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 PCT ยอมาจาก Patent Cooperation Treaty (PCT) เปนความตกลงระหวางประเทศสําหรับการขอรับความคุมครองการ
ประดิษฐในประเทศที่เปนสมาชิก เพื่ออํานวยความสะดวก และลดภาระของผูขอรับสิทธิบัตร แทนที่จะตองไปยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
ในประเทศตางๆ แตละประเทศที่ผูขอประสงคจะขอรับความคุมครอง โดยสามารถที่จะยื่นคําขอท่ีสํานักงานสิทธิบัตร
ภายในประเทศ ของตน สํานักงานสิทธิบัตรก็จะสงคําขอไปดําเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องคการทรัพยสินทางปญญา
โลก (WIPO) โดยประเทศไทยสมัครเขาเปนภาคีสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2552 ถือเปน
สมาชิกลําดับที่ 142 (ที่มา: กรมทรัพยสินทางปญญา)  
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6.7 ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเก็บรวบรวมตัวชีว้ัดที่จําเปนและเปรียบเทียบระหวาง
ประเทศได มีดังน้ี  

1. สํานักงานสถิติแหงชาต ิ กระทรวง ICT สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยสนิทางปญญา ควรรวมกันวาง
แนวทางในการจัดเก็บขอมูล 

 
2. กระทรวง ICT ควรเปนจุดรวมในการเผยแพรขอมูลดาน ICT สูหนวยงาน

ตางประเทศ เน่ืองจากในปจจุบันการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ ICT มีการกระจายตามหนวยงาน
ตางๆ เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ และศูนยเทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC) เปนตน  
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ตารางที่ 6.10 ตัวชีว้ัดที่มกีารใชรวมกนั และสถานะของขอมูลที่มีการจัดเก็บในไทย 
ตัวชี้วัด EU EIU OECD ITU หนวยงานที่จัดเก็บขอมูล หมายเหตุ 

ศักยภาพของอุตสาหกรรม ICT 

สัดสวนของมูลคาเพิ่มของ
อุตสาหกรรม ICT เมื่อเทียบกับ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  
(ในภาคการผลิตและภาคบริการ 
ICT)  

    ไมมีขอมูล ไมมีขอมูลมูลคาเพิ่ม แตมีขอมูลคาใชจายดาน ICT (SIPA & NECTEC) 

อัตราการเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรม ICT (ใน
ภาคการผลิตและบริการ ICT) 

 
   

สสช. รายงานผลที่สําคัญ สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย 

คาจางของแรงงานใน
อุตสาหกรรม ICT 

 
   

สัดสวนการผลิต ICT      SIPA & NECTEC สรุปผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
คาใชจายดาน ICT (เหรียญ
สหรัฐฯ) ตอประชากร 100 คน 

    SIPA & NECTEC ขอมูลคาใชจายดาน ICT จากสรุปผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย 

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ที่ปรากฏ (RCA) ของ
อุตสาหกรรม ICT 

 
   

กรมศุลกากร มีขอมูลการสงออกและนําเขาสินคา ICT  

ดุลการคา (RTB) ของ
อุตสาหกรรม ICT 

 
   

มูลคาการสงออกและนําเขา
สินคา ICT (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

    กรมศุลกากร มีขอมูลการสงออกและนําเขาสินคา ICT  
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อัตราการเติบโตของสัดสวนของ
การลงทุนดาน ICT ตอ GDP 

    SIPA & NECTEC ไทยมีขอมูลคาใชจายดาน ICT รายงานในสรุปผลสํารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย 

มูลคาการซื้อขายผาน
อินเทอรเน็ต (ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) 

    สสช. รายงานการสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 

ผลิตภาพของการบริการที่ใช 
ICT (สัดสวนของมูลคาเพิ่มตอ
แรงงาน) 

    สสช. มีขอมูลมูลคาของสินคา IT ที่มีการซื้อขายภายในประเทศ จําแนกตามกจิกรรม ใน 
“เครื่องชี้การพัฒนา ICT ของประเทศไทย” 

การใช ICT 

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตตอ
ประชากร 

    สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน 

จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงตอประชากร 100 
คน (แบบประจําที่และเคลื่อนที่) 

    สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน (สสช. เริ่มจัดเก็บ
ขอมูลนี้ในป 2553) 

สัดสวนของธุรกิจที่ใช
อินเทอรเน็ต (จําแนกตามขนาด) 

    สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการ 

โครงสรางพื้นฐานทาง ICT 

จํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 
100 คน 

    สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน 

Secure Internet Servers ตอ
ประชากร 100,000 คน 

     Netcraft รายงานขอมูล SIS ขณะที่ในประเทศไทยไมมีการจัดเก็บขอมูล 

จํานวนสายโทรศัพทพื้นฐานตอ     สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน 
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ประชากร 100 คน  
จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่
ตอประชากร 100 คน 

    

ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ต
ระหวางประเทศ (bit/s) ตอผูใช
อินเทอรเน็ต 

    NECTEC - ขอมูลปริมาณแบนดวิดท
http://internet.nectec.or.th/webstats/bandwidth.iir?Sec=bandwidth 

สัดสวนของครัวเรือนที่มี
คอมพิวเตอร 

    สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน 

สัดสวนของครัวเรือนที่มี
อินเทอรเน็ต 

    สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน 

สัดสวนของครัวเรือนที่มี
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

    สสช. ขอมูลจากการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครัวเรือน 

ทุนมนุษย 

สัดสวนการจางงานในภาคการ
ผลิตและบริการ ICT (ตอการจาง
งานในภาคการผลิตและบริการ
ทั้งหมด) 

    สสช. รายงานผลที่สําคัญ สํารวจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย (ขอมูลจํานวนคนทํางานในอุตสาหกรรม ICT) 

สัดสวนของการจางงานดาน ICT 
ตอการจางงานในภาคธุรกิจ  
(ตอการจางงานทั้งหมด) 

    สสช. รายงานผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 

สัดสวนของผูประกอบอาชีพดาน 
ICT (ทั้งความหมายแคบและ

    สสช. รายงานผลสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 
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ความหมายกวาง) 
สัดสวนการเขาเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา (ตอประชากรในวัย
ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา) 

    - กระทรวงศึกษาธิการ 
- สสช. 

- จํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ) 
- จํานวนประชากรในวัยที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ที่มา: สมุดสถิติรายป สสช.) 

สัดสวนของนักเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา  
(ตอประชากรในวัยที่ศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา) 

    - กระทรวงศึกษาธิการ 
- สสช. 

- จํานวนนักเรียนในระดับอุดมศึกษา (ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ) 
- จํานวนประชากรในวัยที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ที่มา: สมุดสถิติรายป สสช.) 

สัดสวนของนักเรียนในโปรแกรม
วิทยาศาสตร ระดับอุดมศึกษา 
(ตอนักเรียนในระดับอุดมศึกษา
ทั้งหมด) 

    ทบวงมหาวิทยาลัย รายงานใน “ตัวชี้วัด ICT ที่สําคัญ” (www.nso.go.th) 

อัตราการรูหนังสือของผูใหญ     กระทรวงศึกษาธิการ สถิติผูรูหนังสือของประเทศไทย 

สภาพแวดลอมทางการวิจัยและพัฒนา 

คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรม ICT (รอยละของ
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT) 

    - สํานักงานคณะกรรมการ
สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) 
- สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

- คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ของภาครัฐ (วช.) 
- คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ของภาคเอกชน (สวทช.) 

จํานวนการยื่นจดสิทธิบัตรดาน 
ICT ตอสํานักงานสิทธิบัตรยุโรป 

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย แตมีรายงานขอมูลสิทธิบัตรทั่วไปใน WIPO 



  6-33

ตัวชี้วัด EU EIU OECD ITU หนวยงานที่จัดเก็บขอมูล หมายเหตุ 

(EPO) ตอกําลังแรงงาน/ 
สิทธิบัตรดาน ICT ที่จดทะเบียน
ที่ EPO 
จํานวนสิทธิบัตรดาน IT ที่จด
ทะเบียนใหมโดยคนในประเทศ
ตอประชากร 100 คน 

     มีการจัดเก็บขอมูลเฉพาะการจดสิทธิบัตรในประเทศไทย แตไมไดแยกประเภทเปน
สิทธิบัตรดาน ICT โดยกรมทรัพยสินทางปญญา 

สัดสวนของสิทธิบัตรดาน ICT 
ของประเทศ ตอจํานวนสิทธิบัตร
ดาน ICT ของทุกประเทศที่ยื่น
ภายใต PCT 

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย แตมีรายงานขอมูลสิทธิบัตรทั่วไปใน WIPO 

การลงทุนดานเงินทุนรวมทุน 
(VC) ในอุตสาหกรรม ICT  
(รอยละของ GDP) 

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย 

รายจายดานวิจัยและพัฒนาของ
ภาครัฐ ตอประชากร 100 คน 

    - สํานักงานคณะกรรมการ
สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) 

คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ของภาครัฐ  

รายจายดานวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนตอประชากร  
100 คน 

    - สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ของภาคเอกชน  

รายรับดานคาตอบแทนการใช
สิทธิและคาอนุญาตใหใชสิทธิ 
(เหรียญสหรัฐ)  

    - ธนาคารแหงประเทศไทย 
- UN Services Trade 
 

ธนาคารแหงประเทศไทยรายงานขอมูลในตารางดุลการชําระเงิน 
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ตอประชากร 100 คน 
การสนับสนุนดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 

คาใชจายดานการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสาร 

     สํานักงบประมาณมีขอมูลการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ แตไมไดมีการรายงาน 
ขณะที่ขอมูลการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสารของภาคเอกชน อาจพบไดใน
รายงานงบดุลทางการเงินของบริษัท 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจและทางกฎหมาย 

ระดับของการคุมครองสิทธิทาง
ทรัพยสินสวนบุคคล* 

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย 

ระดับของกฎระเบียบภาครัฐใน
การจัดตั้งธุรกิจ* 

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย 

ความครอบคลุมและความ
โปรงใสของกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา; การยึดมั่น
สนธิสัญญา* 

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย 

การบังคับใชกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา* 

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย 

สถานภาพของกฎหมายลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส* 

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย 

สถานภาพทางกฎหมายความ
เปนสวนตัวดานขอมูลและการ
ปองกัน spam*  

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย 
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สถานภาพทางกฎหมาย
อาชญากรรมทางไซเบอรของชาติ*

     ไมมีการจัดเก็บขอมูลในประเทศไทย 

หมายเหตุ: * ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็น 
1.  EU = Key Indicators on the Competiveness of EU’s ICT Industry, European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General 
2.  OECD = OECD Key Indicators, OECD, Directorate for Science Technology and Industry 
3.  EIU = IT Industry Competitiveness Indexes, The Economist Intelligence Unit 
4.  ITU = ICT Development Index (IDI) 
5. สูตรที่ใชในการคํานวณคา RCA ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ k เทียบกับโลก คือ 

world
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=  

โดย X หมายถึง การสงออก 
6.  สูตรที่ใชในการคํานวณคา RTB ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ k คือ 
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โดย X หมายถึง การสงออก และ M หมายถึง การนําเขา 
7.  ผูประกอบอาชีพดาน ICT ในความหมายแคบ ประกอบดวย ISCO-88: 213 (Computing professional), 312 (Computer associate professionals), 313 (Optical 

and electronic equipment operators) และ 724 (Electrical and electronic equipment mechanics and fitters)) 
8.  ผูประกอบอาชีพดาน ICT (ความหมายกวาง ประกอบดวย ISCO-88: 121, 122,123, 211, 212, 213, 214, 241, 242, 243, 312, 313, 341, 342, 343, 411, 412 

และ 724) 
9.  การบริการที่ใช ICT (ICT-using services) หมายถึง การคาปลีกและสง (ISIC 50-52) การเปนสื่อกลางทางการเงิน (ISIC 65-67) และบริการธุรกิจ (ISIC 71-74) 
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ตารางที่ 6.11 คําจํากัดความของตวัชีว้ัดที่เสนอแนะใหมีการจัดเก็บเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คําจํากัดความ 

ศักยภาพของอุตสาหกรรม ICT 

1. สัดสวนของมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT เมื่อเทียบกับ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด (ในภาคการผลิตและภาคบริการ 
ICT)  

มูลคาเพิ่ม หมายถึง ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของอุตสาหกรรม โดยการคํานวณจากผลตางระหวาง
ผลผลิตทั้งหมดและวัตถุดิบขั้นกลาง (ไดแก เชื้อเพลิง วัสดุอุปกรณ และบริการที่ใชเพื่อผลิตผลิตภัณฑขั้น
สุดทาย) การคํานวณราคาอาจใช ณ ราคาปจจยัการผลิต ราคาพื้นฐาน หรือราคาผูผลิต สวนคําจํากัดความ
ของอุตสาหกรรม ICT ใชคําจํากัดความตามที่ OECD (2007) กําหนดโดยอิงตาม ISIC Rev 4.0 ดังนี้  
ภาคการผลิต:  
2610   Manufacture of electronic components and boards 
2620   Manufacture of computers and peripheral equipmentก 
2630   Manufacture of communication equipment 
2640   Manufacture of consumer electronics 
2680   Manufacture of magnetic and optical media 
ภาคบริการและการคา: 
4651   Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
4652   Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts 
5820   software publishing  
61      Telecommunications  
62      Computer programming, consultancy and related activities 
631    Data processing, hosting and related activities; Web portals  
951    Repair of computers and communication equipment 

2. อัตราการเติบโตของผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรม ICT 
(ในภาคการผลิตและบริการ ICT) 

อัตราการเติบโตของมูลคาเพิ่มตอจํานวนชั่วโมงการทํางานในอุตสาหกรรม ICT  
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3. คาจางของแรงงานในอุตสาหกรรม ICT อัตราคาจางเฉลี่ย (รายชั่วโมง) ในอุตสาหกรรม ICT  
4. สัดสวนการผลิต ICT เมื่อเทียบกับประเทศผูนําดาน ICT  สัดสวนการผลิต ICT เมื่อเทียบกับประเทศผูนําดาน ICT ในโลก 
5. ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของ

อุตสาหกรรม ICT 
อัตราสวนระหวาง [สัดสวนของการสงออกสินคา ICT ตอการสงออกสินคาทั้งหมดในประเทศ] และ[สัดสวน
ของการสงออกสินคา ICT ตอการสงออกสินคาทั้งหมดในโลก] หากคา RCA > 1 หมายความวาประเทศมี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบดาน ICT และหาก RCA < 1 หมายความวาประเทศเสียเปรียบโดย
เปรียบเทียบ  

6. ดุลการคา (RTB) ของอุตสาหกรรม ICT อัตราสวนระหวาง [ผลตางของการสงออกและนําเขาสินคา ICT] และ [ผลรวมของการสงออกและนําเขา ICT] 
7. อัตราการเติบโตของสัดสวนของการลงทุนดาน ICT ตอ 

GDP 
สัดสวนของการลงทุนดาน ICT (ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน) และภาค ICT ใชคําจํากัดความตามที่ OECD 
(2007) กําหนดโดยอิงตาม ISIC Rev 4.0  

8. มูลคาการสงออกและนําเขาสินคา ICT (ลานเหรียญสหรัฐฯ) คําจํากัดความของสินคา ICT ใชคําจํากัดความตามที่ OECD ICT goods classification (2007) กําหนดโดย
อิงตาม HS 2007 

9. มูลคาการซื้อขายผานอินเทอรเน็ต (ลานเหรียญสหรัฐฯ) ใน
รายอุตสาหกรรม (สัดสวนของมูลคาสินคาหรือบริการ
ทั้งหมดของอุตสาหกรรม) 

มูลคาของสินคาหรือบริการที่มีการสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต แตการชําระเงินหรือการจัดสงอาจไมจําเปนตองผาน
ทางอินเทอรเน็ต (คิดเปนสัดสวนของมูลคาสินคาหรือบริการทั้งหมดของอุตสาหกรรมนั้น โดยคิดเฉพาะสถาน
ประกอบการที่ประกอบดวยคนทํางานตั้งแต 10 คนขึ้นไป) โดยรายอุตสาหกรรมอาจจําแนกเปน การผลิต การ
กอสราง คาปลีกและสง โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง จัดเก็บสินคา และสื่อสาร กิจกรรมทางธุรกิจ ใหเชา 
และอสังหาริมทรัพย และอื่นๆ  

10. ผลิตภาพของการบริการที่ใช ICT (สัดสวนของมูลคาเพิ่มตอ
แรงงาน) 

การบริการที่ใช ICT (ICT using services) หมายถึง การคาปลีกและสง (ISIC 50-52) การเปนสื่อกลางทาง
การเงิน (ISIC 65-67) และบริการธุรกิจ (ISIC 71-74) 

การใช ICT 

11. จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตตอประชากร สมาชิกอินเทอรเน็ต หมายถึง ผูที่จายเงินเพื่อเขาถึงอินเทอรเน็ตสาธารณะ (ICP/ IP connection) โดยไม
คํานึงถึงประเภทหรือความเร็วของการเขาถึง ประเภทของอุปกรณที่ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต และวิธีการ
ชําระเงิน 
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12. จํานวนสมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตอประชากร 100 คน 
(แบบประจําที่และเคลื่อนที่) 

สมาชิกอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หมายถึง ผูที่จายเงินเพื่อเขาถึงอินเทอรเน็ตสาธารณะ (ICP/ IP connection) 
ดวยความเร็วสูงที่เทียบเทาหรือมากกวา 256 kbits/s โดยไมคํานึงถึงประเภทของการเขาถึง ประเภทของ
อุปกรณที่ใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต และวิธีการชําระเงิน 

13. สัดสวนของธุรกิจที่ใชอินเทอรเน็ต (จําแนกตามขนาด) อินเทอรเน็ตคือ เครือขายที่ใชอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (Internet protocol based networks) ไดแก WWW 
เอกซทราเน็ตผานทางอินเทอรเน็ต (extranet over the Internet) การสับเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานทาง
อินเทอรเน็ต (EDI over the Internet) อินเทอรเน็ตที่เขาถึงโดยโทรศัพทเคลื่อนที่ และอีเมลอินเทอรเน็ต  

โครงสรางพื้นฐานทาง ICT 

14. คาใชจายดาน ICT (เหรียญสหรัฐฯ) ตอประชากร 100 คน คําจํากัดความของสินคาและบริการ ICT ใชคําจาํกัดความตามที่ OECD ICT goods classification (2007) 
กําหนดโดยอิงตาม HS 2007 

15. จํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งในประเทศ โดยรวมถึงเครื่องพีซี (คอมพิวเตอรสวนบุคคล) เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและแบบกระเปาหิ้ว แตไมรวมเครื่องเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอรที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใชรวมกัน ตลอดจนอุปกรณ เชน สมารทโฟน และ PDA ซึ่งมีสวนประกอบบางประการของเครื่องพีซี
เทานั้น  

16. Secure Internet Servers ตอประชากร 100,000 คน Server ที่มีการทําธุรกรรมเขารหัส (encrypted transaction) (server with encrypted transaction)  
17. จํานวนสายโทรศัพทพื้นฐานตอประชากร 100 คน จํานวนสายโทรศัพทที่เชื่อมตออุปกรณปลายทางของลูกคา (เชน เครื่องรับโทรศัพท และเครื่องโทรสาร) เขา

กับเครือขายโทรศัพทชุมสายสาธารณะ (PSTN) และมีชองสัญญาณในอุปกรณชุมสาย 
18. จํานวนสมาชิกโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร 100 คน จํานวนสมาชิกที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชเทคโนโลยีเซลลูลารในการเขาถึงเครือขายโทรศัพทชุมสาย

สาธารณะ ทั้งนี้รวมถึงสมาชิกที่จายเงินทั้งกอนและหลังการใชบริการ 
19. ปริมาณแบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (bit/s) ตอ

ผูใชอินเทอรเน็ต 
แบนดวิดทอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ หมายถึง ความสามารถในการสงผานขอมูลระหวางประเทศมีหนวย
เปนจํานวนบิตตอวินาที 

20. สัดสวนของครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ คอมพิวเตอรแบบกระเปาหิ้วหรือพกพา (เชน PDA) แต
ไมรวมอุปกรณที่มีความสามารถในการคํานวณฝงตัวอยูดวย เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือโทรทัศน  
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หมายเหตุ: คําจาํกัดความของคอมพิวเตอรของตัวชี้วัดนี้ ตางจากตัวชี้วัด “จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ
ประชากร 100 คน” ขางตน ในที่นี้ PDA รวมอยูในคําจํากัดความของคอมพิวเตอรดวยเนื่องจาก ฟงกชันของ 
PDA ซึ่งอาจรวมถึงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตมีความสําคัญ  

21. สัดสวนของครัวเรือนที่มีอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะทั่วโลก ซึ่งทําใหสามารถเขาถึงบริการทางการสื่อสาร รวมทั้ง 
เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) และเปนสื่อนําอีเมล (email) ขาว บันเทิง และแฟมขอมูล ซึ่งการเขาถึงนี้ไม
เพียงโดยผานคอมพิวเตอรเทานั้น แตอาจผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องเลนเกม ดิจิตัลทีวี เปนตน ทั้งนี้ 
ตัวชี้วัดนี้ ใชวัดการเขาถึงหรือการเชื่อมตอ ไมใชการใชอินเทอรเน็ตของครัวเรือน  

22. สัดสวนของครัวเรือนที่มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อินเทอรเน็ตความเร็วสูง หมายถึง อินเทอรเน็ตสาธารณะ (TCP/ IP connection) ดวยความเร็วสูงที่เทียบเทา
หรือมากกวา 256 kbits/s โดยไมคํานึงถึงประเภทของการเขาถึง ประเภทของอุปกรณที่ใชในการเขาถึง
อินเทอรเน็ต และวิธีการชําระเงิน 

ทุนมนุษย 

23. สัดสวนการจางงานในภาคการผลิตและบริการ ICT (ตอการ
จางงานในภาคการผลิตและบริการทั้งหมด) 

สัดสวนของบุคลากรที่ทํางานหรือการจางงานในภาค ICT เมื่อเทียบกับบุคลากรในภาคธุรกิจทั้งหมด สวนภาค 
ICT ใชคําจํากัดความตามที่ OECD (2007) กําหนดโดยอิงตาม ISIC Rev 4.0  

24. สัดสวนของผูประกอบอาชีพดาน ICT (ทั้งความหมายแคบ
และความหมายกวาง) 

ผูประกอบอาชีพดาน ICT ในความหมายแคบ ประกอบดวย ISCO-88: 213 (Computing professional), 312 
(Computer associate professionals), 313 (Optical and electronic equipment operators) และ 724 
(Electrical and electronic equipment mechanics and fitters)) 
ผูประกอบอาชีพดาน ICT (ความหมายกวาง ประกอบดวย ISCO-88: 121, 122,123, 211, 212, 213, 214, 
241, 242, 243, 312, 313, 341, 342, 343, 411, 412 และ 724) 

25. สัดสวนการเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ตอประชากรในวัย
ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา) 

สัดสวนของประชากรที่เขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอประชากรที่อยูในวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด 
คําจํากัดความจาก UNESCO Institute for Statistics  

26. สัดสวนของนักเรียนในระดับอุดมศึกษา (ตอประชากรในวัยที่
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา) 

สัดสวนของประชากรที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาตอประชากรที่อยูในวัยเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
คําจํากัดความจาก UNESCO Institute for Statistics 
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27. สัดสวนของนักเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร 
ระดับอุดมศึกษา (ตอนักเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด) 

คําจํากัดความจาก UNESCO Institute for Statistics 
 

28. อัตราการรูหนังสือของผูใหญ สัดสวนของประชากรที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปที่สามารถอานและเขียนดวยความเขาใจในการบรรยายที่งายๆ 
และสั้นๆ ไดในชีวิตประจําวัน 
คําจํากัดความจาก UNESCO Institute for Statistics และ ITU 

สภาพแวดลอมทางการวิจัยและพัฒนา 

29. คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT (รอยละ
ของมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT) 

คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาของรัฐ (USD at purchasing power parity) ในอุตสาหกรรม ICT โดย
อุตสาหกรรม ICT ใชคําจํากัดความตามที่ OECD (2007) กําหนดโดยอิงตาม ISIC Rev 4.0  

30. สัดสวนของสิทธิบัตรดาน ICT ตอสิทธิบัตรทั้งหมด (ที่ยื่นจด
ทะเบียนภายใต PCT)   

การยื่นขอจดสิทธิบัตรภายใตสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (Patent Co-operation Treaty: PCT)   
คําจํากัดความจาก OECD  

31. รายจายดานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ ตอประชากร 100 
คน 

คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาของรัฐ (USD at purchasing power parity) (คํานิยามจาก UNESCO) 

32. รายจายดานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอประชากร 100 
คน 

คาใชจายดานวิจัยและพัฒนาของเอกชน (USD at purchasing power parity) (คํานิยามจาก UNESCO)  

33. คาตอบแทนการใชสิทธิและคาอนุญาตใหใชสิทธิ (เหรียญ
สหรัฐ) ตอประชากร 100 คน 

ผลสรุปของรายจายและรายรับระหวางผูมีถิ่นฐานในประเทศ (residents) และผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ 
(nonresidents) ในการใชสิทธิและการอนุญาตใหใช (คํานิยามจาก IMF) 

การสนับสนุนดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 

34. คาใชจายดานการลงทุนโครงสรางพื้นฐานทางการสื่อสาร คํานิยามจาก OECD  
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บทที่ 7 แผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 พรอมขอเสนอแนะแนวทางการจัดทํา

แผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัต ิ
 
 
 ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะนําเสนอแผนพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรม ICT (พ.ศ. 2552-2556) 
ซ่ึงจัดทําขึ้นเพ่ือรองรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2552-2556) 
 
7.1 บทนํา: แนวคิดในการสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT ในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 
 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญจาก
พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ดําเนินไปอยางรวดเร็วและตอเน่ืองมานานนับทศวรรษ  ในสวนของ
เทคโนโลยีดานโทรคมนาคม มีพัฒนาการอยางตอเน่ืองในเทคโนโลยีโครงขายหลัก (backbone 
network technology) ที่สามารถรับและสงขอมูลไดมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น   ในขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยีโครงขายปลายทาง (access technology) ที่เชื่อมตอผูใชปลายทางกับโครงขายหลัก ก็
ไดรับการพัฒนาใหสามารถสงขอมูลไดมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นดวยตนทุนที่ลดลง  โดยมี
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น เชน xDSL เคเบิลโมเด็ม เคเบิลใยแกวนําแสง โครงขายสื่อสาร
ดาวเทียม อินเทอรเน็ตความเร็วสูงบนสายสงกําลัง (broadband over power line)  และ
เทคโนโลยีไรสายความเร็วสูงเชน WiMAX และ 3G    ทั้งหมดนี้ชวยทําใหเกิดบริการรูปแบบใหม
คือ บริการบรอดแบนด (broadband service)  
 

ในสวนของเทคโนโลยีฮารดแวร พัฒนาการอยางตอเน่ืองของเทคโนโลยีไมโคร
อิเล็กทรอนิกส (microelectronics)  ไดทําใหคอมพิวเตอร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ผูบริโภคมีขนาดที่เล็กลง มีขีดความสามารถสูงขึ้น ในขณะที่มีราคาลดต่ําลง ซ่ึงทําใหการใช
อุปกรณตางๆ มีความแพรหลายมากขึ้นจนกลายเปนสินคามวลชน นอกจากนี้ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา “สมองกลฝงตัว” (embedded system) ยังกลายเปนองคประกอบหลัก
ของสินคาตางๆ ในอุตสาหกรรมที่สําคัญ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุปกรณทางการแพทย 
 
 ในสวนของซอฟตแวร  เทคโนโลยีก็ถูกพัฒนาไปเพื่อใหสามารถใชประโยชนมากที่สุดจาก
เทคโนโลยีดานฮารดแวร และโทรคมนาคม เชน เทคโนโลยีในการสืบคน (search) คอมพิวเตอร
กราฟก แอนิเมชั่นและการสรางดิจิทัลคอนเทนตทั้งหลาย  ในขณะเดียวกัน ซอฟตแวรแบบโอเพน
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ซอรส (open-source software) จํานวนมากก็ถูกพัฒนาใหมีเสถียรภาพ พรอมตอการใชงานในวง
กวางไดอยางจริงจัง   
 
  พัฒนาการทางเทคโนโลยีดังกลาว และกระแสการเปดการคาเสรีในเวทีการคา ทั้งในระดับ
พหุภาคีในองคการการคาโลก ระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี ตลอดจนกระแสการตื่นตัวเรื่อง
สิ่งแวดลอม ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซ่ึงกอใหเกิดโอกาสแกผูประกอบการ   ในขณะเดียวกันก็นํามาซึ่งความเสี่ยง (risk) ตอการสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน หากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศ
ไทยไมสามารถไลทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได   

 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือ ตลาดของสินคาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในประเทศสวนใหญในปจจุบันไดกลายเปนสวนหนึ่งของตลาดโลก ซ่ึงเกิดขึ้นจากการที่
อัตราภาษีศุลกากรของสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญถูกปรับลดลงจากการเจรจาการคา
ระหวางประเทศจนเหลือรอยละ 0  ในขณะที่ตลาดของซอฟตแวรและบริการที่เกี่ยวของสวนหนึ่งก็
กลายเปนตลาดขามพรมแดน จากความสามารถในการทําธุรกรรมผานเครือขายอินเทอรเน็ตได
อยางสะดวก ซ่ึงทําใหเกิดแนวทางในการทําธุรกิจ  (business model) ใหมๆ มากมาย เชน การที่
ซอฟตแวรไดเปลี่ยนสภาพจากสินคากลายเปนบริการ (software as a service หรือ SaaS)      
ในทางตรงกันขาม บริการดานโทรคมนาคมสวนหนึ่งไมสามารถซื้อขายในตลาดระหวางประเทศ 
(non-tradable) และยังไมมีการเปดเสรีในการลงทุน ซ่ึงทําใหตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทยใน
หลายบริการยังมีลักษณะผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด       

 
ในสภาพแวดลอมเชนนี้ ประเทศที่จะประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จะตองเปลี่ยนนโยบายจากการใหการคุมครองอุตสาหกรรม
ในประเทศ ไปสูการเปดกวางทั้งดานการคาและการลงทุนจากตางประเทศ  การเปดใหแรงงานมี
ทักษะจากตางประเทศเขามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย การปกปองตลาดยังทําไดเฉพาะ
สินคาและบริการที่ไมมีพันธกรณีในการเปดเสรีใหแกตางประเทศ เชน ตลาดโทรคมนาคม และ
การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ  อยางไรก็ตาม การปกปองตลาดในประเทศสวนที่เปนตนน้ํา 
(upstream) ของอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ตลาดโทรคมนาคมพื้นฐาน จะกอใหเกิดความไร
ประสิทธิภาพและตนทุนที่สูงแกตลาดปลายน้ํา (downstream) โดยเฉพาะบริการสื่อสารขอมูล 
การผลิตดิจิทัลคอนเทนตและซอฟตแวร  

 
นอกจากนี้ มาตรการในการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ตองไดรับการปรับเปลี่ยนให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน ในสวนของฮารดแวร นโยบายของประเทศ
ขนาดเล็กที่กําหนดมาตรฐานสินคาของตนเปนเอกเทศ โดยไมคํานึงถึงมาตรฐานสากลหรือ
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มาตรฐานของประเทศคูคา เพ่ือหวังผลในการกีดกันทางการคา จะสรางผลเสียตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม   ในทางตรงกันขาม การปรับมาตรฐานสินคาของประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ของผูนําเขารายใหญจะชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศนั้นได   

 
ในสวนของอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต  มาตรการดานการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาที่เนนการบังคับใชกฎหมายลิขสิทธิ์อยางเขมงวด ก็มีประสิทธิผลลดลงเรื่อยๆ 
จากเทคโนโลยีตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลแบบ peer-to-peer  ทําใหผูประกอบการตองหัน
ไปใชวิธี อ่ืน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินการทางธุรกิจ จากการขาย
ซอฟตแวรในรูปของสินคาหรือทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบของการอนุญาตใชสิทธิ (licensing) 
ไปสูการขายซอฟตแวรในรูปแบบของบริการ (service) หรือการหารายไดจากการโฆษณาแทน  
เชนเดียวกับนักพัฒนาเกมส ก็ตองปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาเกมสแบบเดิมไปสูการพัฒนาเกมส
ออนไลนแทน  เปนตน   การเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดําเนินการทางธุรกิจดังกลาว ทําให
มาตรการสนับสนุนของภาครัฐที่เกี่ยวของตองเปลี่ยนแปลงไปดวย เชน ในสวนของการสนับสนุน
ดานโครงสรางพื้นฐาน รัฐควรหันไปสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการทําธุรกรรมผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต เชน การจัดใหมีเซิรฟเวอรที่ใหบริการ cloud computing แทน หรือ
สนับสนุนขอมูลดานการตลาดที่ทันสมัยและมีความลึกอยางเพียงพอ   สวนการสนับสนุนดานอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะดานการเงิน ก็ควรดําเนินการตอไป แตแทนที่จะคิดคนมาตรการใหมๆ  สิ่งที่รัฐควร
ดําเนินการก็คือ การพยายามใชประโยชนจากมาตรการตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันใหไดมากที่สุด  
โดยมุงปรับปรุงแกไขสวนที่เปนปญหา เชน การสงเสริมใหเกิดการใชกองทุนรวมทุน (venture 
capital) อาจไมไดเกิดจากการไมมีกองทุน แตเกิดจากปญหาบริษัทภิบาลของกิจการที่ตองการ
เงินลงทุน ซ่ึงหมายความวา มาตรการสนับสนุนที่ เหมาะสมคือ การปรับระบบบัญชีของ
ผูประกอบการ SME ใหไดมาตรฐานเพื่อใหพรอมตอการรับการรวมทุน   

 
นอกจากนี้ มาตรการของรัฐในการใหการสนับสนุนดานการตลาด ก็จําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น   ในสวนของตลาดในประเทศ รัฐควรเนน
การใชตลาดการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ซ่ึงเปนสวนที่ยังไมมีพันธกรณีในการเปดเสรีใหแก
ตางประเทศ ในการสรางโอกาสทางการตลาดใหแกผูประกอบการไทย โดยกําหนดเงื่อนไขตางๆ 
เชน ขอกําหนดดานคุณสมบัติ (qualification) ของผูประกอบการ หรือคุณลักษณะ (specification) 
ตางๆ ของสินคาและบริการ ใหโปรงใส และเปนธรรม   สวนในการเขาสูตลาดในตางประเทศ รัฐ
ควรสนับสนุนใหผูประกอบการรวมตัวกันในการทําการตลาดตางประเทศ โดยใหเงินสนับสนุนไป
เขารวมงานนิทรรศการระดับนานาชาติ ภายใตเง่ือนไขที่ยืดหยุนพอ เชน อนุญาตใหใชหรือไมใช
เครื่องหมายสัญลักษณของประเทศไทยก็ได แลวแตความเหมาะสม    
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ทายที่สุด  ในตลาดที่สินคาและบริการตางๆ มีการหลอมรวมเขาดวยกัน และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว    ควรกําหนดใหมีกลไกประสานนโยบายระดับสูง
ระหวางภาครัฐ และเอกชนอยางใกลชิด โดยอาจจัดตั้งกลไกที่เรียกวา “สภาไอซีที” ขึ้น   ทั้งน้ี 
หัวใจของการที่สภาไอซีทีจะสามารถประสานนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลคือ การ
มีองคประกอบของผูแทนจากภาคเอกชนในจํานวนที่มากพอ เชน มีเสียงขางมาก เพ่ือให
ภาคเอกชนเปนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายอยางแทจริง โดยรัฐใหการสนับสนุน โดยเฉพาะการ
สนับสนุนใหผูแทนของสภาไอซีที เปนกรรมการในคณะกรรมการที่สําคัญของรัฐ  เชน 
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือ คณะกรรมการ
รวมภาครัฐและเอกชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กรอ.วท.)   สวนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนั้น จะมีบทบาทเปนผูประสานงานนโยบายกับหนวยงานรัฐตางๆ 
มากกวาการเปนผูลงมือปฏิบัติเองทั้งหมด เน่ืองจากยังเปนกระทรวงใหม ที่มีโครงสรางและ
บุคลากรไมพรอมตอการดําเนินการอยางเต็มที่   

 
7.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรม ICT ตามแผนแมบทฯ (ฉบับที่ 2) 
 
 แผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2552-2556)  ที่ยกรางขึ้นนี้ สวนหนึ่งจะเปนการแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยลงรายละเอียดในสวนของมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามยุทธศาสตรที่ 5 ใหมีความชัดเจนมากขึ้น  ทั้งในสวนของสาระสําคัญของแผนและ
การใหแนวคิดในการติดตามประเมินผลในเชิงบริหารจัดการและเชิงนโยบาย ตามยุทธศาสตรและ
เปาหมายที่กําหนด 
 

