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คํานํา 

 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2543 ครอบคลุม กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแตละสาขาอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่มีลักษณะการกระจุกตัวของกลุม

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการดําเนินธุรกิจ ปญหาอุปสรรค และขอจํากัดที่แตกตางกัน 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีความจําเปนตองทราบสภาพปญหาและผลกระทบจากทุก

มุมมอง ซ่ึงมีผลตอการกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเติบโต ปรับตัว และอยูรอด

ในสถานการณทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองกาวทันและผลักดันใหวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมเปนตัวขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เพื่อใหทราบศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใน

สาขาเปาหมาย ในพื้นที่ และประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่นาสนใจ รวมทั้งเพื่อใหมี

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) จึงจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท เพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในกลุมที่มี

แนวโนมสําคัญ และเปนนโยบายของรัฐบาล 3 กลุม ประกอบดวย 

1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา: กําหนดศึกษากลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-

Based Industry) เปนกลุมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันซ่ึงจะชวยใหเกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เนนตั้งแตการใชผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อใชเปน

พลังงานทดแทนผลผลิตจากน้ํามันปโตรเลียมหรือฟอสซิล (Plants not Petroleum) เปนการชวย

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคชนบท ขยายความตองการสินคาเกษตร สรางผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงข้ึน รวมถึงการใช

นวัตกรรมเพื่อสรางสินคา Bio-based Industry ซึ่งสามารถจําแนกอุตสาหกรรมกลุมนี้ออกเปน 4 

กลุมยอย ไดแก  

• กลุมอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (Bio-Based Industry for Petrochemical and Energy 

Industry) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตกาซชีวภาพ อุตสาหกรรม

ผลิตไบโอดีเซล โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมปโตรเลียม เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย (Bio-Based Industry for Health and Wellness) 

ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ สถานพยาบาล อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชสําอาง 

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบจากพืช (Bio-Based Industry for Food and Feed 

Industry) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร การทําประมง การทําปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูป



ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมการผลิต

น้ํามัน อุตสาหกรรมการผลิตแปง อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองดื่ม เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Bio-Based Industry for Bio-chemical Industry) ไดแก 

อุตสาหกรรมผลิตเสนใยสังเคราะห อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาง เปนตน 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่: มุงเนนการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมผูประกอบการใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs) ซึ่งเนนพื้นที่ที่มีการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเชื่อมโยงผูประกอบการตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง หนวยงานภาครัฐ 

องคกรเอกชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยการกําหนดขอบเขตดังกลาวมีผลตอการ

สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ ตลอดจนมีผล

ตอการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เขต

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Super Cluster) ประกอบไปดวย

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต 6 กลุม ไดแก  

• คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวนยานยนต กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 จังหวัด ไดแก 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

• คลัสเตอรอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 

จังหวัด ไดแก อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 2 จังหวัด ไดแก ชลบุรี และระยอง  

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมดิจิตอล กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 

และภูเก็ต 

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหาร (Food Innopolis) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด 

ไดแก อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และ

ภูเก็ต 

• ศูนยกลางดานการแพทย (Medical Hub) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด ไดแก 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และภูเก็ต 

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกําหนดประเภท: กําหนดศึกษากลุมผูประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (Innovative วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) ซึ่งเปนกลุมที่ใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มมูลคา

ของสินคาและบริการ และยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ และถูกคาดหวังเปนกลุมที่จะชวย

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหกาวผานกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง 



(Middle income trap) ซึ่ งในที่นี้ ไดแบงออกเปนดาน Technology-Based และดาน Non-

technology-Based  

• กลุม Technology-Based Industry ประกอบไปดวยผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เนน

การทําวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 

และอุปกรณคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

Semiconductor ระบบการปองกันและอากาศยาน เคร่ืองมือวัดและควบคุม อุปกรณทาง

การแพทยสมัยใหม (electromedical equipment) Photonics การบริการอินเตอรเน็ตและ

การสื่อสาร ผูบริการซอฟตแวร การออกแบบระบบและบริการคอมพิวเตอร ผูใหบริการดาน

วิศวกรรม หองปฏิบัติการวิจัย การทําการทดสอบ และการอบรมดานคอมพิวเตอร 

• กลุม Non-technology-Based (Innovative) Industry หมายถึงกลุมอุตสาหกรรมที่อาศัย

การสรางนวัตกรรมเพื่อทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคา บริการ หรือกระบวนการทาง

ธุรกิจ ที่อยูนอกเหนือจากกลุมอุตสาหกรรมที่ เปน Technology-Based ขางตน เชน 

อุตสาหกรรมแฟชั่น 

การจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/ราย

พื้นที่/กําหนดประเภท มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบขอมูลสภาพปญหาอุปสรรค ขอจํากัดการดําเนินธุรกิจ 

และความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แตกตางกัน และเพื่อใหมีแผนการดําเนินงานที่

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

สสว. หวังเปนอยางยิ่งวา ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภทจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ รัฐบาล หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไปไมมากก็นอย และหากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว). 

      พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผูบริหารและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสําคัญในการคิดคน การประดิษฐ การพัฒนา การผลิตสินคา การ

บริการ กระบวนการผลิต และการจัดการองคกรในรูปแบบใหม ซึ่งโลกในปจจุบันนี้หากองคกรใดไมสามารถ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองดวยการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องแลว ก็ยอมที่จะประสบความสําเร็จในระยะ

ยาวไดยากและไมสามารถกาวข้ึนไปสูการเปนผูนําของธุรกิจได ดังนั้น การพัฒนาผูประกอบการดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และชวยขับเคลื่อนใหไทยกาวไปสูเศรษฐกิจสังคมฐานความรู (knowledge-based 

society) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลกไดอยางยั่งยืน 

ปจจุบันภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยการ

ขับเคลื่อนของภาคเอกชนจะเนนการลงทุนการวิจัยและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เนื่องจากประเทศไทยมีความ

ไดเปรียบจากขีดความสามารถในการแขงขันในหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมดานสุขภาพ และอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว เปนตน ดังนั้นการตอยอดจากอุตสาหกรรมที่เปน Technology-based ดังกลาวจะทําใหเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน และทําใหธุรกิจสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ภาครัฐก็ควรมีบทบาทใน

การสนับสนุนโดยการสรางเขตนวัตกรรมที่มีการดําเนินงานในรูปแบบเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ในขณะที่ประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุนั้น การลงทุนดานนวัตกรรม วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เปนเร่ืองที่สําคัญและจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนอยางมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความแตกตางและการแขงขันของธุรกิจ และการสรางความสามารถ

ในการแขงขันของภาคธุรกิจเปนปจจัยผลักดันสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดของประชากรและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ โดย ณ ปจจุบัน ถึงแมวาภาครัฐไดมีการริเร่ิมและขับเคลื่อน

โครงการตางๆ ยกตัวอยางเชน การอนุมัติโครงการลดหยอนภาษีในกรณีการบริจาคเงินแกโครงการทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหากบุคคลใดบริจาคเงินใหแกโครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็สามารถ

นํามาลดหยอนภาษีไดรอยละ 200 ซึ่งเทากับการบริจาคเงินใหกับการศึกษา การเจรจาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยน

ทางดานเทคโนโลยีนอกเหนือจากการเจรจาทางการทูตของขาราชการกระทรวงตางประเทศ การสรางกองทุน

นวัตกรรมที่จะชวยเหลือผูประกอบการกลุม Start-Up ที่มีการใชนวัตกรรมในสินคาและบริการ และชวย

สนับสนุนใหอุตสาหกรรมที่ตองการรักษาฐานสามารถประกอบธุรกิจอยางอยูรอดได แตการกระจายความเจริญ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูทองถ่ินอยางทั่วถึงยังคงเปนปญหาสําคัญ เพราะยังไมสามารถทําใหเกิดข้ึนได 

เนื่องจากชุมชนยังตองมุงเนนถึงการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานอยางถนนและชลประทานกอน ทั้งนี้ การ

นําเสนอนวัตกรรมไปสูในระดับทองถ่ินนั้นตองพิจารณาถึงความสอดคลองกับทองถ่ินนั้นๆ และสุดทายแลวตองให

ทองถ่ินสามารถชวยเหลือตนเองไดในระยะยาวและเกิด Community Management System ข้ึน สิ่งเหลานี้

สามารถสะทอนไดจากคะแนนการลงทุนดานนวัตกรรมเพื่อผลิตภาพของประเทศไทยที่ยังอยูในระดับที่ต่ํา 

 



อยางไรก็ดี หากประเทศตองการมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีฐานการพัฒนาจากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงประเภทของอุตสาหกรรมในกลุมนี้ โดยอุตสาหกรรมที่จัดอยูใน

ประเภทของ Technology-Based จะประกอบไปดวยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวน อุตสาหกรรม

สื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม semiconductors อุตสาหกรรมอวกาศและระบบการปองกัน 

(space and defense systems) อุตสาหกรรมเคร่ืองมือวัดและควบคุม อุตสาหกรรมการสื่อสารและอินเตอรเน็ต 

และอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาดังกลาว 

จึงทําการศึกษาผูประกอบการ SMEs ในประเภท Technology-Based ในอุตสาหกรรมซอฟตแวรเพื่อทราบถึง

ศักยภาพและขีดความสามารถ สภาพปญหา อุปสรรค ขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจ และความตองการของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อจัดทํายุทธศาสตรในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 

1. สถานการณดานการแขงขันของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

ปจจุบันอุตสาหกรรมซอฟตแวรและแอพพลิเคชัน ถูกจัดใหเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของ

ประเทศ เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร แฟชั่น ทองเที่ยว และยานยนต เนื่องจากความตองการ

ซอฟตแวรมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยเสริมจากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทั้งนี้ ตามนโยบายการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ในดานนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไดระบุให “สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่

เก่ียวของ และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาด

ยอมรวมทั้งพัฒนาบุคคลากรใหมีศักยภาพ ไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม เพื่อ

ผลักดันใหประเทศเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค” 

การที่ภาครัฐหยิบยกอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนยุทธศาสตรหลักที่สําคัญดานหนึ่งในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย เพราะไดเล็งเห็นแลววา อุตสาหกรรมซอฟตแวรมีบทบาทอยางมากตอการผลิตและบริการใน

ปจจุบัน เปนอุตสาหกรรมที่จะสรางความคลองตัวและเก่ียวเนื่องกับอีกหลายๆ อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ 

อาทิ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจยานยนตและชิ้นสวน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจพลังงาน เปนตน นอกจากนั้น 

อุตสาหกรรมนี้ยังเปนแหลงรวมของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมอีกจํานวนมาก แมจะไมใช

อุตสาหกรรมหลักที่รองรับแรงงานของประเทศ แตดวยพื้นฐานการผลิตซอฟตแวรที่ใชความรูเปนปจจัยหลัก 

(Knowledge base) ที่ตองใชแรงงานทักษะสูง อุตสาหกรรมซอฟตแวรจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ

แรงงาน (productivity of labor) ในระดับสูง และสรางมูลคาตลาดใหกับประเทศปละกวา 5 หมื่นลานบาท 

สภาพตลาดของซอฟตแวร 

จากการสํารวจพบวา ในป 2556 ตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร รวมทั้งซอฟตแวรสมองกลฝงตัว 

(Embedded Software) มีมูลคาการผลิตเฉพาะที่เกิดข้ึนในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 45,652 ลานบาท คิดเปน

อัตราการเติบโตจากป 2555 รอยละ 9.9 โดยจําแนกเปนมูลคาการผลิตบริการซอฟตแวร 34,991 ลานบาท มี

อัตราการเติบโตรอยละ 11.2 และมูลคาการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป 10,661 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 



5.9 โดยภาคการเงินยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีคาใชจายดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรสูงที่สุด ขณะที่การ

ผลิตซอฟตแวรสมองกลฝงตัวมีมูลคา 4,265 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 34.4 ซึ่งเปนผลจากการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตเปนหลัก  

ในดานการสงออกในป 2556 ประเทศไทยมีการสงออกซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร และซอฟตแวร

สมองกลฝงตัวรวมกันทั้งสิ้นมูลคากวา 5,000 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกบริการซอฟตแวรรอยละ 48.3 

การสงออกซอฟตแวรสมองกลฝงตัวรอยละ 46.1 และที่เหลือเปนการสงออกซอฟตแวรสําเร็จรูปรอยละ 5.6 การ

สํารวจยังพบวา ตลาดราชการมีสัดสวนประมาณ 1 ใน 3 ของมูลคาตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร ไมรวม

ซอฟตแวรสมองกลฝงตัว และ 2 ใน 3 เปนตลาดของภาคเอกชน   

ภาพรวมของตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของไทยในป 2557 มีมูลคาการผลิตเฉพาะที่เกิดข้ึน

ในประเทศไทยรวม 54,980 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 9.1 แบงเปนมูลคาการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป 

15,031 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 4.5 และมูลคาการผลิตบริการซอฟตแวร 39,940 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 11.4 โดยคาดการณวามูลคาการผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรจะเติบโต

ตอเนื่องในป 2558 และ 2559 ที่รอยละ 11.1 และรอยละ 12.8 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังกลาววา ภาคการเงิน

การธนาคารยังคงเปนสาขาที่มีการใชจายดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรสูงที่สุด ในสวนของตลาดซอฟตแวร

สมองกลฝงตัว (ESS) มีมูลคาการผลิตภายในประเทศ 6,165 ลานบาท หรือมีอัตราการเติบโตรอยละ 6 สวน

ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชงานผานเว็บ (SaaS) เติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 34.4 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในการใชงาน

คลาวด (Cloud computing) เพิ่มมากข้ึน ยิ่งไปกวานั้น ผูประกอบการสวนมากยังสามารถรักษาอัตราการเติบโต

ไวได เนื่องจากการขยายตัวของ Internet of Things (IoT) และ Wearable devices  แมวาผูประกอบการราย

ใหญจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต 

ดานการสงออกซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรในป 2557 มีมูลคาประมาณ 4,572 ลานบาท (เติบโต

รอยละ 6.1) โดยจําแนกเปนมูลคาการสงออกซอฟตแวรสําเร็จรูป 939 ลานบาท (เติบโตรอยละ 7.4) และการ

สงออกบริการซอฟตแวร 3,633 ลานบาท (เติบโตรอยละ 5.8) แมวามูลคาการสงออกของไทยยังไมสูงมากนักเมื่อ

เทียบกับมูลคาตลาดโดยรวม  แตมีแนวโนมที่นาสนใจคือ ผูผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปของไทยมีมูลคาการสงออก

เพิ่มสูงข้ึน ตัวอยางซอฟตแวรสําเร็จรูปของผูผลิตไทยที่สงออกคือ ซอฟตแวรดานการบริหารจัดการโรงแรมและรี

สอรท ซอฟตแวรดานระบบบริหารจัดการการคาปลีก และซอฟตแวรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน 

ขณะที่ มูลคาการสงออกบริการซอฟตแวรปรับตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน เนื่องจาก ผูประกอบการไทยจํานวนมากยังเห็น

โอกาสของตลาดในตางประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาด ASEAN  แมวาผูประกอบการราย

ใหญมีการยายฐานการผลิตบางสวนไปยังตางประเทศ ในขณะเดียวกัน มูลคาตลาดของหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจชะลอตัวลงมาก เนื่องจากความเขมงวดในการกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับงาน 

ตลอดจนการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ ทําใหการตรวจรับงานและการ

จัดซ้ือซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรตามโครงการใหมตางๆ ตองลาชาออกไปจนทําใหผูประกอบการรายใหญ

หลายรายหันออกไปทําตลาดอ่ืนแทน   

ตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของไทยในป 2558 มีมูลคาการผลิตภายในประเทศประมาณ 

61,096 ลานบาท เติบโตรอยละ 11.1 จําแนกเปนมูลคาการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปประมาณ 15,973 ลานบาท 



และมูลคาการผลิตบริการซอฟตแวรประมาณ 45,113 ลานบาท สวนในป 2559 คาดวาจะเติบโตใกลเคียงกับป 

58 หรือประมาณรอยละ 12.8 โดยซอฟตแวรสําเร็จรูปและบริการซอฟตแวรจะเติบโตตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจดิจิตอล 

 นอกจากนี้ ผลการจัดทํากรณีศึกษาการใชซอฟตแวรของภาคธุรกิจไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลประจําป 

2558 โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) พบวา ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจไทยไดมีการนําซอฟตแวรและเทคโนโลยี

ดิจิทัลไปใชประโยชนในหลากหลายธุรกิจ ทั้งในแงของการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

เพิ่มรายได และลดตนทุน  ดังนั้น ภาครัฐควรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการใชซอฟตแวรในธุรกิจไทย

โดยเฉพาะ SMEs  ซึ่งไดพบวาธุรกิจไทยสวนใหญ โดยเฉพาะ SMEs ยังขาดความตระหนักในเร่ืองประโยชนที่ได

จากซอฟตแวร นอกจากนี้ ยังมีการสะทอนความตองการสนับสนุนมาถึงภาครัฐ ใหมีการสนับสนุนผูผลิต

ซอฟตแวรไทยกลุม Start-Up ใหมีจํานวนมากข้ึน โดยภาครัฐอาจใชมาตรการจูงใจดานการเงิน เชน การใหเงินกู

ดอกเบี้ยต่ํา หรือมาตรการทางภาษี เปนตน 

การจางงานและบุคลากรดานซอฟตแวร 

ดานการจางงาน จากการสํารวจบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (2556) พบวา อุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรไมไดเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปน

จํานวนมากเทาใดนัก โดยในป 2556 มีการจางงานเพียง 54,896 คน เพิ่มข้ึนจากปกอนหนารอยละ 5.8 ใน

จํานวนนี้เปนบุคลากรที่เก่ียวของโดยตรงกับดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรคิดเปนรอยละ 70 ของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ซึ่งรอยละ 6.4 เปนบุคลากรที่บริษัทวาจางจากภายนอก (freelance)  

อยางไรก็ตาม บริษัทมีแนวโนมวาจางบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรเพิ่มข้ึน มากกวาการ

ไปวาจางบุคคลากรจากภายนอก สะทอนไดจากการเพิ่มข้ึนของบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร 

และ freelance ในป 2556 เทากับรอยละ 64 และรอยละ 6.3 ตามลําดับ 

บุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรโดยสวนใหญจะเปนผูที่ตองมีความชํานาญ

เฉพาะทางกวารอยละ 38 ของบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรระหวางป 2555-2556 เปนนักพัฒนา

ซอฟตแวร (programmer or software developer) ซึ่งมีหนาที่เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน

ตามที่กําหนด โดยอาจจําแนกเปนนักเขียนโปรแกรมระบบหรืออาจจะเขียนโปรแกรมเฉพาะงานตามที่ผูบริหาร

หรือนักวิเคราะหกําหนด รวมถึงทําหนาที่ดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมที่ผานการทดสอบแลวใหสามารถดําเนินงานได

ตามปกติ รองลงมาคือการวาจางบุคลากรในตําแหนงนักวิเคราะหธุรกิจ (business analyst) คิดเปนประมาณ

รอยละ 17 ของพนักงานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรโดยรวม ขณะที่พนักงานที่ตองใชความชํานาญในการ

ออกแบบ วางระบบ ยังมีสัดสวนนอยคิดเปนเพียงรอยละ 9-10 เทานั้น จํานวนบุคลากรสวนใหญที่บริษัทวาจาง

จะเนนไปที่การเขาถึงลูกคาเปนสําคัญ นั่นคือการทํางานมีแนวโนมตอบสนองความตองการของตลาดดวยการเนน

ทําตามคําสั่งเฉพาะของลูกคามากกวาการพัฒนาเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรที่มีทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 

Property: IP) เปนของตนเอง 

การพัฒนาซอฟตแวรไมเพียงแตเกิดข้ึนเฉพาะในธุรกิจภายใตอุตสาหกรรมซอฟตแวรเทานั้น แตปจจุบัน

การผลิตไดขยายวงออกไปยังบริษัทตางๆ ที่ตองพึ่งพาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรในกระบวนการทําธุรกิจ



เปนสําคัญ บริษัทเหลานี้เร่ิมมีแนวโนมที่จะตั้งเปนแผนก/ฝายผลิตและพัฒนาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร

โดยเฉพาะเพื่อใชภายในองคกร (in-house production) จากการสํารวจของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (2556) ภายใตการใหขอมูลของบริษัทกวา 21 รายที่ดําเนินธุรกิจดาน E-commerce โดยเฉพาะ

สถาบันการเงินตางๆ พบวา ในภาพรวมบริษัทเหลานี้มีบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรภายใน

องคกรอยางนอย 3,067 คน ซึ่งเติบโตจากปกอนหนารอยละ 5.1 สวนใหญเนนการพัฒนาซอฟตแวร (custom 

software development) เพื่อใชภายในองคกรเปนหลัก อีกทั้งยังรวมถึงการบูรณาการระบบ (system 

integrator) และการบํารุงรักษา (maintenance) ในบางบริษัทยังครอบคลุมถึงการใหบริการและฝกอบรมการใช

งานคอมพิวเตอรรวมดวย โดยที่ประมาณรอยละ 32 ของพนักงานดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรจึงเปน

พนักงานพัฒนาซอฟตแวร (Programmer) ซึ่งมีสัดสวนไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดชวงป 2554-2555 

รองลงมาคือตําแหนงวิศวกรระบบ (System engineering: SE) แตก็มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 27.1 ในป 2555 

เปน 23.4 ในป 2556 ขณะเดียวกันตําแหนงวิศวกรซอฟตแวร(Software engineer) ที่มีหนาที่ออกแบบ

โดยเฉพาะ กลับมีแนวโนมสัดสวนการวาจางเพิ่มสูงข้ึนจากรอยละ 2.4 ในป 2554 เปน 4.6 ในป 2556 

สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมซอฟตแวรสมองกลฝงตัวนั้น ในป 2556 จํานวนบุคลากรใน

อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัวรวมทั้งสิ้น 1,417 คน ลดลงจากปกอนหนารอยละ -4.08 เปนพนักงานดาน

ซอฟตแวรรอยละ 51.50 รองลงมาคือ พนักงานอ่ืนๆ (รอยละ 22.7) ผูบริหาร (รอยละ 13.07) พนักงานดาน

การตลาด (รอยละ 9.1) และบุคลากรดานซอฟตแวรที่จางภายนอก (freelancer) (รอยละ 4.15) เนื่องจาก

อุตสาหกรรมซอฟตแวรสมองกลฝงตัวเปนสาขาที่มีปญหาการขาดแคลนบุคลากรอยางรุนแรงทําใหมีปญหาการ

แยงตัวบุคลากร นอกจากนี้ คนรุนใหมนิยมเปลี่ยนงานบอย หรือหันไปทําอาชีพอิสระสวนตัวโดยที่องคกรไม

สามารถหาบุคลากรมาทดแทนบุคลากรเดมิได 

จํานวนผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอม 

อุตสาหกรรมซอฟตแวรมีผูประกอบการในตลาดเปนจํานวนมากซึ่งลวนแลวแตเปนผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอมเกินรอยละ 90 โดยสวนใหญจะเปนผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจดานการบริการซอฟตแวร/ที่

ปรึกษาซอฟตแวร รองลงมาเปนผูประกอบการในกิจกรรมการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป และผูประกอบการที่จัด

จําหนายซอฟตแวรตามลําดับ จากฐานขอมูลผูประกอบการของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมพบวา ในป 2559 มีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูในอุตสาหกรรมซอฟตแวรทั้งหมด

เปนจํานวน 8,057 ราย ในจํานวนนีเ้ปนผูประกอบการรายเล็กถึง 8,030 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.66 จํานวน

นี้ยังแบงเปนผูประกอบการที่ทํา ธุรกิจดานการขายซอฟตแวรรอยละ 47.19 ธุรกิจดานบริการซอฟตแวรรอยละ 

39.61 และธุรกิจดานการจัดทําซอฟตแวรรอยละ 12.98 

ถึงแมวาผูประกอบการสวนใหญจะเนนการใหบริการซอฟตแวร แตกําไรสุทธิของการบริการซอฟตแวร

และการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปจะมีขนาดใกลเคียงกัน โดยในป 2557 ธุรกิจการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปมีรายได

สุทธิของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมอยูที่ 1,275.38 ลานบาท ลดลงจากเมื่อป 2556 ซึ่งอยูที่ 

1,890.87 ลานบาท หรือลดลงถึงรอยละ 32.55 ในขณะที่ธุรกิจบริการซอฟตแวรมีรายไดสุทธิของผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอมในป 2557 อยูที่ 1,474.33 ลานบาท ลดลงจากเมื่อป 2556 ซึ่งอยูที่ 1,650.03 ลาน

บาท หรือลดลงถึงรอยละ 10.65 อยางไรก็ดี ภาพรวมของธุรกิจซอฟตแวรสําเร็จรูปยังคงเปนธุรกิจที่ทํากําไรสุทธิ



มากกวาธุรกิจดานการบริการซอฟตแวรตลอดชวง 3 ปที่ผานมา (ระหวางป 2555-2557) เนื่องจากจํานวนของ

ผูประกอบการที่ใหบริการซอฟตแวรมีเปนจํานวนมากกวา  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

 ในสวนนี้เปนการนําเสนอยุทธศาสตรหลักในระยะ 5 ป โดยในการศึกษาคร้ังนี้ไดเสนอแผนยุทธศาสตร

ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน (2) ยุทธศาสตรการ

สรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) (3) ยุทธศาสตรการสงเสริมการ

รวมกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร 

(4) ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมซอฟตแวร (5) ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคาและบริการ และ  

(6) ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ 

วิสัยทัศนและพันธกิจของประเทศจะเนนการสงเสริมการผลิตนวัตกรรมที่สามารถออกสูตลาดไดอยาง

รวดเร็ว ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีแนวโนมสงูข้ึนอยางรวดเร็วในอนาคต การ

พัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

ตลอดจนการจัดโครงสรางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่ยืดหยุน สอดรับกับเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่

จะเกิดข้ึนในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหเขาถึงตลาดไดมากข้ึน รวมทั้งผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ขางตน ซึ่งกรอบในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

ธุรกิจซอฟตแวร โดยสรุปดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) ดานการพัฒนาวิสาหกิจซอฟตแวร 

“ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับ

ภูมิภาคเอเชียอาคเนย” 

พันธกิจ (Missions) ดานการพัฒนาวิสาหกิจซอฟตแวร 

1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให

มีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูบริโภค  

2) จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานซอฟตแวร เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญ

ของการใชซอฟตแวร และสงเสริมใหบริโภคใชซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไทย 

3) บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการ

ซอฟตแวร ตลอดจนมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรซอฟตแวร 

4) จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือผลิตนวัตกรรมดาน

ซอฟตแวรใหมๆ  



5) สงเสริมใหเกิดการทําตลาดซอฟตแวรโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย 

และสงเสริมใหเกิดการสงออกซอฟตแวรของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

2.2 วัตถุประสงค และเปาหมาย 

วัตถุประสงค 

การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรมี

วัตถุประสงคหลัก 4 ประการดังนี้  

1) เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทซอฟตแวรในอนาคตอันใกล 

2) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่อยูในโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

สินคาและบริการ  

3) เพื่อเปนกรอบแนวทางยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการซอฟตแวรของไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐาน

ซอฟตแวรระดับสากล และสามารถสงออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนยได 

4) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน และเปนฐานกําลัง

สําคัญในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจทิัลตามนโยบายของรัฐบาล 

เปาหมาย 

เปาหมายที่สําคัญเชิงยุทธศาสตร ไดแก 

1) ประเทศไทยเปนผูนําดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรในภูมิภาคเอเชียอาคเนย และเปนฐานการผลิตที่สําคัญ

ของสินคาและบริการซอฟตแวร 

2) ประเทศไทยมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูประกอบการ

ซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมในการผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

ระดับสากล 

3) ซอฟตแวรไทยมีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับในดานคุณภาพ มาตรฐาน และเกิดการนําไปใชอยาง

แพรหลายมากข้ึนในภาคสวนตางๆ  

2.3 ยุทธศาสตรหลักการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

2.3.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางย่ังยืน 

กลยุทธ 

1) สรางใหเกิดสภาพแวดลอมทางการแขงขันของผูประกอบการดานการผลิตนวัตกรรมที่ใกลกับความ

ตองการของตลาด (Near-market innovation) 

2) สงเสริมการทดลองตลาดของสินคาหรือบริการซอฟตแวรที่เปนนวัตกรรมในตลาดเปาหมาย 

3) ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ และบทลงโทษทางกฎหมายดานการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 



4) จัดใหมีระบบบริการดานทรัพยสินทางปญญาใหแกผูประกอบการซอฟตแวรที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) สนับสนุนงบประมาณ และการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ ในการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวร 

2) จัดหาขอมูล และทําการศึกษาเชิงลึกในดานความตองการของซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมตางๆ  

3) จัดหาทรัพยากรใหตรงตามความตองการของผูประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการดาน

การแขงขัน 

4) สงเสริมการทดลองตลาดของสินคาหรือบริการซอฟตแวรที่เปนนวัตกรรมในตลาดเปาหมาย 

5) การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูผลิตไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับผูบริโภค 

6) สนับสนุนงบประมาณในเร่ืองการทดลองตลาดของนวัตกรรมดานซอฟตแวร 

7) ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ และบทลงโทษทางกฎหมายดานการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

8) ทําการศึกษา วิเคราะห กฎ ระเบียบ ดานการปกปองทรัพยสินทางปญญาเพื่อหาแนวทางแกไข 

9) รณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภคเห็นผลเสียของการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

10) จัดใหมีระบบบริการดานทรัพยสินทางปญญาใหแกผูประกอบการซอฟตแวรที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

11) พิจารณาปรับปรุงข้ันตอน กระบวนการดําเนินงาน และศึกษาหาแนวทางในการลดข้ันตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 

12) เพิ่มชองทางการเขาถึงการใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการซอฟตแวรอยางทั่วถึง 

13) เสริมสรางความรูเร่ืองทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ 

2.3.2 ยุทธศาสตรการสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) 

กลยุทธ 

1) สรางความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการซอฟตแวรกับสมาคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรูความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมดานซอฟตแวร 

2) ทําการศึกษา สํารวจ สภาพตลาดและความตองการซอฟตแวรในประเทศ 

3) สํารวจความพรอม ศักยภาพ และความสนใจของผูประกอบการซอฟตแวรในการทําการตลาดเฉพาะ

กลุม 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) สรางความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการซอฟตแวรกับสมาคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรูความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมดานซอฟตแวร   

2) ศึกษา สํารวจ สภาพตลาดและความตองการซอฟตแวรในประเทศ   

3) สํารวจความพรอม ศักยภาพ และความสนใจของผูประกอบการซอฟตแวรในการทําการตลาดเฉพาะ

กลุม (Niche Market) 



4) จัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานของความตองการของภาคอุตสาหกรรมในการใช

ซอฟตแวรเพื่อพัฒนางานของตน 

5) จัดทําการศึกษา สํารวจ สภาพตลาดของผูบริโภคซอฟตแวรกลุมตางๆ    

6) พัฒนาองคความรูใหกับผูประกอบการดานการทําการตลาดเฉพาะกลุม (Niche Marketing)  