ยุทธศาสตร: การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ 
 

“พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ICT ไทย โดยสราง
สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการสรางงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศจาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจาก
งานวิจัยสูผูประกอบการ และสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ (โดยใหความสําคัญ
เปนพิเศษกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต)” 
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 เปาหมาย:  
1. มูลคาของตลาดซอฟตแวรภายในประเทศเติบโตเปนไมต่ํากวา 150,000 ลาน

บาท 
2. สัดสวนของซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคา

ตลาดซอฟตแวรในประเทศโดยรวม 
3. ผูประกอบการ ICT ไทยไดทําโครงการขนาดใหญของภาครัฐเพ่ิมขึ้น อยาง

นอยรอยละ 20 
4. มูลคาของตลาดดิจิทัลคอนเทนต ในประเทศเติบโตเปนไมนอยกวา 165,000 

ลานบาท โดยมีสัดสวนที่ผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 50 
5. มูลคาการสงออกซอฟตแวรของไทยเพิ่มขึ้นจากป 2551-2556 อยางนอยรอย

ละ 30 
6. มีโครงการที่ดําเนินการโดยผูประกอบการไทยไดรับรางวัลระดับนานาชาติ 

ไมต่ํากวา 50 โครงการตอป 
7. มีเมืองที่เปนศูนยกลางการพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย 
8. เพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ของภาครัฐและเอกชนอยาง

นอยรอยละ 15 จากป 2551-2556 
9. จํานวนบริษัทที่ใหบริการซอฟตแวรโอเพนซอรสเพิ่มขึ้น โดยมีสัดสวนอยาง

นอยรอยละ 10 ของผูประกอบการซอฟตแวรทั้งหมด  
 

อีกสวนหนึ่งของแผนฯ จะเปนการปรับแผนในสวนของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการยกรางแผนแมบทฉบับที่ 2 เชน การเปลี่ยนแปลงใน
ตลาด off-shoring และการหันมาใชซอฟตแวรโอเพนซอรส (open source software) มากขึ้น อัน
เน่ืองมาจากวิกฤติการณดานเศรษฐกิจโลก ซ่ึงคาดวาจะมีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตางๆ ชะลอตัวไปอีกหลายป   
 
 ทั้งน้ี กระบวนการจัดทําแผนดังกลาวจะใชขอมูลที่ไดศึกษาในโครงการนี้ในเชิงสังเคราะห 
และยกรางเปนแผนการพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย (พ.ศ. 2552-2556) ดังแสดงในภาพที่ 7.1 
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ภาพที่ 7.1 กรอบความคิดและขอมูลในการจัดทําแผน 
 

 
 
 
7.3 เน้ือหาของแผนฯ 
 
 ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา แผนฯ ที่จะจัดทําขึ้นนี้เปนการแปลงแผนแมบทฯ ใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้นในสวนของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และปรับแผน
ในสวนของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การนําเสนอ
แผนฯ ในหัวขอน้ีจึงนําเสนอตามลําดับของมาตรการในแผนแมบทฯ  
 
1. สนับสนุนดานเงินทุน /เงินชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

 
(1) จัดใหมีกลไกที่ภาครัฐสามารถเขารวมลงทุนกับผูประกอบการ และพันธมิตรที่จะทํา

ใหอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมซอฟตแวร และดิจิทัลคอนเทนตมีความเขมแข็ง 
และสามารถขยายกิจการได 
 
 เน่ืองจากในปจจุบัน มีกลไกที่ภาครัฐสามารถเขารวมลงทุนกับผูประกอบการไดอยูแลว 
มาตรการที่จะนําเสนอในที่น้ี จึงมุงใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดจากกลไกที่มีอยูดังกลาว ดังน้ี  

- จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการในอุตสาหกรรม ICT และดิจิทัลคอนเทนต และ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกอบการเปนประจําอยางตอเน่ืองเพ่ือจัดทํา
รายงานประจําป เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการรวมทุนและการกําหนดนโยบายเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม  
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- จัดการฝกอบรมผูประกอบการที่ตองการการรวมทุน ในดานการจัดทําระบบบัญชีที่ได
มาตรฐาน และปรับทัศนคติในการดําเนินธุรกิจจากการดําเนินการในระบบครอบครัว
มาสูการดําเนินการแบบมืออาชีพ  

- ประสานงานกับหนวยงานของรัฐที่ดูแลกลไกการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการ 
(venture capital) เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  
ในการรวมลงทุนกับผูประกอบการในกลุมธุรกิจ ICT   

 
(2)  จัดใหมีกลไกที่สามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุนสําหรับผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมซอฟตแวรและอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต สําหรับการวิจัยและพัฒนา และการ
จัดซื้ออุปกรณ ตัวอยางเชน การจัดใหมีเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การจัดใหมี R&D matching fund เพ่ือ
ขยายผลงานวิจัยและพัฒนาของคนไทยเพื่อใหไดโครงการ และตนแบบภาคอุตสาหกรรมที่
หนวยงานรัฐตองการ การสนับสนุนการชําระคาธรรมเนียมการใชสิทธิ์ (Royalty Fees) แกบริษัท
ผูเปนเจาของ platform และซอฟตแวรที่เปนเครื่องมือในการผลิตสรางสรรคผลงาน 
 
 มาตรการดานการเงินที่จะสนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและ
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต จะเกี่ยวของกับเงินทุนสนับสนุนแบบใหเปลา (grant) เงินกู (loan) 
สิทธิประโยชนทางภาษี (tax privilege) และการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
(business facilitation) 

- ประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานเลขานุการของกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ พ.ศ. 2551 ใหเขาใจ
ลักษณะของกิจการดานดิจิทัลคอนเทนต เพ่ือใหกําหนดเง่ือนไขใหการพัฒนาสื่อ 
ดิจิทลัที่มีลักษณะสรางสรรคสังคมสามารถใชเงินจากกองทุนดังกลาวได โดยไมจํากัด
เฉพาะการผลิตเน้ือหาที่สงเสริมวัฒนธรรมไทยเทานั้น แตรวมการผลิตงานสรางสรรค
ในรูปแบบอ่ืน เชน การพัฒนาตัวละคร (character) เปนของตนเอง หรือการพัฒนา
เกมที่สงเสริมคานิยมที่ดีดวย  

- ประสานงานกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(SME Bank) และธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ตลอดจนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บสย.) ใหเขาใจลักษณะของกิจการซอฟตแวรและอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต เพ่ือใหกําหนดเง่ือนไขเงินกูหรือการค้ําประกันเงินกูที่สอดคลองกับการ
ประกอบกิจการ ซ่ึงมีทรัพยสินสวนใหญเปนทรัพยสินที่ไมสามารถจับตองได 
(intangible asset) ทําใหยากตอการไดสินเชื่อ 

- สนับสนุนการขอรับสิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุนประเภทกิจการบริการ 
multimedia กิจการวิจัยและพัฒนา ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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- ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซ่ึง
เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา ในการตีความ
ใหโครงการพัฒนาซอฟตแวร และดิจิทัลคอนเทนต ซ่ึงมีความเปนนวัตกรรมไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีเชนเดียวกับโครงการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

 
(3)  รัฐสนับสนุนการลงทุนในการจัดหาเครื่องมือ (ทั้งฮารดแวร และซอฟตแวร) ทรัพยสิน

ทางปญญา และสถานที่กลาง ที่มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจ เพ่ือใหผูประกอบการ
สามารถเขามาใชบริการ เพ่ือการพัฒนาและสรางสรรคงาน เพ่ือเปนการลดความเสี่ยง และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

- ศึกษาความเปนไปไดในการตั้งศูนยออกแบบขั้นสูงเสมือน (virtual advanced design 
center) ซ่ึงรัฐลงทุนประเดิมตั้งตนและใหการอุดหนุนอยางตอเน่ือง ในการใหบริการ
ซอฟตแวรและระบบคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการออกแบบ (computer aided design: 
CAD) โปรแกรมพัฒนา special effect หรือโปรแกรมดานคอมพิวเตอรกราฟก
ระดับสูง ในการใหบริการผูประกอบการไทยในราคาที่เหมาะสมผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต  

- ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของการใหบริการซอฟตแวร
ผานอินเทอรเน็ตในรูปแบบ cloud computing โดยรัฐใหการสนับสนุนเซิรฟเวอรที่มี
สมรรถนะสูง ในราคาที่เหมาะสม เพ่ือชวยเหลือใหผูประกอบการซอฟตแวรของไทยที่
ตองการขายบริการผานอินเทอรเน็ตสามารถเขาสูตลาดไดอยางรวดเร็ว      

- อุดหนุนการจัดการฝกอบรมการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต และแนวทางการทําธุรกิจ 
โดยผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ใหแกผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนต อยางเขมขนจนถึงระดับใชการได เชน สามารถพัฒนาดิจิทัลคอนเทนตไป
จําหนายในรานคาออนไลนที่มีชื่อเสียง เชน App Store ได  และจัดสรรเงินอุดหนุน
บางสวนใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในการเขารวมการสัมมนา
ในตางประเทศ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

- จัดบริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจในการเขาสูตลาดตางประเทศ โดยสนับสนุนบรกิาร
ดานภาษาตางประเทศ เชน การประชาสัมพันธหรือการทําคูมือ (manual) ของ
ผลิตภัณฑหรือบริการเปนภาษาตางประเทศทีไ่ดมาตรฐาน   

 
2. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ ICT ไทยสูระดับสากล 
 

(1)  สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางสรรค/ตอยอด
การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการไทย ใหสามารถผลิตเทคโนโลยีตน
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นํ้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (ระบบสมองกลฝงตัว การออกแบบขั้น
สูง) อุตสาหกรรมอุปกรณโทรคมนาคม อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

- สงเสริมใหผูประกอบการไทย หรือสถาบันวิจัย หรือมหาวิทยาลัย ที่มีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่เหมาะสม ตามเงินทุนของประเทศดานวิจัยและพัฒนา
โดยรวมที่จะเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 1 ของ GDP ตามนโยบายของรัฐบาล 

 
(2)  สงเสริมใหกระบวนการคุมครองทรัพยสินทางปญญามีประสิทธิภาพ และสามารถ

บังคับใชไดจริง เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการพัฒนาและสรางนวัตกรรมอยางตอเน่ือง 
- ติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยี แนวทางประกอบธุรกิจ (business model) ใหมๆ 

และกฎระเบียบของรัฐบาลในประเทศตางๆ ที่มีประสิทธิผลในการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา และศึกษาความเหมาะสมของการนําเทคโนโลยี แนวทางประกอบธุรกิจ 
และกฎระเบียบของรัฐดังกลาวมาใชในประเทศไทย 

- เปดดิจิทัลคอนเทนตที่อยูในความครอบครองของภาครัฐ ใหผูประกอบการสามารถ
เขาถึง และใชประโยชนในลักษณะตอยอดได โดยไมเสียคาใชจายหรือเสียคาใชจาย
ในระดับต่ํา 

- รวบรวมและสรางฐานขอมูลดิจิทัลคอนเทนตที่ไมมีลิขสิทธิ์ (open content 
depository) ที่ผูประกอบการสามารถเขาถึง และใชประโยชนในลักษณะตอยอดได 
โดยไมเสียคาใชจาย 

 
(3)  สรางกลไกที่อํานวยความสะดวกใหกับผูคิดคนสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหม ในการ

จดสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
- ในกรณีของการจดสิทธิบัตรในประเทศ ควรลดคาธรรมเนียมการจดสิทธิบัตรและคา

ธรรม เนียมรายป เปนกรณีพิเศษแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
เชนเดียวกับในตางประเทศหลายประเทศ เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน 

- ในกรณีของการจดสิทธิบัตรในตางประเทศ ควรเผยแพรขอมูลและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการยื่นขอจดสิทธิบัตรในตางประเทศ ตามกรอบของ
สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (PCT)1  ตลอดจนนําเสนอประสบการณของ
หนวยงานในประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และบริษัทปูนซิเมนต
ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) ที่เคยยื่นจดสิทธิบัตรตามกรอบดังกลาว  

 
 

                                                 
1 ประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิกของสนธิสัญญา PCT แลวตั้งแตวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
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(4)  สรางความแข็งแกรงใหกับสถาบันและกลไกในการตรวจสอบ/รับรองคุณภาพสินคา
และบริการ ICT ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อใหสามารถพัฒนา/ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลดานมาตรฐานที่เกี่ยวกับ ICT 
โดยตรง หรือมีคณะกรรมการที่ดูแลมาตรฐานดาน ICT ซ่ึงทํางานอยางใกลชิดกับหนวยงานกลาง
ที่ดูแลระบบมาตรฐานของไทย พรอมทั้งจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานเกี่ยวของกับมาตรฐาน
ดาน ICT ที่มีความจําเปนตอการทํา Mutual Recognition Agreement (MRA) กับตางประเทศ 
 
 ประสบการณของประเทศตางๆ เชน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญ่ีปุน สิงคโปร ในการทํา 
MRA พบวา กระบวนการดังกลาวมีตนทุนสูงมาก  เน่ืองจากหนวยงานรับรองความสอดคลองกับ
มาตรฐาน (conformity assessment body: CAB) ของประเทศผูสงออกมักประสบปญหาในการ
ทําความเขาใจมาตรฐานของประเทศผูนําเขา โดยเฉพาะเมื่อมาตรฐานดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วตามเทคโนโลยีและพัฒนาการของตลาด  ในชวงหลัง ประเทศตางๆ จึงมักจะลังเล
ที่จะเจรจาเพื่อทํา MRA ระหวางกัน   เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศเล็ก ซ่ึงพ่ึงพาตลาดขนาด
ใหญในตางประเทศ   โจทยดานมาตรฐานของประเทศไทยจึงไมควรเนนเรื่อง MRA แตควรเนน
ดําเนินการ ดังน้ี  

- ปรับมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสินคา ICT ของไทย ใหสอดคลองกับมาตรฐานของ
ประเทศผูนําเขารายใหญ เชน สหภาพยุโรป ญ่ีปุน และสหรัฐ  โดยเฉพาะมาตรฐาน 
WEEE และ ROHS ซ่ึงจะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของสินคา ICT ของ
ไทยในตลาดโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

- ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสินคา ICT ในตลาดสําคัญ แจง
เตือนและสรางศักยภาพใหผูประกอบการไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาว 

 
(5)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของโครงขายและบริการใน

อนาคต อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสารยุคหนา การสื่อสารความเร็วสูงระบบไรสาย และเทคโนโลยี
โทรคมนาคมทางเลือกตางๆ รวมทั้ง จัดใหมีกลไกการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือเปน
แรงจูงใจแกผูประกอบการ โดยเนนการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการวิจัยและ
พัฒนา 

- จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน
สาธารณะในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของ
โครงขายและบริการโทรคมนาคม แกสถาบันวิจัยภาครัฐและมหาวิทยาลัยตางๆ  

- สนับสนุนการขอรับสิทธิประโยชนในการสงเสริมการลงทุนประเภทกิจการวิจัยและ
พัฒนา ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือการขอใชสิทธิประโยชน
ดานภาษีเงินไดจากกรมสรรพากร ผานสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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แหงชาติ (สวทช.) แกบริษัทเอกชนที่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี
โครงขายและบริการโทรคมนาคม 

 
3.  สรางโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขงขันสําหรับผูประกอบการไทย ทั้งตลาด

ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ 
 

(1)  สนับสนุนการจัดตั้งสภา ICT เพ่ือใหเกิดการรวมตัวของผูประกอบการเพื่อผลักดัน
วาระหรือนโยบายสําคัญที่จะชวยสรางความเขมแข็งแกผูประกอบการตอรัฐบาล อันจะชวย
เสริมสรางความแข็งแกรงของผูประกอบการไทย ใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

- สมาคมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนแกนกลางในการจัดตั้งสภา ICT 
โดยใหมีกรรมการเสียงขางมากมาจากภาคเอกชนและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปนเจาภาพ
ในการประสานนโยบายและความรวมมือระหวาง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หนวยราชการอื่น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ และ
ผูประกอบการดาน ICT   

 
(2)  ใหสภา ICT จัดทําขอเสนอแนะ/มาตรการเชิงรุกในการกระตุนการขยายตลาด ICT 

ของประเทศไทย และการสรางโอกาสทางการตลาดทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ใหกับ
ผูประกอบการไทย เพ่ือเสนอตอรัฐบาล 

- สงเสริมใหผูแทนของสภา ICT เปนกรรมการในคณะกรรมการที่สําคัญของรัฐเชน 
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือ 
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กรอ.วท.)  