7) สงเสริมการสรางความรวมมือระหวางสมาคมซอฟตแวรตางๆ กับสมาคมผูประกอบการในอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ 

8) จัดทํากรณีศึกษา หรือ Use Case ดานการนําซอฟตแวรไปใชในตางประเทศ 

9) สรางโอกาสในการใหบุคลากรดานซอฟตแวรเขาไปเรียนรูกระบวนการทํางานในอุตสาหกรรมตางๆ 

10) จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย  

11) ทําการศึกษาวิเคราะห ใหคําปรึกษา ดานการออกแบบซอฟตแวร และการนําไปใชในภาคสวน

อุตสาหกรรมตางๆ   

12) บมเพาะใหเกิดผูประกอบการซอฟตแวรรายใหม (Startups) ที่มีความสามารถเฉพาะดาน 

2.3.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แบบครบวงจร 

กลยุทธ 

1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายสําหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

2) ศึกษา วิเคราะห ความตองการ ประโยชนและอุปสรรคในการสรางเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึง

โครงสรางขององคกร และการใหบริการผูประกอบการโดยภาครัฐ 

3) แกไขขอจํากัดดานกฎหมาย กฎระเบียบ ดานการครอบครองพื้นที่ของผูประกอบการ SMEs  

4) วางแผน ออกแบบ โครงสรางพื้นฐาน และการจัดสรรพื้นที่เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากพื้นที่สูงสุด 

5) สรางพื้นที่การเจรจา สรางแรงจูงใจผูประกอบการ และนายทุน เพื่อทําใหเกิดการลงทุน และการสราง

ความรวมมือ 

6) กําหนดมาตรการ แนวทางในการสนับสนุน การใหสิทธิประโยชนผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขต

อุตสาหกรรมเปาหมาย 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) ดําเนินการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหเพื่อระบุพื้นที่ยุทธศาสตร (Strategic Location) สําหรับการ

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร และการสรางคลัสเตอรกลุมตางๆ ของซอฟตแวร 

2) ประเมินขอดีขอเสียเชิงเศรษฐศาสตร สังคม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในการกําหนดเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

3) ศึกษา วิเคราะห ขอดีขอเสีย ประโยชน และปญหาอุปสรรคในการกําหนดเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรใน

พื้นที่เปาหมายทางยุทธศาสตรตางๆ 

4) ศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดโครงสรางของหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ 



5) ศึกษาโดยทําการสํารวจความตองการของผูประกอบการ และออกแบบรูปแบบการใหบริการแก

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

6) ศึกษา กฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ พรอมระบุอุปสรรคสําคัญสําหรับการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรสําหรับผูประกอบการ SMEs 

7) ทําการศึกษา สํารวจ โครงสรางพื้นฐานและความพรอมของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

8) ออกแบบรูปแบบการใหบริการสําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร และประสานหนวยงานที่

เก่ียวของ 

9) จัดสัมมนาในพื้นที่ตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ในการเขาไปลงทุนใน

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ SMEs ซอฟตแวรที่มีศักยภาพ 

10) ศึกษารูปแบบความตองการ และแนวทางในการสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรมาลงทุน

ในเขตอุตสาหกรรมพื้นที่เปาหมาย 

11) ศึกษารูปแบบของสิทธิพิเศษที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและไมสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจ 

2.3.4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืนของผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร 

กลยุทธ 

1) พัฒนาแพลตฟอรมกลาง (เชน Social Networks ของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร) เพื่อใชจัดการ

องคความรู 

2) สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูง และสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อผลิตหลักสูตร

ฝกอบรมเฉพาะดานที่เก่ียวของกับการนําซอฟตแวรไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 

3) สนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรใหสามารถเขาถึงองคความรู ทรัพยากรดานการศึกษาที่จําเปนตอการ

สรางความสามารถเฉพาะดาน 

4) สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในตางประเทศ 

5) กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรดานซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานและเทียบเทากับอัตราคาตอบแทน

เฉลี่ยในตางประเทศ เพื่อปองกันปญหาสมองไหล 

6) สงเสริมการทําธุรกิจ Venture Capital หรือการจัดตั้ง Venture Capital Funds เพื่อเปนทุนสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในการตอยอดหรือขยายธุรกิจ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) จัดตั้งแพลตฟอรมทางออนไลนเพื่อเปนสื่อกลางในการใหความรูผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

2) จัดใหมีการบริหารจัดการขอมูลที่จําเปนสําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

3) จัดทําแผนเพื่อสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตหลักสูตรอบรมสําหรับผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร 



4) จัดสรรงบประมาณใหกับสถาบันการศึกษาในการผลติหลักสูตรดานซอฟตแวร และซอฟตแวรเฉพาะทาง 

5) ประชาสัมพันธชองทางในการเขาถึงองคความรู และทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร 

6) สนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากรซอฟตแวรของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ 

7) สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรดานซอฟตแวร 

8) ศึกษา และทําการวิเคราะห เพื่อกําหนดมาตรฐานอัตราคาตอบแทนของบุคลากรดานซอฟตแวร 

9) จัดทําการแนะแนวบุคลากรดานการประกอบอาชีพในสาขาซอฟตแวร เพื่อทําใหบุคลากรมีการพัฒนา

ตนเอง 

10) สงเสริมการจัดตั้งกองทุน Venture Capital Funds โดยการใหสิทธิพิเศษดานภาษีและดอกเบื้ยสําหรับ

นักลงทุนในกองทุน 

11) จัดทําขอมูล ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนจาก Venture Capital ใหกับผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร 

2.3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคาและบริการ 

กลยุทธ 

1) จัดใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบในเร่ืองของมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวรสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs โดยตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการผลติและการบริการซอฟตแวรที่เปนไป

ตามมาตรฐานสากล 

2) จัดใหมีสถาบันทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิของบุคลากรดานซอฟตแวรและบุคลากรสนับสนุนดาน

ซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานระดับสากล 

3) สรางความรวมมือกับสถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อถายทอดวิธีการ

และแนวทางในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

4) สงเสริมใหสถาบันการศึกษาผลิตหลักสูตรภาษาอังกฤษดานซอฟตแวร เพื่อผลิตบุคลากรที่มี

ความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) จัดตั้งหนวยงานยอยในการควบคุมดูแล และกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวร 

2) พัฒนาบุคลากรในดานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการผลิตและการบริการซอฟตแวรตาม

มาตรฐานสากล 

3) กําหนดรูปแบบทางธุรกิจสําหรับหนวยงานดานการประเมินและการรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

4) จัดตั้งหนวยงานทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิแกบุคลากรดานซอฟตแวร และบุคลากรสนับสนุนดา

ซอฟตแวร 

5) สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในการปรับใชเกณฑการทดสอบที่ใชกับนิสิตนักศึกษา

สาขาซอฟตแวรในระดับอุดมศึกษา 



6) จัดใหมีหนวยทดสอบและรับรองคุณวุฒิบุคลากรซอฟตแวรที่เปนหนวยงานเอกชนในพื้นที่ตางๆ 

โดยเฉพาะในพื้นที่เปาหมายทางยุทธศาสตร 

7) ทําแผนการสรางความรวมมือกับสถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

8) ดําเนินการสรางความรวมมือ และใหมีการจัดตั้งสถาบันดานมาตรฐานซอฟตแวรจากตางประเทศเพื่อ

ใหบริการดานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

2.3.6 ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ 

1) ทําการศึกษา ทบทวน ปรับปรุงโครงสรางขององคกรและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร และปรับปรุงโครงสรางองคกรใหยืดหยุน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) เนนการจัดตั้งองคกรที่เก่ียวของกับซอฟตแวรในลักษณะของการกระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค และให

อิสระในการจัดการงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรตางๆ รวมถึงการสรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาบุคลากรของรัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) สนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) ศึกษา ทบทวน โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

2) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของหนวยงานภาครัฐดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ

ดานซอฟตแวรของตางประเทศ และนําตนแบบที่ดีมาปรับใช 

3) สรางใหเกิดการกระจายอํานาจในการใหบริการผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรโดยหนวยงานภาครัฐที่

อยูในพื้นที่ตางๆ 

4) ศึกษา วิเคราะห และจัดตั้งหนวยงานทองถ่ินของรัฐที่ทําหนาที่ในการใหบริการ สงเสริมผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวรในพื้นที่ตางๆ 

5) วางแผนสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทองถ่ินของรัฐที่ รับผิดชอบดานซอฟตแวร กับ

สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนที่เก่ียวของในพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนาผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร 

6) จัดใหมีการบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรแบบกระจายอํานาจไปยังหนวยงานทองถ่ินที่

รับผิดชอบ พรอมกําหนดกฎเกณฑที่มีความยืดหยุนใหกับผูบริหารองคกรในการตัดสินใจภายใตกรอบ

เงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 

7) สงเสริมใหบุคลากรดานซอฟตแวรของรัฐไดมีโอกาสศึกษาตอ เพื่อเพิ่มประสบการและความรู 

8) จัดสรรงบประมาณและทุนการศึกษาใหกับบุคลากรซอฟตแวร และบุคลากรสนับสนุนดานซอฟตแวร

ของรัฐ 



9) สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนในการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรของรัฐ 

 

3. แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยในสวนนี้เปน

การนําเสนอยุทธศาสตรหลักในระยะ 5 ปที่ไดนําเสนอไปกอนหนานี้นั้น มีแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร

ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตรอยูดวยกัน 25 กลยุทธและ 58 แผนงาน/โครงการ ดังที่จะนําเสนอในสวนนี้และสวนถัดไป 

3.1 แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางย่ังยืน 

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดกําหนดทิศทางของ

การพัฒนา และกําหนดนโยบายสนับสนุนดานการสรางนวัตกรรม (Innovation) โดยมีเปาหมายสําคัญคือการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เปน

เคร่ืองมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิตและการบริการ ทั้งนี้เนื่องจากไดมีการคาดการณแนวโนมการ

แขงขันของตลาดในอนาคตที่จะเพิ่มสูงข้ึน และการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันสวนหนึ่งมาจากการสราง

นวัตกรรมที่รวดเร็ว อยางไรก็ดี แผนการดําเนินงานของหนวยงานหลักที่ดูแลอุตสาหกรรมซอฟตแวรยังไมไดให

ความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมดานสินคาและบริการดานซอฟตแวรเทาที่ควร ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการเพื่อ

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560-2564) จะเนน

การเสริมสรางนวัตกรรมอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธ และแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1 การสรางใหเกิดสภาพแวดลอมทางการแขงขันของผูประกอบการดานการผลิตนวัตกรรมที่ใกล

กับความตองการของตลาด (Near-market innovation) ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/โครงการ คือ 

1.1. สนับสนุนงบประมาณ และการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ ในการผลิตสินคาและบริการ

ซอฟตแวร 

1.2. จัดหาขอมูล และทําการศึกษาเชิงลึกในดานความตองการของซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมตางๆ  

1.3. จัดหาทรัพยากรใหตรงตามความตองการของผูประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ

ดานการแขงขัน 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการทดลองตลาดของสินคาหรือบริการซอฟตแวรที่เปนนวัตกรรมในตลาดเปาหมาย 

ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

1.1 การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูผลิตไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับผูบริโภค 

1.2 สนับสนุนงบประมาณในเร่ืองการทดลองตลาดของนวัตกรรมดานซอฟตแวร 

กลยุทธที่ 3 ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ และบทลงโทษทางกฎหมายดานการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

1.1 ทําการศึกษา วิเคราะห กฎ ระเบียบ ดานการปกปองทรัพยสินทางปญญาเพื่อหาแนวทางแกไข 

1.2 รณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภคเห็นผลเสียของการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 



กลยุทธที่ 4 จัดใหมีระบบบริการดานทรัพยสินทางปญญาใหแกผูประกอบการซอฟตแวรที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/โครงการ คือ 

4.1 พิจารณาปรับปรุงข้ันตอน กระบวนการดําเนินงาน และศึกษาหาแนวทางในการลดข้ันตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 

4.2 เพิ่มชองทางการเขาถึงการใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการซอฟตแวรอยางทั่วถึง 

4.3 เสริมสรางความรูเร่ืองทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ 

3.2  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche 

Market) 

จากการศึกษาโดยทมีที่ปรึกษา และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูประกอบการดานซอฟตแวร พบ

ประเด็นสําคัญอีกดานที่ในแผนปฏิบัติการดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดคํานึงถึงหรือให

ความสําคัญมาก ไดแก การสรางความพรอมของผูประกอบการในดานการทําตลาด โดยเฉพาะการมุงเนนการทํา

ตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) มากข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากการแขงขันในตลาดใหญที่มีผูประกอบการ

รายใหญจํานวนมาก ดังนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนผูประกอบการรายใหม (Startups) 

นอกจากมีความจําเปนในการสรางนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับตนเองแลว การสราง

นวัตกรรมดังกลาวยังจะตองตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคเฉพาะดานไดอีกดวย การสรางความพรอม

ผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม โดยในแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจซอฟตแวรจะประกอบไปดวยกลยุทธที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการซอฟตแวรกับสมาคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือ

เรียนรูความตองการของภาคอุตสาหกรรมดานซอฟตแวร ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/โครงการ คือ 

1.1 จัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานของความตองการของภาคอุตสาหกรรมในการใช

ซอฟตแวรเพื่อพัฒนางานของตน 

1.2 สงเสริมการสรางความรวมมือระหวางสมาคมซอฟตแวรตางๆ กับสมาคมผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

1.3 จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 

กลยุทธที่ 2 ศึกษา สํารวจ สภาพตลาดและความตองการซอฟตแวรในประเทศ ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/

โครงการ คือ 

2.1 จัดทําการศึกษา สํารวจ สภาพตลาดของผูบริโภคซอฟตแวรกลุมตางๆ  

2.2 จัดทํากรณีศึกษา หรือ Use Case ดานการนําซอฟตแวรไปใชในตางประเทศ 

1.3 ทําการศึกษาวิเคราะห ใหคําปรึกษา ดานการออกแบบซอฟตแวร และการนําไปใชในภาคสวน

อุตสาหกรรมตางๆ 

กลยุทธที่ 3 สํารวจความพรอม ศักยภาพ และความสนใจของผูประกอบการซอฟตแวรในการทําการตลาด

เฉพาะกลุม ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/โครงการ คือ 



3.1 พัฒนาองคความรูใหกับผูประกอบการดานการทําการตลาดเฉพาะกลุม (Niche Marketing)  

3.2 สรางโอกาสในการใหบุคลากรดานซอฟตแวรเขาไปเรียนรูกระบวนการทํางานในอุตสาหกรรมตางๆ 

3.3 บมเพาะใหเกิดผูประกอบการซอฟตแวรรายใหม (Startups) ที่มีความสามารถเฉพาะดาน 

3.3  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร 

 นโยบายดานการสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบการอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรและนโยบาย

ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา โดยผานทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีจุดมุงหมาย

เพื่อรวมกลุมผูประกอบการเพื่อการแขงขันและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐใหกับผูประกอบการ ประกอบ

กับการลดตนทุนของผูประกอบการในดานการประสานงาน ติดตอสื่อสารระหวางกันและกับหนวยงานภาครัฐที่

เก่ียวของ ทําใหเกิดการประสานการดําเนินงานและการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานของผูประกอบการ

ภายในอุตสาหกรรมมากข้ึน ทั้งยังสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางนวัตกรรมอยางรวดเร็วของ

ผูประกอบการ ที่ผานมา แผนการสงเสริมผูประกอบการซอฟตแวรยังไมไดมีการมุงเนนดานการรวมกลุม