 
(3)  สนับสนุนการสรางโอกาสทางการตลาดแกผูประกอบการ ICT ไทย ในการแขงขันกับ

ผูประกอบการจากตางประเทศ สําหรับตลาดภายในประเทศ สนับสนุนโดยใชตลาดภาครัฐเปน
ตัวนํา และไมใหกําหนดเงื่อนไขในระเบียบการจัดซื้อจัดจางหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
และบริการในขอกําหนดการจางงาน (TOR: Term of Reference) ของโครงการดาน ICT ของ
ภาครัฐที่เปนการกีดกันผูประกอบการในประเทศ สําหรับตลาดตางประเทศ ใหสนับสนุนการรุก
ตลาดตางประเทศของภาคเอกชนในรูปแบบตางๆ รวมถึงนําเสนอผลงานของผูประกอบการไทย
ในเวทีตางประเทศ เชนการจัดหรือเขารวม Road show/Events ระดับนานาชาติ การเขารวม
ประกวดผลงานหรือโครงการในเวทีนานาชาติ เปนตน 

- จัดทําราคากลางของสินคาและบริการ ICT และปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสภาวะตลาด 

- ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหเอ้ือตอการจัดซื้อจัดจาง
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สินคาและบริการ ICT อยางรวดเร็ว โปรงใสและไมกีดกันผูประกอบการไทย โดย
ดําเนินการดังน้ี  

ก. ทําแนวทางปฏิบัติ (guideline) เพ่ือปองกันการกําหนดเงื่อนไขการจัดซื้อ
จัดจางหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑและบริการของโครงการดาน 
ICT ของภาครัฐในลักษณะที่มีผลในการกีดกันผูประกอบการในประเทศ 
เชน การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมเสนอราคาที่สูงเกินความจําเปน 
การกําหนดมาตรฐานสินคาหรือบริการที่สูงเกินความจําเปน  การจัดซื้อ
จัดจางโครงการดาน ICT ที่มีขนาดใหญมากเกินกวาที่ผูประกอบการไทย
จะเขารวมแขงขันได ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขในการใหบริการหลังการ
ขายใหเหมาะสม เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูประกอบการไทย เปนตน  

ข. ทําแนวทางปฏิบัติ (guideline) และฝกอบรมเจาหนาที่ดานพัสดุใหมีความ
เขาใจในการตรวจรับงานใหสามารถตรวจรับงานไดอยางรวดเร็ว และไม
กอใหเกิดตนทุนที่ไมจําเปนตอผูประกอบการไทย 

ค. การเรงรัดกระบวนการตรวจรับงาน และการจายเงินใหแกผูประกอบการ
อยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส  

- สงเสริมการใชเครื่องหมายของ SIPA หรือ Software Park  หรือเครื่องหมายอ่ืนของ
รัฐในการทําการตลาดในประเทศของบริษัทของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะ
ผูประกอบการรายใหมหรือผูประกอบการในสวนภูมิภาคใหไดรับความเชื่อถือมากขึ้น  

- สนับสนุนดานคาใชจายและการอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปนําเสนอผลงาน
ของผูประกอบการไทยในเวทีตางประเทศ  เชน การจัดหรือเขารวม Road 
show/Events ระดับนานาชาติ การเขารวมประกวดผลงานหรือโครงการในเวที
นานาชาติ โดยใชเงินสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซ่ึงอยูใน
การดูแลของกรมสงเสริมการสงออก หรือการสนับสนุนของ SIPA ภายใตเง่ือนไขที่
ยืดหยุน เชน เปดกวางใหใชเครื่องหมายสัญญลักษณของประเทศไทยในการทํา
การตลาดหรือไมก็ได แลวแตความเหมาะสม 

- กําหนดใหใชสวนแบงตลาดของผูประกอบการไทยในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ 
และยอดสงออกซอฟตแวรไทยไปตางประเทศ เปนดัชนีชี้วัดหลักในการดําเนินการ 
(KPI) ของ SIPA ในฐานะหนวยงานที่สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ 
และจัดเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินการดังกลาว 

 
(4)  สงเสริมการพัฒนาซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ

ความไดเปรียบในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการที่ไทยมีศักยภาพ เชน การทองเที่ยว 
การเกษตร และบริการสุขภาพและจัดใหมีกลไกในการทํางานรวมกันระหวางผูประกอบการ
ซอฟตแวร และผูประกอบการในสาขาดังกลาว 
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- จัดทําแผนในการสงเสริมการใชซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศในภาคการผลิต ให
ตรงกับสภาพปญหาของแตละกลุมตามผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย เชน การไมเห็นประโยชนในการใช (เชน สาขาขายสง และสาขา
นันทนาการ)  การขาดบุคลากรที่มีทักษะ (เชน สาขาขายสง ขายปลีก และซอมแซม
ยานยนต) เพื่อพัฒนาดานอุปสงคของสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาคเอกชน  

- จัดใหมีบริการใหคําปรึกษาแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในการใช
ซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศเพื่อลดตนทุน เพ่ิมผลิตภาพ และสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 

- จัดทํากรณีศึกษา (case study) การใชซอฟตแวรหรือระบบสารสนเทศในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ประสบความสําเร็จ และเผยแพรใหทราบในวง
กวาง  

 
(5)  ใหมีหนวยศึกษาและคาดการณตลาดและอุตสาหกรรม ICT (ICT industry 

intelligence) โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับตลาดและอุตสาหกรรม ICT ของ
ประเทศไทยและตางประเทศ เพ่ือใชในการวางแผนสงเสริมการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ 

- ในชวงตน ซ่ึงเปนชวงของการออกแบบระบบ ควรจัดจางใหมีการศึกษาและ
คาดการณตลาดและอุตสาหกรรม ICT ในลักษณะโครงการจางที่ปรึกษาไปกอน หรือ
ใชทีมงานที่จัดทํา Market Outlook ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เพ่ือกําหนดแนวทางในการเก็บและวิเคราะหขอมูล   

- ในระยะกลาง ควรจัดตั้งหนวยศึกษาและคาดการณตลาดและอุตสาหกรรม ICT ขึ้นใน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ  

- ในระยะยาว ควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งสถาบันอิสระขึ้นมาเพื่อศึกษา
และคาดการณตลาดและอุตสาหกรรม ICT อยางเต็มรูปแบบ โดยอาจยึดตนแบบของ 
Institute for Information Industry (III) ของไตหวัน  

 
(6)  สนับสนุนการสราง brand ของสินคาและบริการ ICT ของประเทศไทย ใหเปนที่รูจัก

และยอมรับทั้งในตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ พรอมทั้งสงเสริมกิจกรรมรณรงคการซื้อ
และการใชสินคาและบริการ ICT ของไทย (Buy Thai First) 

- กรมสงเสริมการสงออกและ SIPA ควรใหความยืดหยุนในการเลือกใชตราสินคาของ
ผูประกอบการไทยในการเขารวม Road show/Events ระดับนานาชาติที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐ  โดยไมควรกําหนดตายตัววาจะตองใชชื่อ Thailand Pavillion หรือ
ชื่ออ่ืนๆ ของภาครัฐในการทําการตลาดในตางประเทศ   



 7-14

- หนวยงานภาครัฐที่เคยมีธุรกรรมกับผูประกอบการไทย ควรสงเสริมใหผูประกอบการ
ใชประวัติผลงาน (track record) ในการรวมงานกับหนวยงานของตน ในการ
ประชาสัมพันธและทําการตลาดโดยเฉพาะตลาดในตางประเทศ  

- ปรับปรุงระเบียบวาดวยการพัสดุ ตลอดจนดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหเอ้ือตอ
การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการ ICT อยางรวดเร็ว โปรงใสและไมกีดกัน
ผูประกอบการไทย ตามหัวขอ 3 (3) ขางตน  

 
(7)  กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตและแผน

ยุทธศาสตรดิจิทัลคอนเทนตระดับชาติ เพ่ือพัฒนากลไกที่จําเปนในการสรางโอกาสทางการตลาด
และการเสริมสรางศักยภาพใหกับผูประกอบการดิจิทัลคอนเทนตของประเทศไทย 

- สนับสนุนใหเอกชนในอุตสาหกรรมรวมตัวกันในการสงออก เชนเดียวกันกับสหพันธ
ธุรกิจบริการออกแบบและกอสรางแหงประเทศไทย (สอกท.หรือ FEDCON) ใน
อุตสาหกรรมกอสราง และประสานความรวมมือกับกรมสงเสริมการสงออก ในการใช
เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเงินทุน
สนับสนุนกิจกรรมดานการตลาด เชน การไปออกงานในตางประเทศ   

- พิจารณาขยายขอบเขตในการดําเนินงานของ SIPA ใหสามารถใหการสนับสนุนการ
พัฒนาดิจิทัลคอนเทนตอยางครบวงจร โดยเปนแผนกหนึ่งภายใต SIPA และ
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งหนวยงานใหมขึ้นมาดูแลเปนการเฉพาะใน
อนาคต  

 
4. สงเสริมการลงทุนทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ 
 

(1)  สงเสริมใหเกิดการพัฒนาและแพรกระจายโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในประเทศ
อยางทั่วถึง เพ่ือดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT `ในภูมิภาคตางๆ หรือในจังหวัดศูนยกลาง
ความเจริญในภูมิภาค และจัดใหมีเมืองศูนยกลางดาน ICT เพ่ือขยายการเติบโตของอุตสาหกรรม
และรองรับความตองการการใชงาน ICT ในภูมิภาค รวมถึงการสรางเครือขายของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เชน SIPA และ Software Park ไปยังภูมิภาคมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือบมเพาะและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมผูประกอบการ ICT ในพ้ืนที่ 

- สงเสริมใหเกิดการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยการเปดเสรีบริการ
ดาวเทียม สายไฟเบอรใยแกว เคเบิ้ลใตทะเลและเทคโนโลยีไรสาย เชน WiMax และ 
3G  ตลอดจนกํากับดูแลใหเกิดการเชื่อมตอโครงขายที่ไมเลือกปฏิบัติ และมีการคิด
คาเชื่อมตอโครงขายสอดคลองกับตนทุน 

- ใชกลไกของกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ ตามกฎหมาย
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และ
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กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (หรือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ที่จะมีขึ้นตาม
กฎหมายฉบับใหม) เพ่ือกระจายโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศไปยังพ้ืนที่ในประเทศที่
ยังไมมีบริการ 

- เรงรัดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสารความเร็วสูงในเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต ใหสามารถรับและสงภาพยนตร เกมออนไลนและ
ดิจิทัลคอนเทนตเพ่ือการสงออกหรือการรับงานจากตางประเทศ (offshoring)  

- เรงจัดทํารางแผนการปรับระบบการแพรภาพสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดิน (digital 
terrestrial television) จากระบบแอนะล็อกไปสูระบบดิจิทัล โดยเฉพาะระบบดิจิทัล
ความคมชัดสูง (high definition)  

- ประเมินผลการดําเนินการที่ผานมาและสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานดังกลาวของ 
SIPA และ Software Park เพ่ือใชกําหนดแนวทางในการขยายเครือขายออกไปยัง
สวนภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศอยางมีประสิทธิผล  

 
(2)  สรางกลไกและมาตรการจูงใจที่เอ้ือตอการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT จาก

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีระดับสูง และสรางกลไกที่
เอ้ือใหเกิดการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากบริษัทขามชาติมายังผูประกอบการและบุคลากร
ไทย อาทิ กําหนดเงื่อนไขใหตั้งหนวยวิจัยและพัฒนาที่วาจางนักวิจัยไทยเปนสวนใหญ หรือใหมี
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของไทย เปนตน 

- แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนตางประเทศในดานตางๆ ดังน้ี   
ก. แกไขบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 

2542 ซ่ึงมีขอจํากัดไมใหคนตางชาติประกอบกิจการในสาขาบริการที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ICT  

ข. แกกฎระเบียบในการจางแรงงานมีทักษะชาวตางประเทศที่ไมสมเหตุผล 
เชน การกําหนดอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา หรือการกําหนดสัดสวนแรงงานไทย
ที่ตองจางควบคูไปดวย  

ค. อํานวยความสะดวกในการขอวีซา และการขอใบอนุญาตทํางาน (work 
permit) ใหแกแรงงานมีทักษะชาวตางประเทศ 

- จัดทํารายชื่อของผูเชี่ยวชาญดาน ICT ไทยในตางประเทศที่สามารถรับหนาที่เปนที่
ปรึกษาของผูประกอบการ  ICT ในประเทศไทย  

- ใชกรณีศึกษาของบริษัทตางประเทศที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนดาน ICT ใน
ประเทศไทย และจุดแข็งของประเทศไทยในดานการมีคนพูดภาษาตางประเทศ
จํานวนมาก ในการประชาสัมพันธความนาสนใจในการใชประเทศไทย เปนฐานการ



 7-16

ลงทุนดาน call center หรือบริการดาน ICT อ่ืนๆ ที่ตองการใชภาษาตางประเทศ 
เชน การทําระบบแปลภาษา (machine translation)   

 
(3)  ทบทวนเงื่อนไข และ/หรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชนตางๆ ของ BOI 

เพ่ือใหผูประกอบการ ICT (โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต) ใน
ทุกระดับสามารถไดรับประโยชนจากสิทธิประโยชนดังกลาวไดอยางเต็มที่ 

- ปรับเง่ือนไขการใหสิทธิประโยชนตางๆ ของ BOI  ใหเปนไปไดในทางปฏิบัติมากขึ้น 
เชน ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 10/2552 ไดกําหนดขนาดการลงทุน
ของแตละโครงการขั้นต่ําไมนอยกวา 1 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
สําหรับทุกประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน แตในสภาพความเปนจริงของ
ภาคธุรกิจดาน ICT โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวร และดิจิทัลคอนเทนต
น้ัน การลงทุนสวนใหญเกิดขึ้นกับทรัพยากรมนุษย ไมใชเครื่องจักรหรืออุปกรณ จึง
ทําใหเง่ือนไขของกิจการที่จะไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ 

- ปรับเง่ือนไขการใหสิทธิประโยชนตางๆ ของ BOI ในการตั้งเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรในสวนภูมิภาคใหยืดหยุนมากขึ้น โดยเฉพาะการลดพื้นที่ขั้นต่ําจาก 
10,000 ตารางเมตรในปจจุบันลง เชน ปรับใหเหลือ 3,000 ตารางเมตร  

 
5. สงเสริมใหเกิดธุรกิจและบริการที่เกี่ยวกับซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย 
 

(1)  ดําเนินการสงเสริมและสรางความเขาใจใหกับนักพัฒนาและผูใชซอฟตแวรโอเพน
ซอรส และสื่ออิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับใบอนุญาตสิทธิ์ เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเลือกใชงานได
อยางเหมาะสม 

- จัดตั้งหนวยงานหลักในการสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย 
โดยใหมีหนาที่หลักดังตอไปน้ี  

ก. คัดเลือกซอฟตแวรโอเพนซอรส ประเภทตางๆ ที่ตองใชงานมาก ซ่ึงมี
ระ ดับการพัฒนาการ  (maturity)  ที่ เหมาะสมตอการ ใช ง านและ
ประชาสัมพันธและเผยแพรใหทราบในวงกวาง  

ข. จัดทํากรณีศึกษา (case study) และนําประสบการณการใชซอฟตแวร
โอเพนซอรส ในการลดตนทุนในการจัดหาซอฟตแวรที่ประสบความสําเร็จ
เชน กรณีของ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือธนาคารไทย
พาณิชย เผยแพรใหทราบกันในวงกวาง 

ค. สนับสนุนการจัดทําคูมือในการปรับเปลี่ยนไปใชซอฟตแวรโอเพนซอรสที่
ประสบความสําเร็จ 
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ง. สนับสนุนการแปลงซอฟตแวรโอเพนซอรสที่พัฒนาในตางประเทศ ใหใช
กับภาษาไทย (localization) ไดอยางเหมาะสม 

จ. จัดทําขอเสนอแนะทางนโยบายตอรัฐบาลเพื่อสงเสริมการใชซอฟตแวร
โอเพนซอรส 

 
(2)  สรางโอกาสในการประยุกตใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในภาคการศึกษา และภาครัฐ 

และไมใหกําหนดเง่ือนไขในระเบียบการจัดซื้อจัดจางหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑและ
บริการในขอกําหนดการวาจาง (TOR) ของโครงการดาน ICT ของภาครัฐที่เปนการกีดกันระบบที่
พัฒนาดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส 

- ประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองวา การใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนการ
เปลี่ยนจากการซื้อซอฟตแวรไปสูการซื้อบริการ ซ่ึงทําใหคาใชจายโดยรวมถูกลง แต
ไมใชไมมีคาใชจายเลย   และซอฟตแวรโอเพนซอรสจํานวนมากไมใชซอฟตแวรที่มี
คุณภาพต่ํา ไมสามารถใชการได 

- หนวยงานรัฐทั้ งสวนกลางและสวนทองถิ่นเชน  อบจ .  และ อบต .  ตลอดจน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ควรนํารองการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสเปนตัวอยาง เชน ใชใน
ระบบสารบรรณ หรือเครื่องแมขาย (server) ซ่ึงสามารถเริ่มไดงายกวา เน่ืองจากไมมี
ปญหาการใชงานรวมกัน (interoperability)  

- กําหนดใหมีดัชนีชี้วัดหลัก (KPI) ในการประเมินผลการจัดซื้อจัดจางระบบ ICT ของ
หนวยงานของรัฐวาเอ้ือตอการใชซอฟตแวรโอเพนซอรสหรือไม  

 
7.4 แนวคิดในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
 
 ตารางที่ 7.1 แสดงหนวยงานที่ รับผิดชอบและการดําเนินการตามแผนพัฒนาบทบาท
อุตสาหกรรม ICT (พ.ศ. 2552-2556) 
 
7.4.1 การบริหารจัดการ 
 

การบริหารจัดการแผนนี้เปนสวนหนึ่งของการบริหารแผนแมบทฯ ในสวนของยุทธศาสตร
การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
และรายไดเขาประเทศ (ยุทธศาสตรที่ 5) เพ่ือใหนําแผนนี้ไปสูการปฏิบัติไดจริง กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรมอบหมายใหสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยประสานงานกลางภายในกระทรวงฯ เพ่ือรับผิดชอบในการ
ผลักดันยุทธศาสตรพัฒนาบทบาทอุตสาหกรรม ICT และการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนดวยดัชนีชี้วัด 
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นอกจากนี้ ควรใชคณะทํางานซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับการจัดทําแผนแมบทฯ ซ่ึงประกอบดวย
บุคลากรภายในกระทรวงและบุคลากรของกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานที่ถูกกําหนดใหเปนหนวยงานหลักในหลายๆ มาตรการของยุทธศาสตร  เปนกลไกใน
การขับเคลื่อนใหมีการปฏิบัติตามแผนนี้ โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือผลักดันมาตรการใหสอดคลอง
กับกรอบระยะเวลาที่กําหนดในแผนนี้และแผนแมบทฯ   
 

อน่ึง การบริหารจัดการแผนนี้ควรยึดหลักการบริหารจัดการตามแผนแมบทฯ ซ่ึงเนนการ
สรางกลไกในการทํางานเพ่ือใหเกิดความรวมมือและการบูรณาการ ระหวางหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา ICT ของประเทศ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
(กทช.) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตองสรางความเขาใจ การยอมรับและความรวมมือในการนําแผนนี้ใน
ฐานะสวนหนึ่งของแมบทฯ ไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของในระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่ถูกระบุเปนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในแตละมาตรการ    สําหรับการดําเนินการในระดับกระทรวงของกระทรวงอื่นๆ และ
หนวยงานในสังกัด ก็ควรดําเนินการตามกลไกที่มีอยูของแผนแมบทฯ  
 
7.4.2 การติดตามประเมินผล 
 

ในการประเมินการแปลงแผนนี้สูการปฏิบัติควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตาม
และประเมินผล โดยการสรางตัวชี้วัดขั้นกลาง (intermediate indicator) เพ่ือชวยในการติดตาม
การดําเนินการตามแผนแมบทฯ เสริมจากตัวชี้วัดหลักในแผนแมบทฯ ทั้งนี้ ควรใหสํานักสงเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะหนวยประสานงานกลางของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รับผิดชอบแผนนี้ เปนหนวยงานหลักในการสรางตัวชี้วัด 
และการจัดวางระบบฐานขอมูลดังกลาว รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยประสานกับหนวยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวของ และติดตามความกาวหนา (monitoring) ของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ทุกป และมีการประเมินผลอยางเปนระบบ (evaluation) ในชวงครึ่งแผน ในฐานะเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินแผนแมบทฯ เพ่ือนําไปใชในการพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ หรือปรับ
แผนตางๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตอไป ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่อาจใชวัดผล
สําเร็จของแผนนี้เรียงตามมาตรการที่เกี่ยวของ ไดแก  
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มาตรการที่ 1 สนับสนุนดานเงินทุน /เงินชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิด
ผูประกอบการรายใหม 
- จํานวนบริษัทในกลุมธุรกิจ ICT ที่ไดรับการรวมลงทุนจากรัฐ หรือนักลงทุน

venture capital อ่ืนๆ  
- จํานวนบริษัทในกลุมธุรกิจ ICT ที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ เงินกูจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยและธนาคารพาณิชย อ่ืนๆ สิทธิ
ประโยชนในการสงเสริมการลงทุนจาก BOI หรือสิทธิประโยชนดานภาษีจาก
กรมสรรพากร  

- จํานวนบริษัทในกลุมธุรกิจ ICT ที่ไดรับการฝกอบรมการพัฒนาดิจิทัลคอน
เทนต และแนวทางการทําธุรกิจจากผูเชี่ยวชาญ ผานโครงการที่จัดขึ้น 

 
มาตรการที่ 2  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ ICT ไทยสู

ระดับสากล 
- รอยละของเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในสาขา ICT ตอเงินสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐทั้งหมด   
- จํานวนดิจิทัลคอนเทนตที่ไมมีลิขสิทธิ์ (open content depository) ที่

ผูประกอบการสามารถเขาถึง และใชประโยชนในลักษณะตอยอดได โดยไม
เสียคาใชจาย 

- จํานวนการจดสิทธิบัตรในสาขา ICT ของผูประกอบการไทยทั้งในประเทศ
ไทย และในตางประเทศ  

 
มาตรการที่ 3  สรางโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขงขันสําหรับผูประกอบการไทย ทั้ง

ตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ 
- ความสําเร็จในการจัดตั้งสภา ICT และบทบาทของสภา ICT ใน

คณะกรรมการที่สําคัญของรัฐ 
- รอยละของ TOR ในการจัดซื้อจัดจางของรัฐดาน ICT ที่มีการกําหนดเงื่อนไข

การเขาเสนอราคาที่โปรงใสและไมกีดกันผูประกอบการไทย 
- จํานวนผูประกอบการดาน ICT ของไทยที่ไปนําเสนอผลงานในเวที

ตางประเทศ 
- รายไดของดิจิทัลคอนเทนตที่พัฒนาโดยผูประกอบการไทยที่จําหนายใน

รานคาออนไลนที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก เชน App Store 
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มาตรการที่ 4  สงเสริมการลงทุนทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ 
- รอยละของประชากรที่ใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเปนประจํา  
- จํานวนบริษัทตางประเทศในสาขา ICT ที่มาลงทุนในประเทศไทย 

 
มาตรการที่ 5  สงเสริมใหเกิดธุรกิจและบริการที่เกี่ยวกับซอฟตแวรโอเพนซอรสในประเทศไทย 

- รายไดตอปจากการประกอบการของธุรกิจและบริการที่เกี่ยวกับซอฟตแวร
โอเพนซอรสในประเทศไทย 

- จํานวนหนวยงานรัฐที่มีนโยบายใชซอฟตแวรโอเพนซอรสในองคกร 
- จํานวนโครงการจัดซื้อจัดจางของรัฐดาน ICT ซ่ึงเอ้ือตอการใชซอฟตแวร

โอเพนซอรส 
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ตารางที่ 7.1 การดาํเนนิการตามแผนพฒันาบทบาทอุตสาหกรรม ICT (พ.ศ. 2552-2556) 
มาตรการ หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ.) โครงการเรงดวน 
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1  สนับสนุนดานเงินทุน /เงินชวยเหลือใน
รู ปแบบต า งๆ  เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม ใ ห เ กิ ด
ผูประกอบการรายใหม 

(1)  จัดใหมีกลไกที่ภาครัฐสามารถเขารวมลงทุน
กับผูประกอบการ 
- จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการ 
- จัดการฝกอบรมผูประกอบการ 
- ดูแลกลไกการเขารวมลงทุน 

 
- กระทรวง ICT  
- สสว. 

      

(2)  จัดใหมีกลไกที่สามารถลดภาระในการจัดหา
เงินลงทุนสําหรับผูประกอบการ 
- ประสานงานการใชกองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ 
- ประสานงานการกูยืม SME Bank 

ธนาคารพาณิชย และ บสย. 
- สนับสนุนการขอรับสิทธิประโยชนจาก 

BOI 
- ประสานงานการขอใชสิทธิประโยชนทาง

ภาษีจากสรรพากร 

 
- กระทรวง ICT  
- กระทรวงการคลัง 
- BOI 
- สวทช.  

      

(3)  สนับสนุนการลงทุนในการจัดหาเครื่องมือ (ทั้ง
ฮารดแวร และซอฟตแวร) ทรัพยสินทาง
ปญญา และสถานที่กลาง 
- ศึกษาความเปนไปไดในการตั้ งศูนย

ออกแบบขั้นสูงเสมือน 

 
 

- กระทรวง ICT  
- กรมสงเสริมการสงออก  
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มาตรการ หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ.) โครงการเรงดวน 
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- ศึกษาความเปนไปได ในการลงทุน
ใหบริการ cloud computing  

- อุดหนุนการจัดการฝกอบรมการพัฒนา
ดิจิทัลคอนเทนต 

- จัดบริการใหคําปรึกษาทางธุรกิจในการ
เขาสูตลาดตางประเทศ 

2.  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินคาและบริการ ICT ไทยสู
ระดับสากล 

(1)  สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม ICT 
- สงเสริมใหเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ICT 

เพิ่มตามสัดสวนการเพิ่มขึ้นของงบวิจัย
รวม 

 
- กระทรวง ICT  
- สํานักนายกรัฐมนตรี  
- กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
- กทช.  

 

      

(2)  สงเสริมใหกระบวนการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญามีประสิทธิภาพ 
- ติ ดต าม พัฒนาการขอ ง เทคโน โลยี 

แนวทางประกอบธุรกิจ และกฎระเบียบ
ของรัฐบาลตางประเทศ 

- เปดดิ จิทัลคอนเทนตของภาครัฐ ให
ผูประกอบการสามารถใชประโยชน 

- รวบรวมและสรางฐานขอมูลดิจิทัลคอน
เทนตที่ไมมีลิขสิทธิ์ 

 
- กระทรวง ICT  
- NECTEC 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กรมทรัพยสินทางปญญา 

 

      

(3)  สรางกลไกที่อํานวยความสะดวกในการจด        
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สิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
- ลดคาธรรมเนียมสิทธิบัตรแก SMEs 
- เผยแพรขอมูลและใหคําปรึกษาการจด

สิทธิบัตรตามกรอบ PCT 

- กระทรวง ICT  
- กรมทรัพยสินทางปญญา  
- สวทช. 

 
(4)  สรางความแข็งแกรงใหกับสถาบันและกลไก

ในการตรวจสอบ/รับรองคุณภาพ 
- ปรับมาตรฐานสินคา ICT ของไทย ให

สอดคลองกับมาตรฐานของประเทศผู
นําเขารายใหญ 

- ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่
เกี่ยวของกับสินคา ICT ในตลาดสําคัญ 

 
 

- กระทรวง ICT  
- สมอ.  
- กระทรวงพาณิชย  

      

(5)  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เปน
พื้นฐานสําคัญของโครงขายและบริการ 
- จัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาจากกองทุน

พัฒนากิจการโทรคมนาคมฯ 
- ประสานงานการขอใชสิทธิประโยชนทาง

ภาษีจากสรรพากร 

 
- กระทรวง ICT  
- กระทรวงการคลัง  
- กทช.  

 

      

3.  สรางโอกาสทางการตลาดและโอกาสใน
การแขงขันสําหรับผูประกอบการ 
(1) สนับสนุนการจัดตั้งสภา ICT  

- สมาคมผูประกอบการ
ดาน ICT 

- กระทรวง ICT  
- กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

      
การจัดตั้งสภา ICT 

 (2)  ใหสภา ICT จัดทําขอเสนอแนะ/
มาตรการเชิงรุก 

- กระทรวง ICT  
- กระทรวงวิทยาศาสตร
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มาตรการ หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ.) โครงการเรงดวน 
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และเทคโนโลยี 
 (3)  สนับสนุนการสรางโอกาสทางการตลาด

แกผูประกอบการไทย ในการแขงขันกับ
ผูประกอบการตางประเทศ 

- จัดทําราคากลางของสินคาและบริการ 
ICT 

- ดูแลการการจัดซื้ อ จัดจ างของรัฐให
โปรงใสและไมกีดกันผูประกอบการไทย 

- สงเสริมการใชเครื่องหมายของรัฐ ในการ
ทําการตลาดในประเทศ 

- สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไป
นําเสนอผลงาน 

- กําหนด KPI ของ SIPA ในการสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวร  

 
- กระทรวง ICT  
- กรมบัญชีกลาง 
- กรมสงเสริมการสงออก 

 

      

(4)  สงเสริมการพัฒนาซอฟตแวรหรือระบบ
สารสนเทศของภาคการผลิต 

- จัดทําแผนในการสงเสริมการใชระบบ
สารสนเทศในภาคการผลิต 

- ใหคําปรึกษาแก SMEs ในการใช IT  
- จัดทํากรณีศึกษาการใช IT ที่ประสบ

ความสําเร็จ 

 
- กระทรวง ICT  
- สสว.  

 

      

(5)  ใหมีหนวยศึกษาและคาดการณตลาดและ
อุตสาหกรรม ICT 

- จัดจางใหมีการศึกษาและคาดการณ

 
 

- กระทรวง ICT  

     การจัดตั้งหนวย
ศึกษาและคาดการณ
ตลาดและ
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ตลาด 
- จัดตั้งหนวยศึกษาและคาดการณตลาด 
- จั ดตั้ ง สถ าบั นอิ ส ร ะ เพื่ อ ศึ กษาและ

คาดการณตลาด 

- NECTEC 
- กพร. 

 

อุตสาหกรรม ICT 
 

(6)  สนับสนุนการสราง brand ของสินคาและ
บริการ ICT ของประเทศไทย 

- ส ง เ ส ริ มก า ร ใช เ ค รื่ อ งหม ายที่ เ ป น 
national umbrella brand ในการทํา
การตลาด 

- ส ง เสริมใหผูประกอบการใชประ วัติ
ผลงานในการรวมงานกับหนวยงานรัฐใน
การทําการตลาด 

 
 

- กระทรวง ICT  
- กรมสงเสริมการสงออก 

 

      

(7)  กําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต 

- สนับสนุนให เอกชนในอุตสาหกรรม
รวมตัวกันในการสงออก 

- พิจารณาขยายขอบเขตในการดําเนินงาน
ของ SIPA ใหสามารถใหการสนับสนุน
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต 

 
 

- กระทรวง ICT  
- กรมสงเสริมการสงออก 

 

     การขยายขอบเขตใน
การดําเนินงานของ 
SIPA ใหสามารถให
การสนับสนุนการ
พัฒนาดิ จิทั ลคอน
เทนต 

4.  สงเสริมการลงทุนทั้งภายในประเทศและ
จากตางประเทศ 
(1)  สงเสริมใหเกิดการพัฒนาและแพรกระจาย

โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ 
- ส ง เสริมให เกิดการแข ง ขันในตลาด

 
 

- กระทรวง ICT  
- กทช. 
- การนิคมอุตสาหกรรม 
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โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยการเปดเสรี
บริการโทรคมนาคมที่ใชเทคโนโลยีตางๆ  

- ใช กลไกของกอง ทุน พัฒนากิ จการ
โทรคมนาคมฯ เพื่อกระจายโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึง 

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสาร
ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ใ น เ ข ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต 

- รางแผนการปรับระบบการแพรภาพ
สัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินไปสูระบบ
ดิจิทัล 

- ประเมินผลการดําเนินการที่ผานมาของ 
SIPA และ Software Park เพื่อใช
กําหนดแนวทางการขยายไปในสวน
ภูมิภาค 

- สํานักนายกรัฐมนตรี 
- กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

(2)  สรางกลไกและมาตรการจูงใจที่เอื้อตอ
การลงทุนในอุตสาหกรรม ICT 

- แก ไ ขปญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ นั กลงทุ น
ตางประเทศที่ เกิดจากกฎหมายการ
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ข อ ง ค น ต า ง ด า ว 
กฎระเบียบในการจางแรงงาน และการ
เขาเมือง 

- จัดทํารายชื่อของผูเชี่ยวชาญดาน ICT 
ไทยในตางประเทศ ใชกรณีศึกษาของ

 
- กระทรวง ICT 
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
- BOI 
- กระทรวงแรงงาน 
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บริษัทตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ 
ในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

(3)  ทบทวนเงื่อนไข และ/หรือขั้นตอนที่
เกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชนตางๆ ของ 
BOI 

- ปรับเงื่อนไขการใหสิทธิประโยชนตางๆ 
ของ BOI ในดานการพัฒนาซอฟตแวร 
และบริการที่ เกี่ยวของใหมีขนาดการ
ลงทุนขั้นต่ําลดลง 

- ปรับเงื่อนไขการใหสิทธิประโยชนตางๆ 
ของ BOI ในการตั้งเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรในสวนภูมิภาคใหยืดหยุนขึ้น 

 
- BOI 

 

      

5.  สงเสริมใหเกิดธุรกิจและบริการที่เกี่ยวกับ
ซอฟตแวรโอเพนซอรส 

       

(1)  ดําเนินการสงเสริมและสรางความเขาใจ
ใหกับนักพัฒนาและผูใช 

- จัดตั้งหนวยงานหลักในการสนับสนุนการ
ใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 

 
- กระทรวง ICT 
- NECTEC 
 

     การจัดตั้งหนวยงาน
หลักในการสนับสนุน
การ ใช ซอฟต แว ร
โอเพนซอรส 

(2)  สรางโอกาสในการประยุกตใชซอฟตแวร
โอเพนซอรสในภาคการศึกษา และ
ภาครัฐ 

- ประชาสัมพันธ ให เกิดความเขาใจที่
ถูกตองตอซอฟตแวรโอเพนซอรส  

- หนวยงานรัฐควรนํารองการใชซอฟตแวร

 
- กระทรวง ICT 
- กพร.  
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โอเพนซอรสเปนตัวอยางแกเอกชน 
- กําหนดใหมี KPI เพื่อประเมินผลการ

จัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐที่เอื้อ
ตอการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส 

 

 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ก 
ผลการจัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นระหวางผูมีสวนไดเสีย 

ในกลุมตางๆ 



 



 ก-1

        
รายละเอียดการประชุม 

เร่ือง “ผลกระทบจากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของประเทศไทย  (2553-2556)” 

จัดโดย หอการคาจังหวดันครราชสมีา รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.   ณ หองซิตี้พารค บี  โรงแรมซิตี้พารค  

จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2552-2556 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 
เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ  ซ่ึงมุงพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการ ICT ไทย  โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการสรางงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน  
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสูผูประกอบการ และสรางสภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ (โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัล
คอนเทนต) 

 
    จากยุทธศาสตรดังกลาว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักสงเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการ
เชื่อมโยง สนับสนุน ขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย จึงมอบหมายใหคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 
ดําเนินศึกษาการวิจัยใน”โครงการสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 2” บัดนี้ คณะวิจัยไดทําการวิจัยและจัดทํารางแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) เรียบรอยแลว  
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยภายใตการสนับสนุนของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงรวมจัดการประชุมน้ีขึ้นเพื่อนําเสนอรางแผนดังกลาว และเพ่ือรับฟง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการ ในอุตสาหกรรม
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตัลคอน
เทนท เพ่ือที่คณะผูวิจัยจะรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงแผนใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) และขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง
ไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง พรอมแนวคิดในการติดตามประเมินผลในเชิงบริหารจัดการและเชิง
นโยบาย 
 
3. กลุมเปาหมายและผูเขารวมประชุม 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตัลคอนเทนท สถาบันการศึกษาตลอดจนตัวแทน
จากองคกรในภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยมีผูเขารวมการ
ประชุมประมาณ 70 คน 
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กําหนดการประชุม 

เร่ือง “ผลกระทบจากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของประเทศไทย  (2553-2556)” 

จัดโดย หอการคาจังหวดันครราชสมีา รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.   ณ หองซิตี้พารค บี  โรงแรมซิตี้พารค  

จังหวัดนครราชสีมา 

 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 09.10 น.  กลาวเปดการประชุม 
  โดย  คุณสุบงกช  วงศวิชยาภรณ ประธานหอการคาจังหวัดนครราชสีมา 

09.10 - 09.50 น. นําเสนอรางแผนการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) 
  โดย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย  

สถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอารไอ) 
09.50 – 10.00 น. นําเสนอรางพรบ. สภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย 
  โดย ดร. อาจิน  จิรชีพพฒันา 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

10.00 - 10.15 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.15 - 11.00 น. อภิปรายความเห็นตอรางแผนการพัฒนาอตุสาหกรรม ICT  
   โดย ดร. ยุทธพล   ทวะชาลี 

ผูจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาชพี ICT กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  
ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพราชการ 
คุณโสภณ   ผลประพฤต ิ
ที่ปรึกษาบริษทัสยามมัลติซอฟท 
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คุณอภิศักดิ์   พัฒนจักร 
ที่ปรึกษาสมาคมการคาซอฟตแวรและธุรกจินวัตกรรมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   ดร. สมเกียรติ  ตั้งกิจวานชิย 
ผูดําเนินการอภิปราย:               ดร. เสาวรัจ รัตนคาํฟ ู  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

11.00 - 12.00 น. เปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรม ICT 

12.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน 
 



 ก-5

สรุปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากวิทยากรและผูเขารวมประชมุงานสัมมนา  
“ผลกระทบจากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของประเทศไทย  (2553-2556)” 
วันพุธที่ 28 เมษายน 2553  