ผูประกอบการเพื่อสรางความไดเปรียบและอํานาจตอรองใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ซ่ึงจะไดรับประโยชนจากการรวมกลุมอยางมาก ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร (พ.ศ. 2560-2564) จะเนนการดําเนินกลยุทธ ดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และกําหนดพ้ืนที่ยุทธศาสตรเปาหมายสําหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวร ประกอบ

ไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

1.1 ดําเนินการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหเพื่อระบุพื้นที่ยุทธศาสตร (Strategic Location) สําหรับ

การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร และการสรางคลัสเตอรกลุมตางๆ ของซอฟตแวร 

1.2 ประเมินขอดีขอเสียเชิงเศรษฐศาสตร สังคม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในการกําหนดเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

กลยุทธที่ 2 ศึกษา วิเคราะห ความตองการ ประโยชนและอุปสรรคในการสรางเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

รวมถึงโครงสรางขององคกร และการใหบริการผูประกอบการโดยภาครัฐ ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/

โครงการ คือ 

2.1 ศึกษา วิเคราะห ขอดีขอเสีย ประโยชน และปญหาอุปสรรคในการกําหนดเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรในพื้นที่เปาหมายทางยุทธศาสตรตางๆ 

2.2 ศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดโครงสรางของหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ 

2.3 ศึกษาโดยทําการสํารวจความตองการของผูประกอบการ และออกแบบรูปแบบการใหบริการแก

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 



กลยุทธที่ 3 แกไขขอจํากัดดานกฎหมาย กฎระเบียบ ดานการครอบครองพ้ืนที่ของผูประกอบการ SMEs  

ประกอบไปดวย 1 แผนงาน/โครงการ คือ 

2.1 ศึกษา กฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ พรอมระบุอุปสรรคสําคัญสําหรับการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรสําหรับผูประกอบการ SMEs 

กลยุทธที่ 4 วางแผน ออกแบบ โครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากพ้ืนที่

สูงสุด ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

2.2 ทําการศึกษา สํารวจ โครงสรางพื้นฐานและความพรอมของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

2.3 ออกแบบรูปแบบการใหบริการสําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร และประสานหนวยงานที่

เก่ียวของ 

กลยุทธที่ 5 สรางพ้ืนที่การเจรจา สรางแรงจูงใจผูประกอบการ และนายทุน เพ่ือทําใหเกิดการลงทุน และการ

สรางความรวมมือ ประกอบไปดวย 1 แผนงาน/โครงการ คือ 

3.1 จัดสัมมนาในพื้นที่ตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ในการเขาไป

ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ SMEs ซอฟตแวรที่มีศักยภาพ 

กลยุทธที่ 6 กําหนดมาตรการ แนวทางในการสนับสนุน การใหสิทธิประโยชนผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

5.1 ศึกษารูปแบบความตองการ และแนวทางในการสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรมา

ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมพื้นที่เปาหมาย 

5.2 ศึกษารูปแบบของสิทธิพิเศษที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและไมสงผลกระทบตอ

ระบบเศรษฐกิจ 

3.4  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืนของ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนแผนยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ (องคการมหาชน) ไดกําหนดใหประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการซอฟตแวรมีความสําคัญเปนอันดับตนๆ โดยมุงสงเสริมการสรางความเปนเลิศของซอฟตแวรและ

การนําไปใชเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ดี เพื่อให

สอดคลองกับยุทธศาสตรสองดานที่ผานมาจําเปนตองอาศัยกลไกในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

อยางยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวร โดยจําเปนตองอาศัยการพัฒนากลไก

หลากหลายดาน ไมวาจะเปนการเขาถึงขอมูลที่เปนองคความรู หรือการเขาถึงทรัพยากรและแหลงเงินทุน

เชนเดียวกัน ดังนั้น แผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรจะ

มุงเนนการดําเนินกลยุทธดังตอไปนี้ 



กลยุทธที่ 1 พัฒนาแพลตฟอรมกลาง (เชน Social Networks ของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร) เพ่ือใช

จัดการองคความรู ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

1.1 จัดตั้งแพลตฟอรมทางออนไลนเพื่อเปนสื่อกลางในการใหความรูผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

1.2 จัดใหมีการบริหารจัดการขอมูลที่จําเปนสําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

กลยุทธที่ 2 สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูง และสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือผลิตหลักสูตร

ฝกอบรมเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการนําซอฟตแวรไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/

โครงการ คือ 

2.1 จัดทําแผนเพื่อสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตหลักสูตรอบรมสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

2.2 จัดสรรงบประมาณใหกับสถาบันการศึกษาในการผลิตหลักสูตรดานซอฟตแวร และซอฟตแวร

เฉพาะทาง 

กลยุทธที่ 3 สนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรใหสามารถเขาถึงองคความรู ทรัพยากรดานการศึกษาที่

จําเปนตอการสรางความสามารถเฉพาะดาน ประกอบไปดวย 1 แผนงาน/โครงการ คือ 

3.1 ประชาสัมพันธชองทางในการเขาถึงองคความรู และทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร 

กลยุทธที่ 4 สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวร

กับสถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในตางประเทศ ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

4.1 สนับสนนุทุนการศึกษาแกบุคลากรซอฟตแวรของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ 

4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศใน

การแลกเปลี่ยนบุคลากรดานซอฟตแวร 

กลยุทธที่ 5 กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรดานซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานและเทียบเทากับอัตรา

คาตอบแทนเฉลี่ยในตางประเทศ เพ่ือปองกันปญหาสมองไหล ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

5.1 ศึกษา และทําการวิเคราะห เพื่อกําหนดมาตรฐานอัตราคาตอบแทนของบุคลากรดานซอฟตแวร 

5.2 จัดทําการแนะแนวบุคลากรดานการประกอบอาชีพในสาขาซอฟตแวร เพื่อทําใหบุคลากรมีการ

พัฒนาตนเอง 

กลยุทธที่ 6 สงเสริมการทําธุรกิจ Venture Capital หรือการจัดตั้ง Venture Capital Funds เพ่ือเปนทุน

สําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในการตอยอดหรือขยายธุรกิจ ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ 

คือ 

5.3 สงเสริมการจัดตั้งกองทุน Venture Capital Funds โดยการใหสิทธิพิเศษดานภาษีและดอกเบื้ย

สําหรับนักลงทุนในกองทุน 

5.4 จัดทําขอมูล ประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนจาก Venture Capital ใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร



3.5  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการพัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคา บริการ และบุคลากร

ซอฟตแวร 

ปญหาที่ผานมาสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวรที่ไดรับจากการ

เก็บขอมูลโดยที่ปรึกษา และจากแผนสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ที่มุงเนนการสรางผูประกอบการใหมีชื่อเสียงระดับสากลนั้น จะสอดคลอง

กับการกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนามาตรฐานและการสรางการยอมรับในสินคา บริการ และบุคลากรดาน

ซอฟตแวรของไทย เนื่องจากปญหาดานมาตรฐานซอฟตแวรทําใหเกิดขอจํากัดในดานการยอมรับเทคโนโลยีของ

ผูบริโภค เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาและบริการ ตลอดจนที่ผานมา แผนยุทธศาสตรดาน

ซอฟตแวรตางมุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรที่สามารถตอบสนองความตองการของการจางงานใน

อุตสาหกรรมมาโดยตลอด ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจ

ซอฟตแวรไดมีการกําหนดกลยุทธดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1 จัดใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบในเร่ืองของมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวร

สําหรับผูประกอบการ SMEs โดยตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการผลิตและการบริการซอฟตแวรที่

เปนไปตามมาตรฐานสากล ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/โครงการ คือ 

1.1 จัดตั้งหนวยงานยอยในการควบคุมดูแล และกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวร 

1.2 พัฒนาบุคลากรในดานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการผลิตและการบริการซอฟตแวร

ตามมาตรฐานสากล 

1.3 กําหนดรูปแบบทางธุรกิจสําหรับหนวยงานดานการประเมินและการรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

กลยุทธที่ 2 จัดใหมีสถาบันทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิของบุคลากรดานซอฟตแวรและบุคลากร

สนับสนุนดานซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานระดับสากล ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/โครงการ คือ 

2.1 จัดตั้งหนวยงานทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิแกบุคลากรดานซอฟตแวร และบุคลากร

สนับสนุนดานซอฟตแวร 

2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในการปรับใชเกณฑการทดสอบที่ใชกับนิสิต

นักศึกษาสาขาซอฟตแวรในระดับอุดมศึกษา 

2.3 จัดใหมีหนวยทดสอบและรับรองคุณวุฒิบุคลากรซอฟตแวรที่เปนหนวยงานเอกชนในพื้นที่ตางๆ 

โดยเฉพาะในพื้นที่เปาหมายทางยุทธศาสตร 

กลยุทธที่ 3 สรางความรวมมือกับสถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือ

ถายทอดวิธีการและแนวทางในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร ประกอบไปดวย 2 

แผนงาน/โครงการ คือ 

3.1 ทําแผนการสรางความรวมมือกับสถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

3.2 ดําเนินการสรางความรวมมือ และใหมีการจัดตั้งสถาบันดานมาตรฐานซอฟตแวรจากตางประเทศ

เพื่อใหบริการดานการตรวจประเมนิและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 



3.6 แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของ

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมีการระบุถึงการสรางขีดความสามารถ

ของบุคลากรภาครัฐและหนวยงานภาครัฐใหสามารถตอบสนองความตองการในการแกไขปญหาในระดับประเทศ

ได โดยในอุตสาหกรรมซอฟตแวรซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนบุคลากรอยูแลวจึงเกิดขอจํากัดในการพัฒนา

เปนอยางมาก โดยสวนหนึ่งมาจากการขาดประสบการณและความชํานาญของบุคลากรในดานซอฟตแวร ทําให

บุคลากรของรัฐไมเขาใจสภาพปญหาและความตองการของผูประกอบการซอฟตแวรไดดีเทาที่ควร ดังนั้น ใน

แผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรจึงไดกําหนดกลยุทธดาน

การสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐดานซอฟตแวรดังตอไปนี้ 

กลยุทธที่ 1 ทําการศึกษา ทบทวน ปรับปรุงโครงสรางขององคกรและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมซอฟตแวร และปรับปรุงโครงสรางองคกรใหยืดหยุน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบไปดวย 

3 แผนงาน/โครงการ คือ 

1.1 ศึกษา ทบทวน โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการ

สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

1.2 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของหนวยงานภาครัฐดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

และดานซอฟตแวรของตางประเทศ และนําตนแบบที่ดีมาปรับใช 

1.3 สรางใหเกิดการกระจายอํานาจในการใหบริการผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรโดยหนวยงาน

ภาครัฐที่อยูในพื้นที่ตางๆ 

กลยุทธที่ 2 เนนการจัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรในลักษณะของการกระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค 

และใหอิสระในการจัดการงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรตางๆ รวมถึงการสรางความรวมมือกับ 

สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของรัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบไปดวย 3 แผนงาน/โครงการ คือ 

2.1 ศึกษา วิเคราะห และจัดตั้งหนวยงานทองถ่ินของรัฐที่ทําหนาที่ในการใหบริการ สงเสริม

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในพื้นที่ตางๆ  

2.2 วางแผนสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทองถ่ินของรัฐที่รับผิดชอบดานซอฟตแวร กับ

สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนที่เก่ียวของในพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนาผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร 

2.3 จัดใหมีการบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรแบบกระจายอํานาจไปยังหนวยงานทองถ่ินที่

รับผิดชอบ พรอมกําหนดกฎเกณฑที่มีความยืดหยุนใหกับผูบริหารองคกรในการตัดสินใจภายใต

กรอบเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 

 



กลยุทธที่ 3 สนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ ประกอบไปดวย 2 แผนงาน/โครงการ คือ 

3.1 สงเสริมใหบุคลากรดานซอฟตแวรของรัฐไดมีโอกาสศึกษาตอ เพื่อเพิ่มประสบการณและความรู 

3.2 จัดสรรงบประมาณและทุนการศึกษาใหกับบุคลากรซอฟตแวร และบุคลากรสนับสนุนดาน

ซอฟตแวรของรัฐ 

3.3 สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนในการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรของ

รัฐ 

4. โครงการนํารอง 

จากการกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรขางตน ใน

สวนของแผนปฏิบัติการไดมีการกําหนดใหมีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ ในสวนนี้จะเปนการ

นําเสนอโครงการนํารองของแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจ

ซอฟตแวร โดยตัวอยางของโครงการนํารองนี้จะนําเสนอรายละเอียดในแตละแผนยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 6 

โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

4.1  โครงการสงเสริมการผลิตนวัตกรรมใกลตลาด (Near-market innovation) 

หลักการและเหตุผล 

 นวัตกรรมถือเปนหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยาง

ยั่งยืน อยางไรก็ดี นวัตกรรมดานซอฟตแวรในปจจุบันที่ประสบความสําเร็จมีสัดสวนนอย โดยสาเหตุหลักของการ

ไมประสบความสําเร็จในการผลิตนวัตกรรมคือการที่ผูใชไมตองการนวัตกรรมดังกลาว จึงทําใหผูผลิตนวัตกรรม

สูญเสียทั้งเวลาและการลงทุนมหาศาล การผลิตนวัตกรรมที่ใกลตลาด (Near-market innovation) เปนการสราง

นวัตกรรมที่เนนความตองการของตลาดเปนหลัก กลาวคือ นวัตกรรมดังกลาวถูกสรางข้ึนเมื่อทราบความตองการ

ที่เรงดวนของตลาด และเปนนวัตกรรมที่ผานการทําการวิจัยตลาดมาแลว ดังนั้น เพื่อสรางความสําเร็จใหเกิด

ข้ึนกับผูประกอบการซอฟตแวร จึงเห็นควรที่จะจัดใหมีการสงเสริมผูประกอบการซอฟตแวรใหทําการผลิต

นวัตกรรมที่ใกลตลาดมากที่สุด 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสรางการตระหนักถึงความสําคัญดานการทําตลาดของนวัตกรรมใหกับผูประกอบการซอฟตแวร 

2) เพื่อลดอัตราการสูญเสียดานการเงินและทรัพยากรของผูประกอบการจากความลมเหลวของการสราง

นวัตกรรม 

3) เพื่อสรางใหเกิดนวัตกรรมซอฟตแวรที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และสามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจได 



กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอม ผูผลิตซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอม นัก

ออกแบบซอฟตแวร 

2) นักธุรกิจ นักลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

3) องคกรเอกชนทั่วไปที่เปนผูใชซอฟตแวร 

พื้นที่เปาหมาย 

 กรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 

แนวทางดําเนินการ 

1) ระบุกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยทําการศึกษาผลกระทบของ

ภาคอุตสาหกรรมตอระบบเศรษฐกิจ 

2) หากลุมลูกคาในอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีการนําซอฟตแวรมาใชในการบริหารจัดการองคกรและการทํา

การตลาด โดยคัดเลือกผูประกอบการอุตสาหกรรมเปาหมายดังกลาวจํานวน 20 ราย 

3) รับสมัครผูประกอบการซอฟตแวรที่สนใจเขารวมโครงการเพื่อผลิตนวัตกรรมใกลตลาดผานการจัด

สัมมนาเปดตัวโครงการ โดยที่ปรึกษาพิจารณาผลงานและประสบการณของผูประกอบการ และทําการ

คัดเลือกผูประกอบการที่มีแนวโนมศักยภาพในการสรางนวัตกรรมดานซอฟตแวร 

4) ผูประกอบการซอฟตแวรที่เขารวมโครงการเลือกจับคูกับผูประกอบการอุตสาหกรรมกลุมเปาหมายที่มี

ความตองการนําซอฟตแวรมาใชในองคกร  

5) ผูประกอบการซอฟตแวรทําการศึกษาความตองการของผูประกอบการอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย โดย

ทําการสํารวจความตองการทางการตลาดและความตองการดานซอฟตแวรของกลุมผูประกอบการ

เปาหมาย ตลอดจนทําการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของซอฟตแวรของอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชอยู

ในตางประเทศ 

6) ผูประกอบการทําการคิดคน ออกแบบ และดําเนินการรางสถาปตยกรรมของซอฟตแวรและระบบ

สารสนเทศใหกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อทําการนําเสนอตอไป 

7) กลุมผูประกอบการเปาหมายทําการรับฟงการนําเสนอของผูประกอบการและใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงในอนาคต 

8) นวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับจากผูประกอบการเปาหมายจะถูกทําการประชาสัมพันธและนําเสนอใน

โอกาสตางๆ โดยหนวยงานรัฐที่เก่ียวของจะทําการประชาสัมพันธไปยังกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม

เปาหมายตอไปเพื่อสรางใหเกิดการนําไปใชในเชิงธุรกิจจริง 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 

4.2  โครงการสํารวจความตองการดานการใชซอฟตแวรในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

หลักการและเหตุผล 

 ระบบสารสนเทศและซอฟตแวรไดเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใน

หลากหลายอุตสาหกรรม ปจจุบันทั่วโลกไดมีการนําซอฟตแวรมาใชกันอยางกวางขวาง สงผลใหในหลายๆ 

ประเทศที่มีความนิยมในการใชซอฟตแวรในการทําธุรกิจมีอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่เขมแข็งตามไปดวย ปจจัย

สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรเจริญเติบโตคือการที่ความตองการในการใชซอฟตแวรในแตละ

ประเทศเพิ่มสูงข้ึน ทําใหผูประกอบการจําเปนตองผลิตสินคาและบริการซอฟตแวรเพื่อตอบสนองความตองการที่

มีอยูดังกลาว อยางไรก็ดี สําหรับประเทศไทยพบวาสวนใหญแลวความตองการใชซอฟตแวรดังกลาวมักจะไดรับ

การตอบสนองจากผูประกอบการตางชาติเสียเปนสวนใหญ ทั้งนี้ปจจัยใจหนึ่งที่มีความสําคัญคือการขาดแคลน

ความรูเฉพาะในการนําซอฟตแวรมาใชในแตละกลุมอุตสาหกรรม ประกอบกับการที่ผูประกอบการไมไดตระหนัก

ถึงกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนที่ตนเองไมมีความถนัด และไมมีความพรอมในการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวรเพื่อใช

ในอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการขาดขอมูลจากหนวยงานภาครัฐในการระบุถึงความตองการและ

รูปแบบของซอฟตแวรที่เปนที่ตองการในกลุมอุตสาหกรรม 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะ

กลุม (Niche Market) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาถึงความตองการของกลุมตลาดเฉพาะในการใชซอฟตแวร และปริมาณความตองการ 

2) เพื่อทราบถึงลําดับความสําคัญและความเรงดวนที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมในแตละกลุมตองการใช

ซอฟตแวร 

3) เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการซอฟตแวรในการสรางโอกาสทางธุรกิจตอไป 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศที่มีเปาหมายในการใชซอฟตแวรในการดําเนินการ 

2) ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมที่สนใจ 

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ประมาณ 1 ปงบประมาณ 



แนวทางดําเนินการ 

1) ศึกษากลุมอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมและมีความตองการจริงในการนําซอฟตแวรมาใชในการดําเนินธุรกิจ

ของตนเอง 

2) จัดลําดับความสําคัญของกลุมอุตสาหกรรมที่เปนผูใชซอฟตแวร โดยคํานึงถึงปจจัยและตัวชี้วัดที่สงผลตอ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในการจัดลําดับความสําคัญ 

3) ดําเนินการจัดทําแผนการสํารวจ และเคร่ืองมือการสํารวจผูประกอบการที่เปนกลุมผูใชซอฟตแวร โดย

แบบสํารวจจะเนนการสอบถามในเร่ืองของความตองการ รูปแบบการนําซอฟตแวรไปใช ความถ่ี ความ

จําเปน ขอดีขอเสีย โอกาสและอุปสรรคตางๆ 

4) จัดทําการสํารวจกลุมผูประกอบการอุตสากรรมที่เปนผูใชซอฟตแวรในพื้นที่เปาหมายที่ไดทําการ

วางแผนสํารวจไว 

5) ทําการสัมภาษณตัวแทนภาคอุตสาหกรรมกลุมเปาหมายที่มีความตองการใชซอฟตแวรในประเด็นตางๆ 

ที่เก่ียวของกับการใชซอฟตแวร รวมถึงผลกระทบของซอฟตแวรตอการดําเนินธุรกิจ 

6) จัดสัมมนาแถลงผลการดําเนินงาน โดยเชิญผูประกอบการซอฟตแวรเขารวมเพื่อรับฟงขอมูล

ขอเสนอแนะตางๆ ในการทาํตลาดเฉพาะ 

7) จัดทําการเผยแพรผลการดําเนินงานและการสํารวจโดยทําเปนเอกสารเผยแพรผานชองทางตางๆ 

ตลอดจนสื่อออนไลนที่เก่ียวของ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

3) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

4) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4.3 โครงการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่และความเหมาะสมของการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบการซอฟตแวรสวนใหญในประเทศเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถึงกวารอยละ 95 

ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะกระจายตัวอยูทั่วไปในเมืองใหญและหัวเมืองสําคัญ อาทิ เชียงใหม ภูเก็ต ระยอง และเมือง

อ่ืนๆ ผูประกอบการซอฟตแวรเหลานี้ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการขาดแคลนเงินทุน และ

ตนทุนในการดําเนินงานที่สูง ความสามารถในการสรางรายไดและทํากําไรมีอยูจํากัด ทําใหผูประกอบการ

ซอฟตแวรบางกลุมทําการรวมตัวกันเพื่อสรางอํานาจตอรอง และเพิ่มโอกาสในการรับงานของหนวยงานภาครัฐ 

เนื่องจากธุรกิจที่กระจายตัวทําใหขีดความสามารถในการแขงขันลดลง ตลอดจนมีตนทุนสูงข้ึน แนวคิดของการ

รวมกลุมผูประกอบการเปนคลัสเตอรไดถูกเร่ิมดําเนินการโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เมื่อป 2557 ซึ่ง

มีวัตถุประสงคหลักหลายประการ อาทิ ทําใหเกิดการสรางเครือขายผูประกอบการ เกิดการพึ่งพาอาศัยและการ

ลดตนทุน การบริหารจัดการผูประกอบการโดยหนวยงานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพ ฯลฯ อยางไรก็ดี ถึงแมวา



ผูประกอบการซอฟตแวรจํานวนหนึ่งจะมีการรวมตัวกันและจัดตั้งเปนสมาคมอยูแลวก็ตาม การรวมกลุมดังกลาว

ยังไมมีลักษณะของพื้นที่คลัสเตอรแตอยางใด ทําใหการประสานงานและการใหบริการของหนวยงานรัฐยังไม

สามารถดําเนินการไดเทาที่ควร การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมซอฟตแวร เพื่อทําใหเกิดการ

ลงทุนในพื้นที่ที่เปนจุดยุทธศาสตร กอนใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูประการ

ซอฟตแวรในพื้นที่ไดรับประโยชนและสิทธิพิเศษสูงสุด 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรใน

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในดานภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และดานคมนาคมขนสง เพื่อ

ประเมินความเปนไปได ความคุมคา และโอกาสในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) เพื่อใหไดรายงานและแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอม 

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ประมาณ 18 เดือน 

แนวทางดําเนินการ 

1) ศึกษาจํานวนผูประกอบการซอฟตแวรและการกระจายตวัของผูประกอบการซอฟตแวรทั่วประเทศ 

2) ทําการศึกษา เก็บขอมูล สภาพพื้นที่ในบริเวณตางๆ ทั่วประเทศ โดยทําการกําหนดเกณฑตัวชี้วัดดาน

ยุทธศาสตรการแขงขันของอุตสาหกรรมซอฟตแวร เพื่อใชเกณฑดังกลาวเปนตัวชี้วัดในการระบุพื้นที่

เปาหมายของการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

3) ทําการสํารวจศักยภาพของพื้นที่ดานภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และดานคมนาคมขนสง 

เพื่อประเมินความเปนไปได ความคุมคา และโอกาสในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

4) จัดทําแผนงานการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 



หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สํานักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

4.4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ิมพูนประสบการณแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมดานซอฟตแวร  

หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน มีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวรจํานวนมากที่ยังไมประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเทาที่ควร ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งไดแกการขาดความรูและประสบการณดาน

เทคโนโลยีใหมๆ และไมมีเวลาในการแสวงหาความรู เนื่องจากตองใชเวลาทั้งหมดในการแสวงหาโอกาสในการทํา

ธุรกิจ เมื่อผูประกอบการไมไดเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตลอดจนประสบการณหรือแนวคิดใหมๆ ก็มักจะติดอยู

กับแนวคิดเดิมๆ และไมสามารถสรางนวัตกรรมและรูปแบบสินคาและบริการซอฟตแวรใหมๆ ได ดังนั้น เพื่อ

สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวรไดเขาถึงองคความรูใหมๆ อยาง

ตอเนื่อง จึงเห็นควรใหมีการจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเปนทุนการศึกษาแกผูประกอบการดังกลาว โดย

ผูประกอบการที่ไดรับทุนดังกลาวจะตองผลิตแนวคิดและผลงานดานซอฟตแวรที่ไดคนพบจากองคความรูและ

ประสบการณใหมๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุน 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร        

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางองคความรูของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหมีความรูที่ทันสมัย สอดรับกับเทคโนโลยีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  

2) เพื่อสรางใหเกิดแนวคิดดานการผลิตนวัตกรรมซอฟตแวรที่ไดรับจากการศึกษาตอ หรือการไปฝกงานใน

องคกรชั้นนํา  

กลุมเปาหมาย 

1) บุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีประสบการณ

ไมต่ํากวา 3 ป 

2) บุคลากรสนับสนุนดานซอฟตแวร เชน นักออกแบบระบบ นักทําคอมพิวเตอรกราฟฟก ที่อยูในสถาน

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีประสบการณไมต่ํากวา 4 ป 

พื้นที่เปาหมาย 

 สถาบันการศึกษา และองคกรซอฟตแวรชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ 



ระยะเวลาการดําเนินการ 

 1 ปงบประมาณ และตอเนื่องทุกป 

แนวทางดําเนินการ 

1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก และการสมัครขอรับทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณของ

บุคลากรที่อยูในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทซอฟตแวร 

2) ประกาศรับสมัครและทําการคัดเลือก โดยอาจใชวิธีการนําเสนอโครงงานที่คาดวาจะดําเนินการหาก

ไดรับทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณ หรือทําการคัดเลือกโดยวิธีการวัดความสามารถและ

ประสบการณ แลวแตกรณีและความเหมาะสม 

3) บุคลากรที่สมัครขอรับทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณดําเนินการติดตอสถาบันการศึกษา 

หรือองคกรซอฟตแวรเอกชนชั้นนํา เพื่อเปนบุคลากรแลกเปลี่ยน และยื่นเร่ืองกลับมายงัคณะกรรมการ

ในวันที่สมัคร 

4) ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรตามที่ไดวางแผนไว 

5) พิจารณาผลการรับสมัคร (โดยอาจพิจารณาจากโครงงานที่นําเสนอ แผนงาน ผลสอบ และหนวยงานที่

ยอมรับใหเขาไปทําการศึกษาตอ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณดานการฝกงาน) 

6) ประกาศผลการรับสมัครผานชองทางตางๆ 

7) ดําเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณ  

8) รับทราบการรายงานผลการศึกษาตอ และการแลกเปลี่ยนประสบการณเปนระยะๆ 

9) เมื่อผูไดรับทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณไดรับทุนจนครบแลว จะตองสงโครงงานสุดทายที่

ไดรับหลังจากที่ไปศึกษาตอ หรือที่ไดรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

3) สํานักงบประมาณ 

4) สถาบันการศึกษา และบริษทัเอกชนชั้นนําดานซอฟตแวร 

4.5 โครงการฝกอบรมดาน Big Data แกบุคลากรดานซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 

หลักการและเหตุผล 

บุคลากรดานซอฟตแวรของรัฐนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร

เนื่องจากบุคลากรภาครัฐควรมีความรูความสามารถและประสบการณในการใหคําปรึกษาแนะนําผูประกอบการ

ซอฟตแวร โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลายแหงยังจะตองพึ่งบุคคลภายนอกในการให

คําปรึกษาแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจและประเด็นอ่ืนๆ อีกมากมาย บุคลากรภาครัฐสวนใหญมักจะไมมี

เวลาในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเนื่องจากมีภารกิจและหนาที่ประจําวันมากมาย การจัดใหมีการฝกอบรมระยะ

สั้นเพื่อใหบุคลากรเขาใจในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรใหมๆ ยอมสงใหเกิดประโยชนตอบุคลากร



และหนวยงานภาครัฐไมมากก็นอย เทคโนโลยี Big Data จัดไดวาเปนเทคโนโลยีใหมที่จะเขามามีอิทธิพลอยางยิ่ง

ในตลาดซอฟตแวร ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในการจัดอบรมดาน Big Data 

แกบุคลากรดานซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ          

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางองคความรูของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในหนวยงานภาครัฐใหมีความรูที่ทันสมัย สอด

รับกับเทคโนโลยีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต โดยเฉพาะเร่ือง Big Data 

2) เพื่อเสริมศักยภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในการใหคําปรึกษา แนะนํา และ

สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทซอฟตแวร 

กลุมเปาหมาย 

1) บุคลากรดานซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 

2) บุคลากรสนับสนุนดานซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 1 ปงบประมาณ  

แนวทางดําเนินการ 

1) ทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่อยูในพื้นที่ เพื่อจัดหลักสูตรอบรมดาน Big Data 

2) รางหลักสูตรการอบรมในหัวขอ Big Data 

3) วางแผนการจัดอบรมในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ 

4) ประกาศรับสมัครบุคลากรภาครัฐดานซอฟตแวรที่สนใจเขารับการอบรมในพื้นที่ตางๆ  

5) จัดหา ทาบทามวิทยากร และผูทรงคุณวุฒิดาน Big Data 

6) ดําเนินการจัดฝกอบรม 

7) ทําการประเมินผลและวัดทักษะความรูดาน Big Data ของผูเขารับการอบรม 

8) สรางฐานขอมูลบุคลากรที่เขารับการอบรม 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

3) สถาบันการศึกษา และบริษทัเอกชนชั้นนําดานซอฟตแวร 



5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ภาครัฐควรมีการกําหนดโครงสรางของหนวยงานที่รับผิดชอบในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร

ที่เนนการใหบริการภาคสวนตางๆ และการรวมศูนยดานขอมูล เพื่อสรางใหเกิดความมั่นคงในการ

ควบคุมและดูแลสารสนเทศและระบบสารสนเทศของประเทศ 

2. ควรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

และเทคโนโลยีใหมๆ ที่กําลังเขามามีบทบาทสําคัญในอนาคต อาทิ ซอฟตแวรสมองกลฝงตัว โดยการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานโครงขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และโครงสรางระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคมใหมีความสามารถในการถายโอนขอมูลขนาดใหญไดอยางรวดเร็ว 

3. ควรมีการจัดการดานระบบสารสนเทศและการบริการซอฟตแวร ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศใหมีความปลอดภัย โดยยกระดับ National Cyber Security ใหอยูในระดับที่ทัดเทียมกับ

สากล เพื่อทําใหเกิดความปลอดภัยตอภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรในการพัฒนา แลกเปลี่ยน ถายโอน

ขอมูลและองคความรูตางๆ อยางปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอรตางๆ  

4. ภาครัฐบาลควรสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และควร

สรางใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินนโยบายดานเขตเศรษฐกิจพิเศษของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

ตลอดจนพิจารณาใหถวนถ่ีถึงการเลือกพื้นที่เปาหมายทางยุทธศาสตรในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร เพื่อเปนแหลงรวบรวมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวรให

เขามารวมตัวกันดําเนินกิจการและแลกเปลี่ยนองคความรู นอกจากนี้ ควรจัดสถานที่และการใหบริการ

สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ Start-Up เพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ 

เชน เปดใหเชา Co-Working Space หรือการเขารับบริการดาน Cloud Service จากหนวยงาน

ภาครัฐ 

5. ควรหาชองทางและการสนับสนุนการพัฒนาแหลงเงินทุนเอกชน และสรางใหเกิดการเขาถึงแหลง

เงินทุนของภาครัฐและธนาคารพาณิชย เพื่อสงเสริมการขยายตัวของธุรกิจซอฟตแวร โดยการพัฒนา

แหลงเงินทุนของเอกชน ไดมุงเนนการดึงเงินลงทุนจากผูประกอบการรายใหญ หรือนักลงทุนทั้งในและ

ตางประเทศในลักษณะของการจัดตั้งบริษัท Venture Capital เพื่อเปนกลไลในการสนับสนุนดาน

เงินทุนใหแกผูประกอบการในการขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะสําหรับผูประกอบการที่มีแนวคิดใน

การดําเนินธุรกิจหรือมีนวัตกรรมที่ดี หรือมีแนวโนมในการสงออกนวัตกรรมและการบริการดังกลาวได

ในระดับภูมิภาค  

6. ภาครัฐควรมีบทบาทสําคัญในการสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และขอมูลขาวสารระหวาง

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวร โดยอาจมีการพัฒนาแพลตฟอรมบน

ระบบเครือขายข้ึนมาเปนแพลตฟอรมกลาง เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสาร กิจกรรม ผลงานวิจัย 

และขอมูลอ่ืนๆ ที่สําคัญและจําเปนสําหรับการพัฒนานวัตกรรมของผูประกอบการซอฟตแวร ตลอดจน

เปนชองทางหรือตัวกลางในการเขาถึงแหลงเรียนรูอ่ืนๆ อาทิ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 

หลักสูตรฝกอบรมดานตางๆ 



7. สงเสริมการพัฒนาดานภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรดานซอฟตแวร เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาซอฟตแวรที่

มีความเปนสากลมากข้ึน โดยภาครัฐอาจสนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติหรือ

หลักสูตรภาษาอังกฤษดานซอฟตแวรใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษา และระดับ

การศึกษาพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาครัฐควรสงเสริมดานการพัฒนาองคความรูดานซอฟตแวร

ใหกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง มีการจัดอบรมบุคลากรครู อาจารย ตาม

สถาบันการศึกษา และการสรางความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรของเด็กและเยาวชน ตลอดจน

สรางใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)                                                    1-1 

บทท่ี 1 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
 
 ในบทนี้กลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท โดยแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอในบทนี้แบงเปน 2 

สวน ไดแก (1) แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม และ  

(2) แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

1.1 แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม 

1.1.1   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม (Industry Overview)  

การทบทวนวรรณกรรมเปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหจัดทํา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยแบงการดําเนินงานศึกษา ดังนี ้
● รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในมิติของภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่มีอยูในปจจุบันของ

กลุมเปาหมาย เชน แผนยุทธศาสตร แผนแมบทอุตสาหกรรม แนวทางการสงเสริมและสนับสนุน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และนโยบายอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ เปนตน 
● รายละเอียดของสถานการณปจจุบัน ขอมูลเชิงสถิติของกลุมเปาหมาย และขอมูลทุติยภูมิที่แสดงถึง

ความสําคัญของกลุมเปาหมายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชน จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม จํานวนการจางงาน มูลคาการนําเขา-สงออก และมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญอ่ืนๆ 
● โครงสรางของธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการหลัก 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของกลุมเปาหมาย 

1.1.2  การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

หวงโซคุณคา คือ สายโซของกิจกรรมที่จะกอใหเกิดคุณคา เปนเคร่ืองมือชวยในการทําความเขาใจถึง

บทบาทของแตละสวนวาจะมีสวนชวยเหลือในการกอใหเกิดคุณคาไดอยางไร เปนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรมตางๆ โดยแบงกิจกรรมภายในเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ

กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ซึ่งกิจกรรมทุกประเภทมีสวนเก่ียวของในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับ

องคกร ดังนั้น การจัดทําหวงโซคุณคาจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยเรียงรอยใหทราบถึงกระบวนการและกิจกรรมตางๆ 

ที่มีผลตอความสามารถในการดําเนินงานในภาพรวม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้าํ เพื่อที่จะรวมกันจัดทําแผนในการ

แกไขปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสม 
การวิเคราะหหวงโซคุณคาและการเชื่อมโยงของสาขาธุรกิจเปาหมาย สามารถวิเคราะหโครงสรางของ

ธุรกิจตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยแสดงถึงความสําคัญของเศรษฐกิจตอการพัฒนาประเทศ โดยแยกการ

วิเคราะหออกเปน 3 ชวง ไดแก 1) ชวงตนน้ํา ไดแก วัตถุดิบ ทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตสรางมูลคาเพิ่ม  
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2) กลางน้ํา ไดแก กิจกรรมการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และ 3) ปลายน้ํา ไดแก การขาย การตลาด และกิจกรรมที่

เก่ียวของกับผูบริโภคปลายทาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนตางๆ เชน กิจกรรมโลจิสติกส การตลาด การ

ขาย และการบริการตางๆ 
 

รูปที่ 1-1 องคประกอบของโซอุปทาน 

 
ท่ีมา: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Michael E. Porter, 1998. 

 
แนวคิดของหวงโซคุณคา แสดงใหเห็นถึง “คุณคา” ทั้งหมดที่องคกรมอบใหแกลูกคา จากการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ภายในองคกร แบงออกได 2 ประเภท คือ  
1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) ประกอบดวย 

1) การนําวัสดุอุปกรณสินคามาใชในธุรกิจ (Inbound logistics) กิจกรรมที่เก่ียวกับการขนสง 

การจัดเก็บ และ การแจกจายวัตถุดิบ 

2) การดําเนินงานของฝายตางๆ ที่ตองประสานงานกัน (Operations) การแปรวัตถุดิบใหเปน

สินคา การบรรจุหีบหอ การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

3) การจัดสงสินคาออก (Outbound Logistics) กิจกรรมเก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม การจัด

จําหนายสินคาและบริการที่เสร็จแลวไปยังผูบริโภค และการบริหารสินคาคงคลัง 

4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมที่เก่ียวกับการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา

และบริการ เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การเลือกชองทางการจัดจําหนาย 

5) ผลิตภัณฑและการใหบริการ (Product and Services) กิจกรรมที่เก่ียวกับการใหบริการ 

บํารุงรักษาสินคา การบริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การซอมบํารุง การอบรมการใช

สินคา 
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 2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบดวย 
1) โครงสรางธุรกิจ (Firm Infrastructure) ไดแก การบริหารงานทั่วไป การวางแผน บัญชีการเงนิ 

และการจัดการระบบสารสนเทศ 

2) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ไดแก การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรม เงินเดือน และคาตอบแทน 

3) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Management) ไดแก การพัฒนาการออกแบบสินคา 

การออกแบบกระบวนการผลิต  

4) การจัดซื้อสินคาและปจจัยการผลิต (Procurement) ไดแก การจัดหาหรือการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือตางๆ 

วงจรของหวงโซคุณคาจะมองความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ อยางครบวงจร โดยพิจารณาวา

กระบวนงานใดบางที่มีความสําคัญจากตนน้ํา ถึงปลายน้ํา และกําหนดผู รับผิดชอบหรือเจาภาพของ 

แตละกระบวนงานใหชัดเจน และแยกบทบาทใหชัดเจนวาใครมีหนาที่อยางไร เพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน 

1.1.3 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน  

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (Competitive Analysis) เปนการวิเคราะหอุตสาหกรรม

ระดับมหภาคตามทฤษฎีของของไมเคิล อี พอรเตอร (Porter, 1998) ซึ่งใหความสําคัญกับการศึกษาปจจัยที่

สามารถสงผลตอศักยภาพในการแขงขันระดับกลุมสาขาธุรกิจหรืออุตสาหกรรม โดยองคประกอบของการ

วิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมประกอบไปดวย 5 ปจจัย (Diamond Model) ดังรูปที่  

1-2  ไดแก 
● ปจจัยการผลิต (Factor Conditions) ประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ (Physical Resources) 

ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก แรงงาน แรธาตุ พลังงาน ปาไม ฯลฯ ซึ่งประเทศ

นั้นๆ สามารถครอบครองภายในพรมแดน นอกการนี้ยังประกอบไปดวยปจจัยการผลิตที่สามารถ

สรางข้ึนไดและมีพลวัต ไดแก ทรัพยากรมนุษย (Human resources) องคความรู (Knowledge 

resources) ทุน/เคร่ืองจักร (Capital resources) และระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) 

นอกจากนั้นยังรวมถึงปจจัยการผลิตเฉพาะทาง (Specialized resources) ซึ่งสามารถสรางข้ึนเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจรายกลุมได 
● อุปสงค (Demand Conditions) หมายถึง อุปสงคของผูบริโภคภายในประเทศซึ่งสามารถสรางให

เกิดศักยภาพในการแขงขัน หากประเทศใดมีระดับอุปสงคของผูบริโภคที่ซับซอนจะสามารถสราง

แรงกดดันใหองคกรภาคเอกชนมีนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อผลิตสินคาและบริการที่ดีข้ึน สงผลตอ

การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 
● อุตสาหกรรมสนับสนุน (Related and Supporting Industry) หมายถึง ความพรอมและระดับ

การแขงขันของอุตสาหกรรมที่เก่ียวของรองรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก เพราะการมีอุตสาหกรรม
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สนับสนุนที่มีความพรอมและมีการแขงขันสูง สงผลใหสาขาธุรกิจสามารถไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพ เสริมสรางนวตักรรม และเปดโอกาสในการขยายธุรกิจไปในระดับนานาชาต ิ

รูปที่ 1-2 องคประกอบสําคัญของการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
 

 
 

ที่มา: Diamond Model, Michael E. Porter, 1998 
 

● กลยุทธ โครงสราง การแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) ประกอบไปดวยปจจัย

ดานที่เก่ียวกับองคกรภายในสาขาอุตสาหกรรม โดยศึกษาการจัดตั้งองคกร การกําหนดกลยุทธ

เปาหมายในการแขงขัน และระดับการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีระดับการแขงขันที่สูง

เพื่อสรางแรงกดดันใหภาคเอกชนมีแรงกดดันในการสรางพัฒนานวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบใน

การแขงขัน 
● การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ (Government) หนวยงานภาครัฐสามารถมีอิทธิพลตอปจจัย

ขางตนทั้ง 4 ประการ โดยการกําหนดแนวทางการสนับสนุนปจจัยการผลิต กําหนดระดับอุปสงค

ภายในประเทศ วางกรอบการแขงขันระหวางองคกรภายในอุตสาหกรรม รวมถึงแทรกแซงทั้งใน

ระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT and TOWS) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก แบงเปนปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็งและจุดออน และ

ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาสและภัยคุกคาม เปนการประเมินสถานการณที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ใชเปนเคร่ืองมือ

ในการชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 

ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดแนวทางกลยุทธเพื่อใช
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ประโยชนจากจุดแข็งหรือโอกาส และลดจุดออนหรือภัยคุกคาม โดยองคประกอบของการทํา SWOT และการ

วิเคราะหแบบยอนกลับหรือ TOWS ประกอบดวย  
● จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรดานตางๆ ที่ไดเปรียบหรือสวนที่เขมแข็งภายในองคกร ที่

สามารถใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจของ

องคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดาน

กฎหมาย 
● จุดออน (Weakness) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคกรที่เปนขอดอยหรือเปนขอจํากัด

ตางๆ ที่สงผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานกฎหมาย 
● โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเก้ือกูล

ตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงานไดแก 

ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนุนปจจัย ดานแรงงาน ดานสถานการณ

นานาชาติ เปนตน 
● อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะ

เปนอุปสรรคขัดขวาง หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคกร  

เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี 

เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงาน ไดแก ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนนุ

ปจจัยดานแรงงาน ดานสถานการณนานาชาติ เปนตน 
การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อกําหนดยุทธศาสตร สามารถใชการจับคูวิเคราะห

ระหวางปจจัยภายในและภายนอก ตามหลักของ TOWS Analysis ซึ่งแบงได 4 แบบ คือ 
● กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส (SO – Matching Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อเปดโอกาสใหมในการ

แขงขัน 
● กลยุทธจุดแข็ง-ความเสี่ยง (ST – Covering Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อโอบลอมตอภาวะ

คุกคามหรืออุปสรรค 
● กลยุทธจุดออน-โอกาส (WO – Off-Set Approach) โดยใชโอกาสที่มีมาแกจุดออน 
● กลยุทธจุดออน-ภัยคุกคาม (WT – Mitigation Approach) โดยการบรรเทาแกไขเลี่ยงภัยคุกคาม 
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รูปที่ 1-3 การวิเคราะหปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 

 
ที่มา: http://karen-goldfarb.com, retrieved Jan, 2016. 

 
1.2   แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

การวางแผนยุทธศาสตรจะตองตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ (1) องคกรกําลังจะกาวไปทาง

ไหน  (Where are you going?) (2) สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What is the environment?) และ (3) องคกร

จะไปถึงจุดหมายไดอยางไร  (How do you get there?) โดยกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร  (Strategic 

Planning Processes) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

           1) กําหนดวิสัยทัศน  (Vision)    
           2) กําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ  (Mission)  
           3) กําหนดเปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  (Goal)   
           4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรหรือยุทธศาสตร  (Strategy)    
           5) กําหนดกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) หมายถึง รายละเอียดที่เก่ียวของกับการกําหนดทิศทางหรือแนวทาง

ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงค (Goal) แผน

ยุทธศาสตรที่ดีจะตองถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนของประเทศ อันเปนผลผลิตจากนโยบายระดับสูงของรัฐบาล 

หรือนโยบายระดับสูงของหนวยงานที่รับผิดชอบดานตางๆ ที่ไดทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพอง

ตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่ประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค 

(Objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบใน

การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้น องคกรยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยสรุปคือ แผนยุทธศาสตร เปนเสมือนแนวทางหรือระบบติดตามการ

ดําเนินยุทธศาสตร เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจที่ถูกตอง นําไปสูการวางกรอบงบประมาณที่ถูกตองชัดเจน และเพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานในสวนตางๆ  

รูปที่ 1-4 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) 

 
ที่มา: http://www.chiangrai.net/dashboard5, retrieved Jan 2016. 

ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 

Management Process) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติ หรือการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และสุดทายคือการติดตามและประเมินผล จะ

เห็นไดวา การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะเนนในเร่ืองของการกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู

เปาหมาย เคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหมที่นํามาประยุกตใชในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 

1.2.1 ตัวแบบการประเมินองคกร (Performance Appraisal Systems) 

การวัดผลการดําเนินงานในอดีตจะเนนการวัดผลดานการใชงบประมาณซึ่งปญหาการวัดผลดานการเงิน

เปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตไมสามารถประเมินใหเห็นความสามารถในการดําเนินการในปจจุบันและ

อนาคตไดดี ปจจุบันตัวแบบการวัดผลจะมีการวัดหลายมิติ (Multi dimension) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําเร็จของ

หนวยงานทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
มีหลายองคกรไดมีการออกแบบการประเมินองคกร โดยกําหนดตัวแปรที่ใชวัดผลการดําเนินงานเพื่อ

เสริมสรางความสามารถดานการแขงขัน ลักษณะของการประเมินผลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
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● เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย 
● สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและระบบการประเมนิผลงาน 
● มีการสนับสนุนจากผูบริหาร 
● รวมอยูในกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
● ความสมดุลของการประเมินดานตางๆ 
● เปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร 
● เปนระบบยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานใหดีข้ึน 
● เปนกระบวนการพัฒนาตัวเองของบุคลากรและพนักงาน 

1.2.2 ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ คือ ปจจัยที่สําคัญตอการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศนองคกรมีปจจัยหลัก

แหงความสําเร็จเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน ทําให

เจาหนาที่และผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ขององคกรตอบสนองวิสัยทัศน หาก

ปราศจากปจจัยหลักแหงความสําเร็จวิสัยทัศนขององคกรจะไมไดรับการตอบสนอง 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จไมจําเปนตองวัดผลได แตทําหนาที่ชี้นําหรือเปนหลักหมายสําคัญตอการ

บรรลุวิสัยทัศน ปจจัยหลักแหงความสําเร็จกําหนดจากวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคกรโดยใชเกณฑตอไปนี้ 
● มุงความสาํคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ 
● มีความเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน พนัธกิจ หรือวัตถุประสงคขององคกร 
● มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเขาใจไดงาย 
● ผูบริหารใหการยอมรับ 
● องคกรสามารถควบคุมผลใหเกิดข้ึนไดในทางปฏิบัต ิ
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บทท่ี 2 

สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสําคัญในการคิดคน การประดิษฐ การพัฒนา การผลิตสินคา การ

บริการ กระบวนการผลิต และการจัดการองคกรในรูปแบบใหม ซึ่งโลกในปจจุบันนี้หากองคกรใดไมสามารถ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองดวยการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องแลว ก็ยอมที่จะประสบความสําเร็จในระยะ

ยาวไดยากและไมสามารถกาวข้ึนไปสูการเปนผูนําของธุรกิจได ดังนั้น การพัฒนาผูประกอบการดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหภาคอุตสาหกรรมสามารถตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และชวยขับเคลื่อนใหไทยกาวไปสูเศรษฐกิจสังคมฐานความรู (knowledge-based 

society) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับโลกไดอยางยั่งยืน (ดังรูปที่ 2-1) 

ปจจุบันภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยการ

ขับเคลื่อนของภาคเอกชนจะเนนการลงทุนการวิจัยและนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เนื่องจากประเทศไทยมีความ

ไดเปรียบจากขีดความสามารถในการแขงขันในหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร 

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทางเลือก อุตสาหกรรมดานสุขภาพ และอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว เปนตน ดังนั้นการตอยอดจากอุตสาหกรรมที่เปน Technology-based ดังกลาวจะทําใหเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน และทําใหธุรกิจสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ภาครัฐก็ควรมีบทบาทใน

การสนับสนุนโดยการสรางเขตนวัตกรรมที่มีการดําเนินงานในรูปแบบเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ในขณะที่ประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ การลงทุนดานนวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปนเร่ืองที่สําคัญและจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องเปนอยางมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความแตกตางและการแขงขันของธุรกิจ และการสรางความสามารถในการแขงขัน

ของภาคธุรกิจเปนปจจัยผลักดันสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดของประชากรและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ โดยในปจจุบันภาครัฐไดมีการริเร่ิมและขับเคลื่อนโครงการตางๆ เชน 

การอนุมัติโครงการลดหยอนภาษีในกรณีการบริจาคเงินแกโครงการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยหาก

บุคคลใดบริจาคเงินใหแกโครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ก็สามารถนํามาลดหยอนภาษีไดรอยละ 200 ซึ่ง

เทากับการบริจาคเงินใหกับการศึกษา การเจรจาเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนทางดานเทคโนโลยีนอกเหนือจากการ

เจรจาทางการทูตของขาราชการกระทรวงตางประเทศ การสรางกองทุนนวัตกรรมที่จะชวยเหลือผูประกอบการ

กลุม Start-Up ที่มีการใชนวัตกรรมในสินคาและบริการ และชวยสนับสนุนใหอุตสาหกรรมที่ตองการรักษาฐาน

สามารถประกอบธุรกิจอยางอยูรอดได อยางไรก็ดี การกระจายความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสู

ทองถ่ินอยางทั่วถึงยังคงเปนปญหาสําคัญ เพราะยังไมสามารถทําใหเกิดข้ึนได เนื่องจากชุมชนยังตองมุงเนนถึงการ

พัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานอยางถนนและชลประทานกอน ทั้งนี้ การนําเสนอนวัตกรรมไปสูในระดับทองถ่ิน

นั้นตองพิจารณาถึงความสอดคลองกับทองถ่ินนั้นๆ และสุดทายแลวตองใหทองถ่ินสามารถชวยเหลือตนเองไดใน
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ระยะยาวและเกิด Community Management System ข้ึน สิ่งเหลานี้สามารถสะทอนไดจากคะแนนการลงทุน

ดานนวัตกรรมเพื่อผลิตภาพของประเทศไทยที่ยังอยูในระดับที่ต่ํา 

รูปที่ 2-1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจที่เปนผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2554 

อยางไรก็ดี หากประเทศตองการมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีฐานการพัฒนาจากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงประเภทของอุตสาหกรรมในกลุมนี้ โดยอุตสาหกรรมที่จัดอยูใน

ประเภทของ Technology-Based จะประกอบไปดวยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวน อุตสาหกรรม

สื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม semiconductors อุตสาหกรรมการปองกันและอากาศยาน 

(space and defense systems) อุตสาหกรรมเคร่ืองมือวัดและควบคุม อุตสาหกรรมการสื่อสารและอินเตอรเนต็ 

และอุตสาหกรรมซอฟตแวร (TechAmerica, 2013) 

ในบทนี้เสนอผลการศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยการนําเสนอจะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก (1) นิยามของ

ซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรที่ใชในการศึกษา (2) การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร โดยจะกลาวถึงสถานการณดานตางๆ อาทิ สถานการณดานการตลาด มูลคาการสงออก การจางงาน

และความตองการดานบุคลากร และจํานวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (3) นโยบายที่เก่ียวของดาน

อุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทย  

2.1 นิยามของซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร 

การใหนิยามซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรในการศึกษานี้ จะใชการทบทวนนิยามที่องคกรสากล 

ตลอดจนหนวยงานภาครัฐไดใหนิยามไว ซึ่งการใหนิยามซอฟตแวรมีหลากหลาย การใหนิยามมีความสําคัญ

เนื่องจากทําใหทราบถึงการคํานวณมูลคาทางสถิติตางๆ อาทิ มูลคาของยอดขาย มูลคาของการดําเนินธุรกิจ 
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จํานวนผูประกอบการ ฯลฯ เปนตน ดังนั้น การใหคํานิยามที่ถูกตองและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและ

อนาคตมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการคํานวณตัวเลขทางสถิติของอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งจะทําใหหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชในการออกนโยบาย หรือการดําเนินกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมนีต้อไป 

OECD Guide to Measuring the Information Society 2011 ในคูมือการวัดความเปนสังคมแหง

ขอมูลของ OECD ในปค.ศ. 2011 ไดมีการจําแนกผลิตภัณฑ ICT ตาม CPC Ver.2 และ ISIC Rev. 41 ซึ่งหมวดที่

เก่ียวของกับซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร ดังแสดงในตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 ประเภทผลิตภัณฑ ICT ที่เก่ียวของกับซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร 

CPC ver. 2 ISIC Rev.4 Business and productivity software and licensing services 

47811 5820 Operating systems, packaged 

47812 5820 Network software, packaged 

47813 5820 Database Management software, packaged 

47814 5820 Development tools and programming languages software, packaged 

47821 5820 General business productivity and home use applications, packaged 

47829 5820 Other application software, packaged 

73311 5820 Licensing services for the right to use computer software 

83143 5820 Software originals 

84341 5820 Systems software downloads 

84342 5820 Application software downloads 

84392 5820 On-line software 

  Information technology consultancy and service 

83141 6201 IT design and development services for applications 

83151 6311 Website hosting services 

83152 6311 Application service provisioning 

ที่มา: OECD Guide to Measuring the Information Society, 2011 

ในการศึกษานี้ ไดใชนิยามของซอฟตแวร โดยอางอิงจากการสํารวจตลาดซอฟตแวรและซอฟตแวร

บริการในป 2554 ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)1

2 (2555) ซึ่งไดแบง

ประเภทซอฟตแวรออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 

1) Enterprise Software หมายถึง ซอฟตแวรที่ชวยในการบริหารจัดการทั่วไป หรือทํางานเพื่อ

แกปญหาหรือจัดการทรัพยากรของบุคคลหรือองคกร 

                                   
1 OECD Guide to measuring the information society 2011, OECD. 
2 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการสํารวจตลอดซอฟตแวรของซอฟตแวรบริการ, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการ

มหาชน), มิถุนายน 2555 
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2) Mobile Application Software หมายถึง ซอฟตแวรสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่พกพาขนาดเล็ก 

(เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) โดยไมรวมซอฟตแวรเกมบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

3) Embedded System Software หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งฝงอยูในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เพื่อ

ใชสําหรับควบคุมการทํางาน ซึ่งไมรวม ซอฟตแวรที่อยู ในอุปกรณสื่อสารขนาดเล็ก เชน 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 

4) ซอฟตแวรกลุมอ่ืนๆ (ไมรวมซอฟตแวรเกม) เชน ซอฟตแวรเพื่อการศึกษา และซอฟตแวร 

เชิงวิศวกรรม แตไมรวมซอฟตแวรเกมอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ ยังมีการแบงประเภทของซอฟตแวร ตามลักษณะการสงมอบและลักษณะการใชงานเชิง

เทคนิค ดังนี้ 

การแบงประเภทซอฟตแวรตามลักษณะการสงมอบ ไดแก 

1) Packaged software หมายถึง ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่สรางข้ึนเพื่อใชงานทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงกับ

ธุรกิจ ซึ่งผูพัฒนาซอฟตแวรเปนเจาของลิขสิทธิ์ โดยในการสํารวจตลาดซอฟตแวรและบริการ

ซอฟตแวรในป 2556 โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ ไดปรับแกนิยามใน

สวนของซอฟตแวรสําเร็จรูป (Packaged software) โดยใหรวมถึง Software as a Service 

(SaaS) ดวย เนื่องจาก SaaS เปนรูปแบบการคิดคาบริการประเภทหนึ่งของซอฟตแวรสําเร็จรูป แต

ไมใชบริการซอฟตแวร  

2) Custom software หมายถึง ซอฟตแวรแบบวาจางที่ได รับการวาจางออกแบบและพัฒนา

ซอฟตแวรเพื่อใชกับงานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งลูกคาเปนเจาของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ไมรวมถึงการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงซอฟตแวรที่ใชภายในองคกรเอง (in-house development) 

การแบงประเภทซอฟตแวรตามลักษณะการใชงานเชิงเทคนิค ไดแก 

1) Application Software หรือ ซอฟตแวรประยุกต หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่ออกแบบ

สําหรับการแสดงผลที่หนาจอคอมพิวเตอร เพิ่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือ ใชประโยชน

เฉพาะประเภทสําหรับลูกคาทั่วไป (สวนใหญกลุมผูใชงานนี้จะไมใชชางเทคนิคดานซอฟตแวร) เชน 

Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), 

ซอฟตแวรเชิงวิศวกรรมตางๆ เชน CAD (Computer-Aided Design), CAM (Computer-Aided 

Manufacturing) และ ซอฟตแวรใชงานทั่วไป เชน Office และ Spreadsheet ตางๆ เปนตน 

2) Middleware หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เปนสื่อกลางเชื่อมระหวางซอฟตแวรประยุกตและ

ระบบปฏิบัติการ โดยเปนตัวประสานเชื่อมโยงเพื่อชวยใหซอฟตแวรประยุกตสามารถทํางานไดบน 

platform ที่แตกตางกันหรือที่เขียนดวยภาษาที่แตกตางกัน เชน CORBA, web services และ 

enterprise application integration software 

3) System Software หรือ ซอฟตแวรระบบ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคําสั่ง ที่ใชเปนระบบพื้นฐาน

เพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน เชน Operating System Software (เชน Microsoft Windows, 

Mac OS X แ ล ะ  Linux), BIOS Software (Basic input/output system), device firmware, 

และ Utility software (เชน anti-virus utilities, backup utilities, data compression utilities, 
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disk checkers, disk cleaners, disk compression, archive utilities, file managers, 

network utilities, registry cleaners, screensavers, system monitors แ ล ะ  system 

profilers) 

 นอกจากนี้ การศึกษาคร้ังนี้ยังใชนิยามของบริการซอฟตแวร (Software Service) ตามขอบเขตการ

สํารวจตลาดบริการซอฟตแวรในป 2554 เชนเดียวกัน โดยแบงเปน 5 กลุมหลัก2

3 ไดแก 

1) Software Maintenance Services หมายถึง การบริการดูแลบํารุงรักษาซอฟตแวร เปนการ

ใหบริการตั้งแตการจัดหาซอฟตแวร ติดตั้ง บํารุงรักษา ปรับปรุง และอัพเกรดผลิตภัณฑใหมๆ ให

ลูกคา โดยบริการดังกลาวไมรวมคาการใชสิทธิซอฟตแวร (Software license) 

2) Service and Application Hosting หมายถึง บริการใหเชาใช service หรือ application 

3) Software Services Outsourcing หมายถึง การรับจางใหบริการซอฟตแวรแกหนวยงานภายนอก 

ทั้งในการบริหารจัดการและปฏิบัติการบางสวนหรือทั้งหมดขององคกร โดยมีระดับการบริการ

คาธรรมเนียม และระยะเวลาที่ตกลงกันไวแนนอน (Service Level Agreement) 

4) Software Related Training and Education หมายถึง การบริการดานฝกอบรมและใหความรูที่

เก่ียวของกับซอฟตแวรของหนวยฝกอบรมขององคกรที่มีการเปดหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตไมนับ

รวมการฝกอบรมในองคกร ( In-house Training) และการฝกอบรมในสถานศึกษา ไดแก  

สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา และโรงเรียน รวมถึงบุคคลทั่วไป 

5) บริการซอฟตแวรอ่ืนๆ 

 โดยสรุปแลว ในการศึกษานี้ไดจําแนกประเภทของซอฟตแวร โดยแบงออกเปน 3 ชนิดตามลักษณะ

แนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีดานซอฟตแวร ตามที่สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) ไดใหคํานิยามไว ดังนี้ 

1) ซอฟตแวรสําเร็จรูป (Package software) หมายถึง ซอฟตแวรที่มีการขาย ใหเชา หรือใหบริการ 

โดยคิดคาบริการเปน transaction หรือ license  ซึ่งรวมถึงซอฟตแวรที่ติดตั้งที่เคร่ืองผูใชงาน และ

ซอฟตแวรที่ใชงานผานทางเว็บ โดยติดตั้งซอฟตแวรไวที่เคร่ืองแมขายของบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร 

(Software-as-a-Service: SaaS) 

2) บริการซอฟตแวร (Software Service) หมายถึง ซอฟตแวรบนเว็บไซตที่สามารถเรียกใชบริการได

ตามความตองการใชงาน โดยทั่วไปซอฟตแวรบริการนี้จะถูกจัดเก็บอยูบนเคร่ืองเซิรฟเวอรของผู

ใหบริการ หรือเปนซอฟตแวรที่จะถูกดาวนโหลดลงสูตัวเคร่ืองของผูใชบริการ โดยจะหยุดทํางาน

เมื่อไดใชซอฟตแวรดังกลาวครบเวลาที่กําหนด หรือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

3) ซอฟตแวรสมองกลฝงตัว (Embedded System Software) หมายถึง ซอฟตแวรซึ่งฝงอยูใน

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ เพื่อใชสําหรับควบคุมการทํางาน ซึ่งไมรวมซอฟตแวรที่อยูในอุปกรณ

สื่อสารขนาดเล็ก เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยรวมถึงผู รับจางพัฒนาและผลิต (Outsourcing 

                                   
3 การแบงกลุมประเภทของบริการซอฟตแวรในการศึกษานี้ จะแบงออกเปน 5 กลุม โดยยึดแนวการแบงกลุมตามรายงานการสํารวจตลาด

ซอฟตแวรและซอฟตแวรบริการ ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2555 โดยตัด Sotware-as-a-

Service (SaaS) ออก เนื่องจาก SaaS เปนรูปแบบการคิดคาบริการประเภทหนึ่งของซอฟตแวรสําเร็จรูป แตไมใชบริการซอฟตแวร 
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•System software
•Application software
•Enterprise software
•Middleware
•SaaS

•Custom software
•Software maintenance 
service

•Software and 
application hosting

•Software outsourcing
•Software training & 
education

•SI services
•other services

•Outsourcing service 
provider

•IP-based system 
designer

•In-house producer

services provider) ผูออกแบบและพัฒนาระบบที่ใชซอฟตแวรสมองกลฝงตัวโดยมีทรัพยสินทาง

ปญญา (IP-based system designer) และผูพัฒนาซอฟตแวรสมองกลฝงตัวเพื่อใชกับสินคาของ

บริษัท โดยมีฐานะเปนหนวยผลิตภายในของบริษัท (In-house producer) 

รูปที่ 2-2 การแบงนิยามของซอฟตแวรของการศึกษานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: คณะผูวจิยั, 2559. 