ณ หองซิตี้พารค บี  โรงแรมซิตี้พารค  จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากวิทยากร 
 1. แผนพัฒนาฯ สวนใหญจะกลาวถึงดานอุปทาน ในขณะที่ดานอุปสงคกลาวถึงนอย 
ดังนั้น ควรมีการกระตุนความตองการดาน ICT ใหมากขึ้น โดยการเชื่อม ICT เขากับภาค
เศรษฐกิจอ่ืน เชน ภาคการเกษตร และภาคบริการ เปนตน ซ่ึงภาคเศรษฐกิจดังกลาวเขาไมถึง 
ICT แตผูประกอบการมีความตองการดาน ICT อยู และควรใหมีการเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา 
กับเปาหมาย ควรมีมาตรการที่สามารถบรรลุเปาหมายไดหลายเปาหมาย 
 2. งานหลายอยางในแผนฯ มีหนวยงานที่รับผิดชอบอยูแลว ดังน้ันควรที่จะตอยอด
มากกวาที่จะไปเร่ิมตนใหม และควรใหภาคเอกชนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในแผนฯ มากขึ้น 
 3. ควรเนนใหมีการนํากรณีศึกษาที่ประสบความสําเร็จมาเผยแพรเพ่ือใหสามารถเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอไปได  

4. ในดานการพัฒนาคน ควรใหมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย โดยสรางคนจาก
มหาวิทยาลัยและเรียกคนกลับมาทํางาน โดยมีการตั้งบริษัทเขามารองรับ ซ่ึงจะเปนการให
นักศึกษาไดทํางานจากประสบการณจริงเพ่ือใหสามารถนําความรูมาใชไดอยางเปนรูปธรรม 
 5. ควรเรงดําเนินการใหมีการจัดตั้งสภาไอซีทีขึ้นมา เพ่ือเปนแหลงรวมตัวของหนวยงาน 
หรือผูประกอบการณดาน ICT ใหมีความเขมแข็งขึ้น ถาหากสภา ICT ใชเวลานานกวาจะมีการ
จัดตั้ง เอกชนควรจะรวมตัวกันคูขนานไปกับการตั้งสภา ICT เม่ือสภา ICT มีความพรอมก็
สามารถเขาไปทํางานตอไดทันที 
 6. เรื่องแหลงเงินทุนใหกับบริษัทดาน ICT ขนาดกลางและขนาดเล็ก รัฐควรใหการ
สนับสนุน เพราะธนาคารไมมีความเขาใจลักษณะธุรกิจดาน ICT ซ่ึงธนาคารใหความสําคัญกับ
ทรัพยสินที่จับตองได เชน อาคาร ที่ดิน ในการการเปนเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูมากกวา 
ในขณะที่ทรัพยสินที่จับตองไมไดเชน มูลคาสัญญาจาง ธนาคารไมไดนําสวนนี้มาพิจารณาในการ
ใหเงินกู  
 7. เห็นดวยกับการจัดตั้งศูนยออกแบบขั้นสูง เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค 
 8. การใชซอฟตแวรในประเทศ มีเพียงรอยละ 30 เทานั้นที่มาจากผูผลิตในประเทศ ดังน้ัน 
ควรที่จะสนับสนุนและผลักดันในการมีใชซอฟตแวรที่ผลิตจาก Software house ในประเทศไทย
ใหมากขึ้น 
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 9. ควรใหความสําคัญกับ Demand ของภาคราชการ โดยเฉพาะในสวนทองถิ่น ซ่ึงมี
หลายภาคสวนที่มีความตองการดาน ICT เชน ที่เกี่ยวของกับศาสนา หรือ ภาคสหกรณ ดังนั้น
ควรสราง supply เพ่ือตอบสนองกับภาคดังกลาว มีการสรางฐานขอมูลเกี่ยวกับความตองการ
ดังกลาว อีกทั้งงบประมาณทองถิ่นที่ถูกตัดไปนั้น คอนขางนอยเพ่ือเทียบกับงบประมาณภาครัฐ
สวนอ่ืนๆ ดังน้ันจึงเปนโอกาสใหเกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะสําหรับ
ผูประกอบการตางจังหวัด 
 10. เรื่องการเปดดิจิทัลคอนเทนตของภาครัฐ ใหผูประกอบการสามารถใชประโยชน ควร
มีการนิยาม และกําหนดขอบเขตใหแนนอนวาครอบคลุมประเภทใดบาง 
 11. เรื่อง Open Source Software (OSS) มีประเด็นที่วิทยาการใหขอคิดเห็นดังน้ี 

- เห็นดวยกับการตั้งหนวยงานประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
ใชงาน Open Source Software 

- ควรมีการพัฒนา Software ตนน้ํา เชน พวก core ของ operating systems 
โดยภาครัฐอาจจะลงทุนกอนและใหเอกชนตอยอด 

- หนวยงานรัฐไมมีมีการสนับสนุนการใช OSS อยางจริงจัง แมจะมีการออกแบบ
ฟอรมจาก NECTEC คือ EDI แตภาครัฐไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันผาน
แบบฟอรมดังกลาว มีการทําเพียงแคในระดับกระทรวงเทานั้น 

- ควรสนับสนุนใหมีการใชในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพราะจะเปนเครื่องมือชวยใน
การประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยได 

 12. อุปสรรคประการหนึ่งในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐคือ เร่ืองมาตรฐานขอมูล ภาครัฐจะมี
มาตรฐานขอมูลของภาครัฐ ซ่ึงเอกชนที่ตองการทํา application กับภาครัฐตองไปขอรหัสดังกลาว 
แตไมรัฐไมเปดเผย 
  
สรุปขอเสนอแนะจากการเปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็น 
 1. ควรมีศูนย market place ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับ ผูผลิตและผูที่ตองการซอฟตแวร
ภายในประเทศ เพ่ือใหเกิด business matching ระหวาง demand และ supply มาเจอกัน โดย
อาจจะใหภาครัฐเปนผูดําเนินการ และควรผลักดันใหเกิด business matching ในตลาดทองถิ่น
ดวย 

2. ผูประกอบการตามตางจังหวัด มีตนทุนในการประกอบการสูงกวาผูประกอบการใน
กรุงเทพ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน เชน คาเชา server ในตางจังหวัดจะมีคาใชจายสูง
กวาในกรุงเทพ และในบางครั้งซอฟตแวรจากทองถิ่นยังไมไดรับความนาเชื่อถือเทาไหรจากผูซ้ือ 

3. ควรแปลงวิกฤติใหเปนโอกาสโดยเฉพาะเรื่อง license และควรเนนสินคาที่ผลิตใน
ประเทศไทยเปนลักษณะสนับสนุน (support) มากกวาเปน product champion 

4. การจัดซื้อจัดจางภาครัฐไมมีกฏเกณฑหรือใหการสนับสนุนผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก สงผลใหไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายใหญได โดยเฉพาะบริษัทตางชาติ  
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5. ผูเขารวมประชุมบางรายมีความเห็นวาการพัฒนาซอฟตแวรน้ัน ทุนไมใชปจจัยหลัก 
6. เห็นดวยในเร่ืองการแกไขระเบียบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ขอเสนอแนวทางหนึ่งคือ 

การกําหนดเรื่องบริการหลังการขายเปนรายการหนึ่งในเรื่องการจัดซื้อ (check list) หรืออีก
แนวทางหนึ่งคือใหมีการพิจารณาจัดซื้อซอฟตแวรในทองถิ่นเปนอันดับแรกโดยอาจจะออกเปนมติ 
ครม. เพราะงายกวาการแกกฏหมาย 

7. ผูประกอบการไมกลารองเรียนเร่ืองการจัดซื้อจัดจาง ดังนั้นควรมีหนวยงานกลางที่ทํา
หนาที่ชวยพิจารณาวามีการล็อคเสปคหรือไม 

8. ขาราชการที่เกี่ยวของกับ ICT กวารอยละ 60 ไมมีความรูดาน ICT แตตองมาทําหนาที่
ตรวจสอบเสปคในการจัดซื้อ ดังน้ันควรมีการกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพดาน ICT ซ่ึงขาราชการ
ตองมีใบมาตรฐานวิชาชีพจึงสามารถตรวจสอบเสปคการจัดซื้อได และจะมีเงินคามาตรฐาน
วิชาชีพใหกับผูที่มีใบมาตรฐานวิชาชีพดวย 

9. การผลิตทรัพยากรมนุษยดาน ICT ไมสอดคลองกับอุตสาหกรรม ICT เน่ืองจาก 
หลักสูตรการศึกษาไมคอยทันสมัยและการปรับหลักสูตรจะปรับตามความชํานาญของอาจารยที่
สอน ดังนั้นควรใชงานวิจัยดานเทคโนโลยีหรืองานวิจัยทางการตลาดมาชวยในการปรับหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม ICT 

10. หนวยงานที่สามารถเปนตัวชวยในการสรางผูประกอบการรายใหม คือ University 
business incubator (UBI) ซ่ึงเปนศูนยบมเพาะใหนักศึกษากาวเขามาเปนผูประกอบการได 
ดังน้ันควรผลักดันให UBI สรางผูประกอบการดาน ICT เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ICT ตอไปได 

11. ควรมองอุตสาหกรรม ICT เปน supporting industry มากกวาเปน leading industry 
คือเนนการนํา ICT ไปสนับสนุนภาคการผลิตอ่ืนมากกวาเนนใหเปนอุตสาหกรรมหลัก เชน การ
นํา ICT ไปชวยในเรื่องการแปรรูปการเกษตร การประกอบยานยนต เปนตน 

12. ควรมองการใหบริการ internet เปนเหมือนกับสาธารณูปโภคประเภทอื่นเชน ไฟฟา 
ประปา โดยทําใหการใหบริการ internet มีความครอบคลุมและมีราคาถูก 

13. เรื่อง software park อาจจะเริ่มจากเอกชนโดยเฉพาะกลุม real estate ที่ใหเชาพื้นที่
ทําธุรกิจ เน่ืองจากอุตสาหกรรม ICT ไมมีสายพานการผลิต แตตองมีพ้ืนที่ลักษณะเปน business 
environment ที่ชวยกอใหเกิด creative idea ซ่ึงจะเปนการดึงดูดคนตางชาติเขามาเปด
อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

14. เร่ืองโครงสรางพื้นฐาน ในประเด็นเรื่อง wi-max อาจจะมีปญหาขัดกับ พรบ. 
คอมพิวเตอร คือใครควรจะเปนผูเก็บ log files นอกจากนั้นควรมีการกําหนดมาตรฐานใหชัดเจน
วา มูลคาของการเก็บ sys log ควรมีราคาเทาใด 

15. หนวยงานรัฐ เชน SIPA NECTEC หรือ Software Park ควรจะใหคําจัดความแตละ
หนวยงานใหชัดเจน วามีหนาที่อยางไร ผูรวมการประชุมรายหนึ่งเห็นวาอาจจะยุบรวม SIPA ที่มี
หลายสาขาเหลือเพียงแหงเดียว  

16. ควรมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยใหมี free zone 
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17. เร่ืองการกําหนดราคาซอฟตแวร อาจจะมีการลอคเสปคทางออมคือ ราชการไมมี
ความรูดานซอฟตแวรวาควรจะใชซอฟตแวรประเภทไหน จึงไปปรึกษาเอกชนใหชวยแนะนํา และ
เขียนเสปคให ซ่ึงทางภาครัฐควรมีการใหคาปรึกษาเปนตนทุนอยางหนึ่ง ซ่ึงจะเปนการชวยลด
ปญหาการลอคเสปคลงไดบาง 

18. ภาครัฐควรใหการสนับสนุน web service เร่ือง payment ซ่ึงจะเปนการชวยสงเสริม
ใหมีการซื้อขายทางอินเตอรเน็ตมากขึ้น 

19. ภาครัฐควรหาตลาดใหกับผูผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ 
20. รัฐควรใหความชวยเหลือตลาดเล็ก เชนความตองการโปรแกรมชวยสอนตางๆของ

อาจารย ซ่ึงอาจารยจะไปจางนักศึกษามาทํา โดยรัฐอาจจะจัดตั้งกองทุนสําหรับธุรกิจเล็ก โดยมี
กระบวนการเกี่ยวกับสัญญาการจายคาตอบแทนและสัญญาเงินกูที่ชัดเจน 

21. สาเหตุที่ผูประกอบการไปใช inter brand เน่ืองจากมีความนาเชื่อถือมากกวา ซ่ึงผู
ประกอบบางรายเคยใช local brand แลวปรากกฏวา เม่ือมีการซื้อขายแลว ก็ไมมีการบริการหลัง
การขาย หรือชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา ดังน้ันภาครัฐควรมีมาตรการเพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ผูประกอบการวา local  brand มีบริการหลังการขาย มีการชวยเหลือเม่ือเกิดปญหาหลังจากการ
ซ้ือ 

22. เรื่องการกูเงินกับธนาคาร อยากใหมีสมาคมที่ใหการค้ําประกันให เหมือนกับที่ภาค
การทองเที่ยวที่ใหสมาคมการทองเที่ยวค้ําประกันให 

23. เรื่อง Open Source Software (OSS) ภาคการศึกษายังไมไดใหการสนับสนุน OSS 
มากเทาที่ควร นอกจากนั้น ควรทําอยางไรให OSS มีมาตรฐานในแงความคุมคาที่ผูบริโภค
สมควรไดรับ  
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รายละเอียดการประชุม 

เร่ือง “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556)” 

จัดโดย 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการ 

พัฒนาประเทศไทย 
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.    

ณ หองประชมุ ชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
 

 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2552-2556 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 
เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ  ซ่ึงมุงพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการ ICT ไทย  โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการสรางงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน  
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสูผูประกอบการ และสรางสภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ (โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัล
คอนเทนต) 

 
    จากยุทธศาสตรดังกลาว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักสงเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการ
เชื่อมโยง สนับสนุน ขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย จึงมอบหมายใหคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 
ดําเนินศึกษาการวิจัยใน”โครงการสงเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 2” บัดนี้ คณะวิจัยไดทําการวิจัยและจัดทํารางแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) เรียบรอยแลว  
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยภายใตการสนับสนุนของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงรวมจัดการประชุมน้ีขึ้นเพ่ือนําเสนอรางแผนดังกลาว และเพ่ือรับฟง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม ซ่ึงประกอบดวยผูประกอบการ ในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตัลคอน
เทนท เพ่ือที่คณะผูวิจัยจะรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงแผนใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) และขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง
ไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง พรอมแนวคิดในการติดตามประเมินผลในเชิงบริหารจัดการและเชิง
นโยบาย 
 
3. กลุมเปาหมายและผูเขารวมประชุม 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตัลคอนเทนท สถาบันการศึกษาตลอดจนตัวแทน
จากองคกรในภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยมีผูเขารวมการ
ประชุมประมาณ 50 คน 
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กําหนดการประชุม 

เร่ือง “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของประเทศไทย  (2553-2556)” 

จัดโดย 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการ 

พัฒนาประเทศไทย 
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.    

ณ หองประชมุ ชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 09.20 น.  กลาวเปดการประชุม 
  โดย  คุณอาจิน จิรชีพพฒันา 
         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมอุตสหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
          การสื่อสาร  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

09.20 - 10.00 น. นําเสนอรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) 
  โดย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 
10.00 - 11.00 น. อภิปรายความเห็นตอรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT  
  โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก  
   นายกสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
   คุณดนุพล สยามวาลา  
   ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไอซ โซลูชั่น จํากัด 
   คุณเพิ่มบญุ เอ่ียมสุภาษิต  

นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย   
   ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย   

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
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ผูดําเนินการอภิปราย:    ดร. เสาวรัจ รัตนคําฟู   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย  

11.00 - 12.00 น. เปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม ICT 

12.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

  อาหารวางบริการในหองประชุม 
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สรุปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากวิทยากรและผูเขารวมประชมุงานสัมมนา  
“แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556)” 
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553  

ณ หองประชมุ ชั้น 2 มูลนิธิสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากวิทยากร 
 1. เปาหมายที่สําคัญของแผนฯ คือใหสามารถแขงขันไดในระดับโลก โดยมีเอกชนเปนคน
ลงมือ และรัฐเปนฝายสนับสนุน ดังน้ันรัฐตองรับฟงเสียง ฟงความคิดเห็นของภาคเอกชน ซ่ึงควร
เปนความคิดเห็นในรูปของสมาคมเพราะเปนเสียงสวนรวม 
 2. จุดออนที่สุดของอุตสาหกรรม ICT คือ นักการตลาดที่ไมเขาใจตลาดอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ ไมเขาใจความตองการของลูกคา การเรียนการสอนการตลาดยังใชกรณีศึกษา
แบบเดิมๆ อยู ดังน้ันสิ่งที่ตองพัฒนาอันดับแรกสําหรับอุตสาหกรรม ICT คือ การสงเสริมดาน
การตลาด 
 3. เรื่อง Open Source Software (OSS) มีประเด็นที่วิทยากรใหขอเสนอแนะดังน้ี 
  - มี 4 ประเด็นหลักในการพิจารณาเรื่อง OSS คือ คน Demand Supply และการ
สรางมาตรฐาน 
  - ในไทยสวนใหญจะเนนเรื่องการขาย Product มากกวา Service 

 - ตองแยกแยะวาจะสงเสริม OSS เพ่ือสนับสนุนการใชงานภายในประเทศ หรือ
เพ่ือสงออกไปตางประเทศ ซ่ึงในแผนฯ จะเนนเพ่ือการใชงานในประเทศ 

- เรื่องที่ควรสงเสริมคือ การสรางมาตรฐาน เพราะปกติ Software ทั่วไป
มาตรฐานจะกําหนดโดย Vendor ในขณะที่ OSS ยังไมมี ดังน้ันควรมีหนวยงานเขามา
ดูแล  

- อีกประเด็นที่ควรสงเสริมคือ การสงเสริม OSS ใหเขาไปในทุกกลุมของ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ อุตสาหกรรม digital content  

- ควรประสานกับกรมทรัพสินทางปญญา ในการให OSS เปนหนึ่งในทางเลือก
ใหกับผูใช จากเมื่อกอนที่เนนใหทําตามกฏหมาย แลวใหทางเลือกเดียวคือซ้ือซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์  

- สิ่งที่ยังขาดไปของแผนฯ คือ การสงเสริม Supply เน่ืองจากในหัวขอเรื่องการ
สนับสนุนเงินทุนสวนใหญจะพูดถึงของที่มีลิขสิทธิ์ ในขณะที่ OSS ไมมีลิขสิทธิ์  

- ควรมีตัวกลางในการจับคูระหวาง Demand และ Supply ของผูใชและผูผลิต 
OSS 

- ภาครัฐตองเริ่มตนใช OSS กอน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับภาคเอกชน โดย
ภาครัฐตองเปน promoter มากกวาเปน developer 
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- OSS เปรียบไดกับ Hardware ตัวหน่ึงที่มีทุกอยางที่เราตองการ ขาดเพียงผูใช
ไมรูจักวิธีที่จะเอาไปตอยอด 

- OSS จะโตได ตองเริ่มที่ตางจังหวัดกอน เน่ืองจากตางจังหวัดยังไมคอยมี 
Software house สวนใหญมีแตคนขาย Hardware หรือ Accessories ซ่ึงคนในทองถิ่นไม
มีความสามารถในการขยายตัวหรือใหบริการดาน IT ดังน้ัน ควรนํา OSS เขาไปชวยใน
ลักษณะ Service มากกวาการพัฒนา Software 
4. มีหลายมาตรการที่มีมาตั้งแตแผนฯ ครั้งที่แลว ในปจจุบันก็ยังมีอยู ซ่ึงสิ่งนี้ชี้ใหเห็นวา 

ไมสามารถทําไดตามแผนที่เขียนไว แผนไมสามารถทําไดในเชิงปฏิบัติ อันเนื่องมาจากคนปฏิบัติ
ไมไดเขาใจตรงกับจุดประสงคของมาตรการวามีเพ่ืออะไร  
 5. เรื่อง Digital content การขอทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องสื่อสรางสรรค ถูกจํากัด
กรอบในการคิดและการทําในการนําไปขายตางประเทศวา ตองทําเรื่องที่เนนความเปนไทย เชน 
ปลาบูทอง 
 6. ภาครัฐยังมองอุตสาหกรรมเกมสในภาพลบ คิดวาเปนเปนการมอมเมาเยาวชน ทําให
ไมสนับสนุนอุตสาหกรรมเกมสเทาที่ควร   
 7. เรื่องการตั้งศูนยออกแบบขั้นสูง ไมควรเนนที่สถานที่หรือ Hardware เน่ืองจากบาง
บริษัทอาจอยูไกลเกินไปไมสะดวกในการเดินทาง สิ่งที่ควรเนนคือ ทําเปนแบบ digital library และ
การให licensingซอฟตแวรแกบริษัท ซ่ึงรัฐสามารถ support ได ณ สวนนี้ 
 8. เร่ืองแหลงเงินทุน ถึงแมวาธนาคารจะเขาใจวาอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่มาขอกูสวน
ใหญจะเปนทรัพสินทางปญญา แตธนาคารก็ไมปลอยกู เพราะธนาคารตองการสินทรัพยค้ําประกัน
ที่จับตองได ที่สามารถขายไดงาย ดังน้ัน เปนไปไดหรือไมวารัฐจะเขาไปค้ําประกันใหกับผูกูหรือมี
สิ่งใดที่ใชเพ่ือทดแทนความเสี่ยงใหกับธนาคาร 
 9. มาตรการตางๆ ที่อยูในแผน ไมจําเปนตองมีเยอะมาก แตควรเนนใหสามารถนําไปใช
ไดจริงๆ 
   10. ในแผนไมมีจุดมุงหมายวาควรจะสงเสริมอะไร และไมใครมีภาวะผูนําที่จะกําหนด
ทิศทางของแผน ดังนั้นสิ่งที่ตองทําคือควรมองดาน Demand side แลวประเมินวามีดานใดที่
สามารถแขงขันได เพ่ือที่จะได Focus วาควรจะเนนที่เรื่องใด 
 11. ไมแนะนําใหไทยพัฒนาอุตสาหกรรม ICT คลายๆ ของอินเดีย คือเนน Outsource 
เน่ืองจากบุคลากรไมเพียงพอ ซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาแยงตัวบุคลากรกัน 
 12. เรื่องกรณีที่ประสบความสําเร็จ ควรใหบริษัทที่เปน World class ที่ใชซอฟตแวรของ
ไทยเปนผูประชาสัมพันธ เน่ืองจากจะมี impact มากกวาใหภาครัฐเปนผูประชาสัมพันธ 
 13. แบรนดไทยดาน ICT ไมไดรับความนิยม หรือไมเปนที่รูจักในตลาดโลก ไมเหมือนกับ
เรื่องการทองเที่ยว  
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 14. ควรสนับสนุน Software ที่มี deep vertical domain ในภาคการผลิตที่มีความ
เชี่ยวชาญ เชน ดาน โรงแรม logistic หรือ hospital ซ่ึงรัฐอาจจัด Workshop เฉพาะดานเพื่อมา
กําหนดยุทธศาสตรในการนํา Software มาสนับสนุนในแตละภาคการผลิต 
 15. ควรสนับสนุนเทคโนโลยีใหมๆ เชน SaaS หรือ Cloud computing ซ่ึง Software 
เหลานี้สวนใหญไมมีสัญชาติ ซ่ึงเหมาะกับประเทศไทยที่ไทยไมไดมีภาพลักษณในดานนี้ ดังน้ัน
การไรสัญชาติจะดีกวา 
 16. เรื่อง Digital content ควรมีการทําใหเกิด Character เปนของตัวเอง เชน กานกลวย 
และควรทําใหเกิด Character business คือมีธุรกิจเชื่อมตอกันมาอีก 
 17. ในแผนฯ ยังขาดน้ําหนักในการลงงบประมาณ วาควรลงแตละดานเทาไหร 
 18. เรื่องการรวมลงทุนกับภาครัฐ มีขอกังวลวาภาครัฐจะสงคนเขามานั่งบริหารงานดวย 
ซ่ึงภาครัฐไมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจ จะสงผลใหการทํางานลําบากมากขึ้น อีกขอกังวลคือ
เรื่องการคอรรัปชั่น หากมีการกําหนด KPI วาตองมีการรวมทุนไดกี่บริษัท อาจจะเกิดการรวมทุน
กับบริษัทที่เปนเครือญาตินักการเมืองที่เปดบริษัทเพื่อไปขอรับรวมทุน 
 19. เรื่องการจดสิทธิบัตรที่ไทยไมคอยมีการจดเพราะ ไมมี innovation หรือ จดแลวไม
สรางรายได ดังน้ันการใหบริการเรื่องสิทธิบัตร ตองพิจารณาอีกครั้ง 
 20. เห็นดวยกับเรื่องการรวมตัวกันของผูประกอบการ เพ่ือเปนแนวทางคูขนานกับสภา 
ICT เน่ืองจากเกรงวาสภา ICT จะกลายเปนเหลาเกาในขวดใหม 
 21. ไมเห็นดวยเรื่องการกําหนดราคากลาง ควรใหมีการแขงขันกัน แตที่ควรชวยผู
ประการรายยอยคือ การสราง Competitive advantage ทั้งเรื่องแบรนดและคุณภาพใหกับ
ผูประกอบการรายยอยจะดีกวา 
 22. เรื่อง KPI มีประเด็นที่ใหขอเสนอแนะดังน้ี 

- เรื่องการกําหนดใหรัฐใช OSS ควรขยายเพิ่มเตมิวาใหรัฐใช Software จากที่ทํา
โดยผูประกอบการไทยจะสงผลกระทบในวงกวางมากกวา 

- ควรเพิ่มเรื่อง Supply ของ OSS วามีบริษัททางดาน OSS มีการเติบโตมากขึ้น
ขนาดไหน ซ่ึงจะทําใหรูขีดความสามารถในการใหบริการดาน OSS และความสามารถใน
การรองรับความหลากหลายของ OSS 

- ควรมีการวัดเรื่องการลดการละเมินลิขสิทธิ์วาลดลงเทาใด และนําไป
เปรียบเทียบกับการนําเขาซอฟตแวรจากตางประเทศดวยวา ลดการนําเขาซอฟตแวรจาก
ตางประเทศหรือไม เพ่ือเปนการประเมินวาเราสามารถผลิตซอฟตแวรเพ่ือใชงานไดเอง 
ไมตองพ่ึงซอฟตแวรตางประเทศไดหรือไม 

- ตองวัดที่การเติบโตของตลาด (Market size) และสวนแบงทางการตลาด 
(Market share) ไมใชวัดที่จํานวนกิจกรรมที่จัด เหมือนกับ การทองเที่ยววัดที่จํานวน
นักทองเที่ยวเขามาในประเทศ 
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 23. ภาครัฐตองสรางความยอมรับ (Trust) จากภาคเอกชน เน่ืองจากในปจจุบัน
ภาคเอกชนจะรวมตัวกัน ไม พ่ึงรัฐ ซ่ึงจะเปนผลเสียตอการประสานงานเชิงนโยบายใน
ระดับประเทศ 
 24. เรื่องการใหเงินทุนสนับสนุน รัฐตองสนับสนุนมากขึ้นทั้งเรื่องเงินทุนและโฆษณา และ
ตองใหแบบกลาเสี่ยง ไมตองเนนปริมาณแตใหเนนที่คุณภาพ เพราะแตละโครงการตองใชทุนมาก 
 25. เร่ืองการอบรม เห็นดวยกับการเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางชาติ แตในบางสาขาเชน 
การตลาด ไมสามารถเรียนใหเกงไดในระยะเวลาสั้นๆ ซ่ึงในตางประเทศ เชน เกาหลีใต  มีการตั้ง
โบรกเกอรจากตางประเทศทําหนาที่ชวยขาย ซ่ึงภาครัฐควรจะเขามาสนับสนุน 
 26. เห็นดวยกับการจูงใจใหบริษัทขามชาติเขามาลงทุนในไทย ตองมีเสนอแนะวา ควรทํา
อยางไรใหบริษัทเหลานี้ทําการถายทอดเทคโนโลยีและทักษะใหประเทศใหกับบุคลากรไทย
ทางดานนี้ 
 27. ควรใหเกิดความรวมมือกันระหวางกระทรวง เชน กระทรวง ICT และ 
กระทรวงวิทยาศาสตร นําแผนที่มีอยูแลว มาวางแผนรวมกัน 
สรุปขอเสนอแนะจากการเปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็น 
 1. บุคลากรดาน ICT ในไทยยังขาดแคลนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

2. เสนอแนะใหเพ่ิมการศึกษาเรื่องปญหาของแผนฯ เกา วาทําไมถึงไมสามารถนําไปใช
ในทางปฏิบัติได  

3. บางแผนงานขาดความตอเน่ืองจากแผนฯ เกา อาจเนื่องมาจากขาดเจาภาพ หรือ
เจาภาพบางทานไมมีอํานาจในการสั่งการ 

4. เรื่องการจัดซื้อของภาครัฐ สวนใหญจะเนนที่ราคา ไมสนใจเรื่องมาตรฐาน ควรมีการ
จัดทํา Software guidebook เพ่ือชวยในการตรวจรับงาน 
 5. ปญหาของการนําซอฟตแวรไปใชในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ ไมเห็นความสําคัญของ
การใชซอฟตแวร และ ไมมีบุคลากร 
 6. เรื่อง OSS มีประเด็นที่ผูเขารวมประชุมใหขอคิดเห็น ดังน้ี 

- ปญหาสําคัญ คือ ขาดงานดาน Support อีกทั้งบางครั้งนําไปใชแลวขาดความ
ตอเน่ืองในการพัฒนา 

- ควรมีการเปด OSS ของภาครฐั ใหคนทั่วไปสามารถเรียนรูได และกําหนด KPI 
วาภาครัฐเปด OSS ใหคนทั่วไปไดกี่เปอรเซ็นต 

- บุคลากรดาน OSS ขาดแคลน ตองรับคนทํางานที่มาจากคนในชุมชนที่ออก
จากโรงเรียนในตางจังหวัด 

 7. เร่ืองการตั้งสภา ICT ควรกําหนดสัดสวนใหชัดวาจะมีกรรมการจากอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร ฮารดแวร หรืออ่ืนๆ อยางละเทาใด 
 8. เรื่องโครงสรางพื้นฐาน ในปจจุบันเพียงพอหรือไม ซ่ึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานจะ
ชวยสงเสริมเรื่องอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
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รายละเอียดการประชุม 
เร่ือง “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

(2553-2556)” 
จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร , สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  และสํานักงานสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สาขาเชียงใหม 
วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.    

ณ หองลานนา  โรงแรมฮอลิเดยอินน  จังหวัดเชยีงใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2552-2556 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 
เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ  ซ่ึงมุงพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการ ICT ไทย  โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการสรางงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน  
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสูผูประกอบการ และสรางสภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ (โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัล
คอนเทนต) 

 
    จากยุทธศาสตรดังกลาว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารโดยสํานักสงเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการ
เชื่อมโยง สนับสนุน ขยายและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย จึงมอบหมายใหคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 
ดําเนินศึกษาการวิจัยใน”โครงการสงเสรมิบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการ
เจริญเตบิโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 2” บัดนี้คณะวิจัยไดทําการวิจัยและจัดทํารางแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) เรียบรอยแลว  
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยภายใตการสนับสนุนของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมจึงรวมจัดการประชุมน้ีขึ้นเพ่ือ
นําเสนอรางแผนดังกลาว และเพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม ซ่ึง
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ประกอบดวยผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตัลคอนเทนท เพ่ือที่คณะผูวิจัยจะรวบรวมขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงแผนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) และขอเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแปลง
ไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง พรอมแนวคิดในการติดตามประเมินผลในเชิงบริหารจัดการและเชิง
นโยบาย 
 
3. กลุมเปาหมายและผูเขารวมประชุม 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตัลคอนเทนท สถาบันการศึกษาตลอดจนตัวแทน
จากองคกรในภาคประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ  โดยมีผูเขารวมการ
ประชุมประมาณ 70 คน 
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กําหนดการประชุม 
เร่ือง “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

(2553-2556)” 
จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร , สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  และสํานักงานสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) สาขาเชียงใหม 
วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.   

ณ หองลานนา โรงแรมฮอลิเดยอินน  จังหวัดเชียงใหม 

 
08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน 
 

09.00 - 09.10 น.  กลาวตอนรับ 
  โดย  คุณองอาจ  กิตติคุณชัย 
           ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 

09.10 - 09.20 น. กลาวเปดการประชุม 
  โดย  คุณธานีรัตน  ศิริปะชะนะ 
          รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

09.20 - 09.50 น. นําเสนอรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสารของประเทศไทย (2553-2556) 
  โดย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย  
   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 
 

09.50 - 10.00 น. นําเสนอรางพรบ. สภาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย 
  โดย ดร. อาจิน  จิรชีพพัฒนา 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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10.00 - 10.45 น. อภิปรายความเห็นตอรางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT  
   โดย 1. คุณรังสรรค    จันทธนฤกุล      

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ภาคเหนือ 

        2. คุณพัชรพงศ   คูสุวรรณ      
                ผูจัดการทั่วไป บริษทั จิมม่ีซอฟตแวร จํากัด 
        3. ดร. สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย  
                                               สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
                   ผูดําเนินการอภิปราย :  ดร. เสาวรัจ รัตนคําฟู      
        สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
 

10.45 - 12.00 น. เปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็นตอแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม ICT 
 

12.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน 
                                           

           !!! อาหารวางบรกิารในหองประชุม 
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สรุปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากวิทยากรและผูเขารวมประชมุงานสัมมนา  
“ผลกระทบจากแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของประเทศไทย  (2553-2556)” 
วันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553 

ณ หองลานนา โรงแรมฮอลิเดยอินน  จังหวัดเชียงใหม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากวิทยากร 
 1. TDRI ยังใหยาไมแรงเทาไหร อาจเปนเพราะขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาการศึกษา ซ่ึง 
ดร.สมเกียรติใหเหตุผลวากระทรวง ICT เปนกระทรวงใหม ยังไมมีความพรอมทั้งทางดาน
โครงสรางองคกร ยังไมคอยมีหนวยงานที่สนับสนุนงานดาน ICT จึงไมไดใหยาแรง แผนตางๆ จึง
เนนที่การเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีอยูแลว 
 2. ควรศึกษาดาน demand side เชน พฤติกรรมของการใชซอฟตแวร ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และ SMEs ใหมากขึ้น 
 3. เห็นดวยกับการตั้งศูนยวิเคราะหคาดการณตลาด 

4. เห็นดวยที่มีการพูดถึงเรื่องเงินอุดหนุนใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
แตตองคํานึงถึงความพรอมของผูประกอบการดวยโดยเฉพาะในเรื่องบุคลากรเพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรม ICT โดยอาจรวมมือกับกระทรวงศึกษา ในการผลิตบุคลากรเพื่อปอนสู
ตลาด ICT ใหตรงและเพียงพอกับความตองการของตลาด และควรอาศัยความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการบมเพาะบุคลากร 

5. เรื่อง ICT City ไมไดพูดในแผนมากนัก ซ่ึงควรพิจารณาวาเหมาะหรือวาที่ควรจะมี 
ICT CITY ทุกภาค และควรจะเรงศึกษาเรื่อง ICT City โดย ดร.สมเกียติ ใหความเห็นวา ICT City 
เปนโครงการขนาดใหญ ตองใชเงินลงทุนสูง จึงตองทบทวนและศึกษาโดยละเอียด 
 6. ควรมีการกําหนดโครงการใดที่เปน initiative project วาควรที่จะเร่ิมโครงการใดกอน มี
เงินสนับสนุนเทาไหร   
 7. ควรพิจารณาวา ICT ของไทยควรจะสงเสริมดานใดเปนหลักระหวาง Outsource และ 
Creative economy ถาเนน Outsource ตองพิจารณาวาไทยมีบุคลากรเพียงพอหรือไม ถาเนน
เร่ือง Creative economy ตองมีการตั้งศูนยศึกษาทางดานการตลาด ศึกษาแนวโนมของ
อุตสาหกรรม ICT ที่จะบอกวาผูประกอบการ SMEs วาควรจะเนนอุตสาหกรรมดานใด 
 8. อุตสาหกรรมดาน digital content ตองอาศัยเครื่องมือที่ดีพอในการจัดทํา ดังน้ันภาครัฐ
ควรจะเขามาสนับสนุนโดยเฉพาะทางดาน Hardware หรือ Software ใหกับผูประกอบการ SMEs 
 9. เร่ืองการนําเขาแรงงานจากตางประเทศ เน่ืองจากตองอาศัย know how จาก
ตางประเทศ จึงตองมีการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ แตมีขอจํากัดจากกฏระเบียบตางๆ ใน
การนําเขาผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ซ่ึงภาครัฐควรสนับสนุนใหมีการนําเขาผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศใหมีความสะดวกมากขึ้น 
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 10. เรื่องการพัฒนาความรู ความสามารถของ SMEs รัฐควรสนับสนุนให SMEs เขา
รวมงานสัมมนาที่สําคัญระดับโลก เน่ืองจาก SMEs สวนใหญสามารถไปดูงานยังตางประเทศได 
แตงานสัมมนาระดับโลกมีคาใชจายสูงซ่ึง SMEs ไมสามารถ support ได ตองอาศัยการสนับสนุน
จากภาครัฐ 
 11. ตองใหหลายหนวยงานผลักดันรวมเปนสวนหนึ่งของแผน เชน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงศึกษา และองคการมหาชนอื่นๆ เชน SIPA เปนตน 
 12. เน่ืองจาก definition ของอุตสาหกรรม ICT กวางมากโดยเฉพาะอุตสาหกกรม digital 
content ดังน้ันควรมีการหนดคําจํากัดความใหชัดเจนขึ้น 
 13. เรื่อง robotic ที่นักศึกษาไทยไปควารางวัลมามากมาย ซ่ึงไทยมีความสามารถในเรื่อง
น้ี ควรศึกษาและเชื่อมโยงเขากับอุตสาหกรรมซอฟตแวรวาสามารถมีชองทางในการสรางตลาดได
หรือไม 
 14. เรื่อง partnership ควรเชื่อมโยงให demand และ supply มาเจอกัน โดยศึกษาวา
ผูผลิตซอฟตแวรมีความสามารถทางดานใด และผูใชซอฟตแวรตองการซอฟตแวรประเภทใด อีก
ทั้งรัฐตองสราง partner จากตางประเทศ และตองสื่อสารกับผูประกอบการไทยใหเขาใจวา การที่
ไปดึงบริษัทจากตางประเทศเขามา เพ่ือเปนการสราง partner จากตางประเทศมากกวาเปนคูแขง
กับผูประกอบการไทย 
 15. เรื่องการตลาด SIPA ควรสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางจริงจัง ซ่ึง SIPA 
อาจจะชวยหา partnership จากตางประเทศใหกับ SMEs ในประเทศไทย 
 16. กระทรวง ICT ตองสรางความเขาใจใหกับ user ในประเทศไทย ในการใชงาน ICT 
ใหถูกตอง เชน เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ การสรางความเขาใจในการใชงาน Open Source 
Software ใหถูกตอง เปนตน 
 
สรุปขอเสนอแนะจากการเปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็น 
 1. อยากใหมีการใหความสําคัญกับผูประกอบระดับภูมิภาคมากขึ้น โดยอาจจะรับฟง
ความเห็นจากภูมิภาคในลักษณะ bottom up ขึ้นมา 
 2. คิดวา ICT City ไมตองใชเงินมาก จากการศึกษาของตางประเทศเห็นวา การสราง
เมือง ICT ไมควรเนนเรื่องเงินเปนหลัก และเริ่มตนอาจจะเปนหองแลป 
 3. ในเมืองไทยไมมีการคิดเปนแบบ spatial development คือการพัฒนาเปนภูมิภาคโดย
เอาภูมิศาสตรเปนหลักในการพัฒนา ซ่ึง BOI ไมไดใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปน
แบบ spatial คือใหสิทธิพิเศษเทากันหมดทุกภูมิภาค และ BOI มองคอนขางแคบ ถาจะสนับสนุน
อุตสาหกรรม ICT ใหมองทั้งอุตสาหกรรมทั้งหมด ไมไดเนนเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
เน่ืองจากสวนใหญผูประกอบการจะเริ่มจากฮารดแวร จากนั้นจึงตอยอดไปเปน software 
development อีกทั้ง  BOI ยังมีเง่ือนไขที่ไมเหมาะสมสําหรับการจัดตั้ง software park เน่ืองจาก
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ขอกําหนดของ BOI จะตองมีพ้ืนที่ 10,000 ตารางเมตร ซ่ึงอาจจะผอนปรนใหตางจังหวัดโดยมี
พ้ืนที่สัก 3,000 ตารางเมตรก็สามารถเขาเงื่อนไขของ BOI ได 
 4. มีขอจํากัดในการใหผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศทั้งทางดาน design R&D และ 
engineering เขามาทํางานในไทย เชน ตองมี CV 30 หนาขึ้นไป ตองดูวุฒิการศึกษา ซ่ึงตองมา
พิจารณาวาเหมาะสมหรือไม 
 5. ควรมีการเชื่อมโยงซอฟตแวรที่เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว ซ่ึงถือวาจังหวัดเชียงใหมมี
ทรัพยากรดานการทองเที่ยวมากมาก และควรคิด business model ใหมๆ    
 6. เรื่องเงินชวยเหลือ (grant) ในประเทศไทยมีนอยมาก และสวนใหญจะใหกับบริษัท
ขนาดเล็กในขณะที่ตางประเทศสวนใหญจะใหกับบริษัทที่พรอมที่จะเสี่ยง 
 7. ที่ยุโรปมีกองทุน (fund) ที่ใหความชวยเหลือกับบริษัทของประเทศนั้นที่มี partner กับ
ตางประเทศที่จะลงทุนทํา software development ดวยกัน  

8. อาจจะยาย back office ของบางกระทรวงมาที่เชียงใหมเพ่ือสรางความมั่นใจจาก
นักศึกษาวาจะมีงานทําที่เชียงใหม 

9. ควรใชการจัดซื้อของรัฐบาลกระตุน demand ภายในประเทศ 
10. ที่เชียงใหมมีความพรอมในการรองรับนักลงทุนหรือผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศใน

การมาเปดบริษัทที่เชียงใหม เน่ืองจากมีความพรอมในการผลิตบุคลากรทาง ICT เพราะมีหลาย
มหาวิทยาลัยในเชียงใหมที่สนับสนุน 

11. ในแผนฯ ไมคอยมีการพูดถึงเรื่อง R&D ซ่ึงในแผนฯอาจใหมีการจัดประกวดเรื่อง 
R&D เพ่ือกระตุนใหเกิดการการคิดวิจัย 

12. ซอฟตแวรที่นาสนใจในไทยคือ เร่ืองเกมส เน่ืองจากมีผูเลนเกมสโดยเฉพาะเด็กอยู
เปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจจะดึงมารวมกันพัฒนา 

13. เสนอใหเกิดการเชื่อมโยง social aspect ใหเกิดการรวมกันของคนที่สนใจเรื่อง
เดียวกัน โดยอาจจะสรางเขตพิเศษใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู และเชื่อมโยงทางดาน
อุตสาหกรรม ICT  

14. SIPA สาขาภูมิภาค สวนใหญไมสามารถสนับสนุนไดเต็มที่ เน่ืองจากไมมีงบประมาณ
ในการแกไขปญหา 

15. เรื่องจากของทุน venture capital ควรรวบรวมและเผยแพร ณ สวนกลาง เพ่ือใหผูที่
สนใจรับทราบ 

16. ควรมีการจัดทํา directory IT Expert ทั้งคนไทยที่ทํางานในตางประเทศและชาว
ตางประเทศที่อาศัยอยูในไทย 

17. คนไทยสวนใหญทําแต software scale เล็ก ยังไมคอยมีการทํา scale ใหญ 
18. ในอุตสาหกรรม ICT เองจะมี social network ซ่ึงมีขอมูลภายในแตละอุตสาหกรรมอยู

แลว แตหนวยงานที่สนับสนุนจะไมเขาใจขอมูลตรงนี้ ซ่ึงรัฐอาจจะนําขอมูลสวนนี้ มาเผยแพรและ
อธิบายใหหนวยงานที่ support เขาใจ 
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19. ในการทํา ICT City ควรทําเปนทั้งจังหวัด เหมือนกับที่มีแมฮองสอนวัลเลย มากกวา
เปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ที่กําหนดบางพื้นที่เปนเขตสนับสนุนดานอุตสาหกรรม ICT 

20. ควรมีการประชาสัมพันธวามีโครงการเกี่ยวกับ ICT อะไรบาง โดยอาจจะ
ประชาสัมพันธตามหางสรรพสินคา เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ไดรับทราบขอมูลและเขา
มารวมโครงการ  
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กําหนดการสัมมนา 

เร่ือง “Supply Chain และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT” 
จัดโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการ 
พัฒนาประเทศไทย 

วันพฤหัสบดทีี่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.  
ณ หองซาลอน บี  ชั้น 2   โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ (ถนนรัชดาภิเษก) 

 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 09.05 น.  กลาวรายงาน 
  โดย ดร. อาจิน  จิรชีพพัฒนา 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

09.05 - 09.15 น. กลาวเปดการสัมมนา 
 โดย  คุณธานีรัตน  ศิริปะชะนะ 
   รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

09.15 – 10.00 น. นําเสนอรางรายงานการศึกษา Supply Chain อุตสาหกรรม ICT ใน
ประเทศไทย 

  โดย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย  
   ดร. เสาวรัจ  รัตนคําฟู 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 

10.00 - 11.30 น. เสวนาหัวขอ “โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะ
ซอฟตแวรและดจิิตอลคอนเทนต” 

  โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก  
   นายกสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
   ดร. วิวัฒน  วงศวราวิภัทร  

กรรมการผูจัดการ บริษัท Digicraft จํากัด (ผูบุกเบกิ ICT ไทยใน
ตลาดญีปุ่น)  
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คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ 

ผูสรางธุรกิจแอนนิเมชั่นการตูนปงปอนด 
คุณประทีป สยามวาลา  

   Production Supervisor  บริษัท Yannix Technologies จํากัด 

ผูดําเนินการเสวนา:    ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย  

   สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

11.30 - 12.30 น. เปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็นตอ Supply Chain และโอกาสทางการตลาด
ของอุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย 

12.30 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน    (หองฟาวนเทน ชัน้ 1) 
 
 

อาหารวางบรกิารในหองประชุม 
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สรุปขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะจากวิทยากรและผูเขารวมประชุมงานสมัมนา  
“Supply Chain และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT” 

วันพฤหัสบดทีี่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  
ณ หองซาลอน บี ชั้น 2  โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ (ถนนรัชดาภิเษก) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สรุปขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากวิทยากร 

1. ในระบบนิเวศนของอุตสาหกรรม ICT ของไทย ภาคการศึกษายังไมคอยเขามาใน
ระบบนิเวศนน้ี อีกทั้งคนไทยยังไมมีผูเชี่ยวชาญทางดาน Branding โดยเฉพาะการทําการตลาด 
(marketing) ในตลาดอุตสาหกรรม ICT 

2. Enterprise Resource Planning (ERP) Software ถือเปนอุตสาหกรรมที่มีโอกาส
ขยายตัวไดมาก โดยบริษัทในไทยมีการทําซอฟตแวรดานนี้มาก เชน ดานการธนาคาร (Banking) 
โดยจะมีซอฟตแวรแพกเกจ (package) และนํามา customize เพ่ิมเติม 

3. การไปจัด Road Show ยังตางประเทศ ควรจะรวมตัวกันไปและมีการกําหนดแนวคิด 
(concept) ของงานใหรอยเรียงเปนเรื่องเดียวกัน มากกวาจะเนนวาเปนบริษัทจากประเทศไทย 
โดยไมควรไปกําหนดแนวคิดเฉพาะเปนลักษณะ Thailand Pavillion ที่เนนขายความเปนไทย 
เพราะสินคาหรือบริการบางประเภทไมเหมาะสมกับแนวคิดนี้   

4. โอกาสทางธุรกิจในญ่ีปุนยังมีอยูมาก เน่ืองจากคาแรงในญี่ปุนแพงกวาไทยมากกวา 10 
เทา ทําใหญ่ีปุนไมสามารถทํา solution ที่ไทยทําอยูได เน่ืองจากมีตนทุนแพงกวา 

5. โจทยสําคัญที่สุดคือ การทําอยางไรใหแปลงทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 
property) เปนสินคาใหได 

6. นอกจากการรับจางการผลิตจะเปนรายไดทางหนึ่งที่สําคัญแลว ยังเปนการฝกบุคลากร
ในองคกรเพื่อพัฒนาความสามารถได ซ่ึงนับวามีความสําคัญในการพัฒนาไปสูการสรางทรัพยสิน
ทางปญญาเปนของตัวเองได 

7. จุดเดนของไทยประการหนึ่งในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นคือ คนไทยมีความสามารถใน
การวาดภาพ แตยังขาดเรื่องการทํางานอยางเปนระบบ ดังน้ัน จึงควรอาศัยความรูทางการบริหาร
จัดการมาจากตางประเทศ เชน ญ่ีปุน โดยการรวมทุนกัน นอกจากนั้น โอกาสทางธุรกิจในแอนิ
เมชั่นโดยใชมือวาด ยังสามารถขยายตอไปได 

8. ผูผลิตภาพยนตของ Hollywood ตองการที่จะลดความเสี่ยงในการผลิตภาพยนต 
โดยเฉพาะการผลิตภาพยนตใหเปนไปตามกําหนดเวลา เน่ืองจากจะตองจองโรงภาพยนตเพ่ือ
ฉายลวงหนา ซ่ึงหากไมสามารถผลิตภาพยนตไดตรงตามกําหนด จะทําใหเกิดความเสียหายมาก 
ดังน้ัน ผูผลิตภาพยนตของ Hollywood จึงลดความเสี่ยงโดยการเลือกเฟนการ outsource เฉพาะ
บริษัทที่เชื่อถือไดในการสงมอบงาน มารวมงานในขั้นตอนการผลิตตางๆ เชน การทํา Special 
effect ในภาพยนต เปนตน 
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9. ปจจัยสําคัญที่คนไทยจะสามารถทํางานกับบริษัท Hollywood ไดคือ จะตองมีความ
เปนมืออาชีพและตองเขาใจวัฒนธรรมใน 3 ระดับ ประการแรกคือ วัฒนธรรมทางดานภาษา ซ่ึงจะ
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ประการที่สองคือ วัฒนธรรมทางดานภาษาในอุตสาหกรรมที่ทําอยู 
เชนภาษาในวงการภาพยนต และประการสุดทายคือ วัฒนธรรมการทํางานของคนอเมริกัน 

10. การที่ธุรกิจไทยจะเขาใจวัฒนธรรมการทํางานของชาวตางชาติ เชน ชาวอเมริกัน จน
สามารถรวมงานกันได อาจทําไดโดยการจางชาวตางประเทศ หรือคนไทยที่เคยไปเรียนที่
ตางประเทศเพราะจะเขาใจกับทั้ง 2 วัฒนธรรม 

11. เทคโนโลยีในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังน้ัน จึงขึ้นอยูกับความสามารถใน
การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

12. ภาครัฐควรมีหนวยงานที่เปนเจาภาพในการสงเสริมดิจิทัลคอนเทนต โดยตอง
ชวยเหลือภาคเอกชนใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไทยได   โดยหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตองมี 
KPI วัดที่ชัดเจน  

13. เน่ืองจากผูผลิตคอนเทนต เชน แอนิเมชั่นตองแบกรับความเสี่ยงสูง ในขณะที่เจาของ
สถานีโทรทัศนมีความเสี่ยงต่ํา ดังน้ัน ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือชวยกระจายความเสี่ยง โดยอาจ
ใหสถานีโทรทัศนจายเงินเขากองทุน เพ่ือเปนทุนใหกับผูผลิตคอนเทนตในการพัฒนาตอไป   

14. เน่ืองจากตลาดโลกเปนตลาดใหญ ภาคเอกชนตองรวมตัวกันในการไปขายงานกับ
ตางประเทศ  

15. ปญหาใหญประการหนึ่งของดิจิทัลคอนเทนตคือ การขาดมาตรฐานดานแรงงาน
ทางดาน ดิจิทัลคอนเทนต  
  
สรุปขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากการเปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็น 

1. ปญหาการขายซอฟตแวรใหกับราชการ บางครั้งจะตองให source code ไปดวย ซ่ึงใน
ภายหลังลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรน้ันจะเปนของภาครัฐ ซ่ึงขัดขวางการพัฒนาธุรกิจของเอกชน 

2. การมี spring board ที่ดีของการประกอบธุรกิจน้ัน ควรเริ่มจากการหาลูกคาใน
ภาคเอกชนมากกวาการหาลูกคาจากภาครัฐ 

3. ควรพิจารณาวาอุตสาหกรรมใดที่มีโอกาสทางการแขงขัน จากนั้นจัดใหมีการทํา 
cluster workshop เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดานนั้น โดยเชิญคนที่เกี่ยวของทุกฝาย มารวมกัน
วางแผนในการขับเคลื่อน 

4. ภาครัฐควรจัดหาโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) สําหรับอุตสาหกรรม ICT เชน
พวก cloud computing ใหผูประกอบการสามารถใชไดในราคาถูก   

5. ภาครัฐทําการตลาดไมเปน ดังน้ัน ควรใหเอกชนเปนผูวางแผนการตลาด เพราะมี
ความเชี่ยวชาญมากกวา  
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6. ภาคเอกชนมีแนวคิดในการรวมตัวกันเปนสมาคมดิจิทัลคอนเทนตไทย โดยมี
จุดประสงคหลักคือ ยกระดับการพัฒนาการผลิตสินคาของตน และยกระดับการขายโดยรวมตัวกัน
เปนกลุมในการไปขายสินคา 

สมาคมดิจิทัลคอนเทนตไทยมีขอเสนอแนะแกภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  ขอเสนอแนะของสมาคมดิจทิัลคอนเทนตไทยตอภาครัฐในการสนับสนุน

ผูประกอบการ 

Operation Support

HR

DCAT

Training

DIP
(MOI)

Test

DSD
(MOL)

Start Up

•Train
•System

Funding

•Consult
•Road Show
• Co‐Event

SMEGrow

• Mkt & Sale
• Matching
• Advertisment

• Micro Finance
• Venture Capital
• Co‐Production

SNS  for DC Business

สําหรับบุคคลากร  และบริษัท

DEP
(MOC)

OSMEP
(MOI)

 
 
ที่มา: สมาคมดิจิทัลคอนเทนตไทย 



 



  ข-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ข-8 

 

 



  ข-9 

 

 



  ข-10 

 

 



  ข-11 

 

 



  ข-12 

 

 



  ข-13 

 



  ข-14 

 

 



  ข-15 

 

 



  ข-16 

 

 



  ข-17 

 



  ข-18 

 

 



  ข-19 

 

 



  ข-20 

 

 



  ข-21 

 

 



  ข-22 

 

 



  ข-23 

 

 



  ข-24 

 

 



  ข-25 

 

 



  ข-26 

 

 



  ข-27 

 

 



  ข-28 

 

 



  ข-29 

 

 



  ข-30 

 

 



  ข-31 

 