 

2.2  การวิเคราะหสถานการณดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทย 

ปจจุบันอุตสาหกรรมซอฟตแวรและแอพพลิเคชัน ถูกจัดใหเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของ

ประเทศ เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร แฟชั่น ทองเที่ยว และยานยนต เนื่องจากความตองการ

ซอฟตแวรมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยเสริมจากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทั้งนี้ ตามนโยบายการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ในดานนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไดระบุให 

“สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ และ

จัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุนสําหรับผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้ง

พัฒนาบุคคลากรใหมีศักยภาพ ไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให

ประเทศเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค” 

การที่ภาครัฐหยิบยกอุตสาหกรรมซอฟตแวรเขามาเปนยุทธศาสตรหลักที่สําคัญดานหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพราะไดเล็งเห็นแลววา อุตสาหกรรมซอฟตแวรมีบทบาทอยางมากตอการผลิตและ

บริการในปจจุบัน เปนอุตสาหกรรมที่จะสรางความคลองตัวและเก่ียวเนื่องกับอีกหลายๆ อุตสาหกรรมที่สําคัญ

ของประเทศ อาทิ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจยานยนตและชิ้นสวน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจพลังงาน เปนตน 

นอกจากนั้น อุตสาหกรรมนี้ยังเปนแหลงรวมของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมอีกจํานวนมาก แมจะ

Software

Packgaged Software Software Service Embedded System 
Software
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ไมใชอุตสาหกรรมหลักที่รองรับแรงงานของประเทศ แตดวยพื้นฐานการผลิตซอฟตแวรที่ใชความรูเปนปจจัยหลัก 

(Knowledge base) ที่ตองใชแรงงานทกัษะสูง อุตสาหกรรมซอฟตแวรจึงกลายเปนอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ

แรงงาน (productivity of labor) ในระดับสูง และสรางมูลคาตลาดใหกับประเทศปละกวา 5 หมื่นลานบาท 

สภาพตลาดของซอฟตแวร 

จากการสํารวจพบวา ในป 2556 ตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร รวมทั้งซอฟตแวรสมองกลฝงตัว 

(Embedded Software) มีมูลคาการผลิตเฉพาะที่เกิดข้ึนในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 45,652 ลานบาท คิดเปน

อัตราการเติบโตจากป 2555 รอยละ 9.9 โดยจําแนกเปนมูลคาการผลิตบริการซอฟตแวร 34,991 ลานบาท มี

อัตราการเติบโตรอยละ 11.2 และมูลคาการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป 10,661 ลานบาท มีอัตราการเติบโตรอยละ 

5.9 โดยภาคการเงินยังคงเปนอุตสาหกรรมที่มีคาใชจายดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรสูงที่สุด ขณะที่การ

ผลิตซอฟตแวรสมองกลฝงตัวมีมูลคา 4,265 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 34.4 ซึ่งเปนผลจากการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตเปนหลัก  

ในดานการสงออกนั้น ประเทศไทยมีการสงออกซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร และซอฟตแวรสมอง

กลฝงตัวรวมกันทั้งสิ้นมูลคา 5,700 ลานบาทในป 2556 โดยเปนมูลคาการสงออกบริการซอฟตแวรรอยละ 53.9 

การสงออกซอฟตแวรสมองกลฝงตัวรอยละ 41.2 และที่เหลือเปนการสงออกซอฟตแวรสําเร็จรูปรอยละ 4.9 การ

สํารวจยังพบวา ตลาดราชการมสีัดสวนประมาณ 1 ใน 3 ของมูลคาตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร ไมรวม

ซอฟตแวรสมองกลฝงตัว และ 2 ใน 3 เปนตลาดของภาคเอกชน   

ภาพรวมของตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของไทยในป 2557 3

4 ดังตารางที่ 2-2 มีมูลคาการ

ผลิตเฉพาะที่เกิดข้ึนในประเทศไทยรวม 54,980 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 9.1 แบงเปนมูลคาการ

ผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป 15,031 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 4.5 และมลูคาการผลิตบริการซอฟตแวร 

39,940 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2556 รอยละ 11.4 โดยคาดการณวามูลคาการผลิตซอฟตแวรและบริการ

ซอฟตแวรจะเติบโตตอเนื่องในป 2558 และ 2559 ที่รอยละ 11.1 และรอยละ 12.8 ตามลําดับ นอกจากนี้ยัง

กลาววา ภาคการเงินการธนาคารยังคงเปนสาขาที่มีการใชจายดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรสูงที่สุด ใน

สวนของตลาดซอฟตแวรสมองกลฝงตัว (ESS) มีมูลคาการผลิตภายในประเทศ 6,165 ลานบาท หรือมีอัตราการ

เติบโตรอยละ 6 สวนซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชงานผานเว็บ (SaaS) เติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 34.4 แสดงใหเห็นถึง

แนวโนมในการใชงานคลาวด (Cloud computing) เพิ่มมากข้ึน ยิ่งไปกวานั้น ผูประกอบการสวนมากยังสามารถ

รักษาอัตราการเติบโตไวได เนื่องจากการขยายตัวของ Internet of Things (IoT) และ Wearable devices  

แมวาผูประกอบการรายใหญจะไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต 

                                   
4 การสํารวจมูลคาตลาดในป 2557 มีการปรับปรุงที่สําคัญ 2 สวน คือ 1. ฐานขอมูลประชากรที่ใหญขึ้น ซ่ึงเปนผลจากการปรับปรุงการจัด

หมวดหมูกิจกรรมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification หรือ TSIC) จากเดิม TSIC2001 เปน 

TSIC2009 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ซ่ึงมีการแบงหมวดหมูของธุรกิจละเอียดมากขึ้นทั้งดานขายสง ขายปลีก และบริการ ทําใหสามารถ

ระบุบริษัทในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงคณะผูวิจัยไดปรับผลการสํารวจป 2556 ใหสอดคลองกับจํานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นดวยแลว เพื่อใหสามารถสะทอนกับผลการสํารวจในปนี้ได และ 2. ปรับปรุงการสํารวจการผลิตซอฟตแวรและบริการ

ซอฟตแวรเพื่อใชภายในองคกร (in-house) ในสาขาธุรกิจท่ีเนนการใช IT เขมขน เชน การเงิน การประกันภัย ขนสงและโลจิสติกส การ

ส่ือสาร และการทองเที่ยว 
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ตารางที่ 2-2  ภาพรวมของมูลคาการผลิตซอฟตแวรและบริการ4

5 

ประเภทของธุรกิจ

ซอฟตแวร 

2556 2557 2558* 

มูลคา  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(รอยละ) 

มูลคา  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(รอยละ) 

มูลคา  

(ลานบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(รอยละ) 

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 

- สงออก 

10,661 

282 

5.9 

-31.1 

15,031 

939 

4.5 

7.4 

15,973 

N/A 

6.3 

N/A 

บริการซอฟตแวร 

- สงออก 

34,991 

2,457 

11.2 

25.0 

39,940 

3,633 

11.4 

5.8 

45,113 

N/A 

12.9 

N/A 

ซอฟตแวรสมองกลฝงตัว 

- สงออก 

4,265 

2,346 

34.4 

36.82 

6,165 

2,434* 

6.0 

3.62* 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

รวม 45,652 9.9 54,980 9.1 61,096 11.1 

*ตัวเลขคาดการณ 

ดานการสงออกซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรในป 2557 มีมูลคาประมาณ 4,572 ลานบาท (เติบโต

รอยละ 6.1) โดยจําแนกเปนมูลคาการสงออกซอฟตแวรสําเร็จรูป 939 ลานบาท (เติบโตรอยละ 7.4) และการ

สงออกบริการซอฟตแวร 3,633 ลานบาท (เติบโตรอยละ 5.8) แมวามูลคาการสงออกของไทยยังไมสูงมากนักเมื่อ

เทียบกับมูลคาตลาดโดยรวม แตมีแนวโนมที่นาสนใจคือ ผูผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปของไทยมีมูลคาการสงออกเพิ่ม

สูงข้ึน ตัวอยางซอฟตแวรสําเร็จรูปของผูผลิตไทยที่สงออก คือ ซอฟตแวรดานการบริหารจัดการโรงแรมและ 

รีสอรท ซอฟตแวรดานระบบบริหารจัดการการคาปลีก และซอฟตแวรดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน 

ขณะที่ มูลคาการสงออกบริการซอฟตแวรปรับตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน เนื่องจาก ผูประกอบการไทยจํานวนมากยังเห็น

โอกาสของตลาดในตางประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาด ASEAN แมวาผูประกอบการราย

ใหญมีการยายฐานการผลิตบางสวนไปยังตางประเทศ ในขณะเดียวกัน มูลคาตลาดของหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจชะลอตัวลงมาก เนื่องจากความเขมงวดในการกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและการตรวจรับงาน 

ตลอดจนการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  ทําใหการตรวจรับงานและการ

จัดซ้ือซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรตามโครงการใหมตางๆ ตองลาชาออกไปจนทําใหผูประกอบการรายใหญ

หลายรายหันออกไปทําตลาดอ่ืนแทน   

ไดมีการคาดการณวาตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของไทยในป 2558 จะมีมูลคาการผลิต

ภายในประเทศประมาณ 61,096 ลานบาท เติบโตรอยละ 11.1 จําแนกเปนมูลคาการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป

ประมาณ 15,973 ลานบาท และมูลคาการผลิตบริการซอฟตแวรประมาณ 45,113 ลานบาท สวนในป 2559 คาด

                                   
5 ที่มา: 1) เอกสารเผยแพร โครงการสํารวจขอมูลตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรประจําป 2556 และคาดการณป 2557, สํานักงาน

สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน), สิงหาคม 2557; 2) ASTV ผูจัดการออนไลน 30 กรกฎาคม 2558, ออนไลน: 

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID= 9580000085904; 3) SIPA, 29 ก ร ก ฎ า คม  2558, อ อ น ไ ล น : 

http://www.sipa.or.th/th/news/2007; 4) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาซอฟตว

และแอพพลิเคชั่น, สสว, สิงหาคม 2558 
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วาจะเติบโตใกลเคียงกับป 58 หรือประมาณรอยละ 12.8 โดยซอฟตแวรสําเร็จรูปและบริการซอฟตแวรจะเติบโต

ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิตอล 

 นอกจากนี้ ผลการจัดทํากรณีศึกษาการใชซอฟตแวรของภาคธุรกิจไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลประจําป 

2558 โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) พบวา ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจไทยไดมีการนําซอฟตแวรและเทคโนโลยี

ดิจิทัลไปใชประโยชนในหลากหลายธุรกิจ ทั้งในแงของการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

เพิ่มรายได และลดตนทุน ดังนั้น ภาครัฐควรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการใชซอฟตแวรในธุรกิจไทย

โดยเฉพาะ SMEs  ซึ่งไดพบวาธุรกิจไทยสวนใหญ โดยเฉพาะ SMEs ยังขาดความตระหนักในเร่ืองประโยชนที่ได

จากซอฟตแวร นอกจากนี้ ยังมีการสะทอนความตองการสนับสนุนมาถึงภาครัฐ ใหมีการสนับสนุนผูผลิต

ซอฟตแวรไทยกลุมสตารทอัพ ใหมีจํานวนมากข้ึน โดยภาครัฐอาจใชมาตรการจูงใจดานการเงิน เชน การใหเงินกู

ดอกเบี้ยต่ํา หรือมาตรการทางภาษี ซึ่งการศึกษาของ TDRI ที่ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน 

ตุลาคม 2558 ที่ไดรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกผูใชบริการซอฟตแวรทั้งสิ้น 5 กรณีศึกษาและเจาะกลุมตัวอยางใน

หลากหลายธุรกิจ  มีผลการศึกษาที่นาสนใจดังตอไปนี5้6 

การจางงานและบุคลากรดานซอฟตแวร 

ดานการจางงาน จากการสํารวจบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (2556) พบวา อุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรไมไดเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปน

จํานวนมากเทาใดนัก โดยในป 2556 มีการจางงานเพียง 54,896 คน เพิ่มข้ึนจากปกอนหนารอยละ 5.8 ใน

จํานวนนี้เปนบุคลากรที่เก่ียวของโดยตรงกับดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรคิดเปนรอยละ 70 ของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ซึ่งรอยละ 6.4 เปนบุคลากรที่บริษัทวาจางจากภายนอก (freelancer) อยางไร

ก็ตาม บริษัทมีแนวโนมวาจางบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรเพิ่มข้ึน มากกวาการไปวาจาง

บุคคลากรจากภายนอก สะทอนไดจากการเพิ่มข้ึนของบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร และ 

freelancer ในป 2556 เทากับรอยละ 64 และรอยละ 6.3 ตามลําดับ 

บุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรโดยสวนใหญจะเปนผูที่ตองมีความชํานาญ

เฉพาะทางกวารอยละ 38 ของบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรระหวางป 2555-2556 เปนนักพัฒนา

ซอฟตแวร (programmer or software developer) ซึ่งมีหนาที่เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน

ตามที่กําหนด โดยอาจจําแนกเปนนักเขียนโปรแกรมระบบหรืออาจจะเขียนโปรแกรมเฉพาะงานตามที่ผูบริหาร

หรือนักวิเคราะหกําหนด รวมถึงทําหนาที่ดูแลบํารุงรักษาโปรแกรมที่ผานการทดสอบแลวใหสามารถดําเนินงานได

ตามปกติ รองลงมาคือการวาจางบุคลากรในตําแหนงนักวิเคราะหธุรกิจ (business analyst) คิดเปนประมาณ

รอยละ 17 ของพนักงานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรโดยรวม ขณะที่พนักงานที่ตองใชความชํานาญในการ

ออกแบบ วางระบบ ยังมีสัดสวนนอยคิดเปนเพียงรอยละ 9-10 เทานั้น จํานวนบุคลากรสวนใหญที่บริษัทวาจาง

                                   
6 สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ และสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 22 ตุลาคม 2558 ออนไลน: 

http://www.sipa.or.th/sites/default/files/final_presentation_january_8_2016.pdf และประชาไท วันที่ 22 ตุลาคม 2558 

ออนไลน: http://prachatai.com/journal/2015/10/62082 
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จะเนนไปทีก่ารเขาถึงลูกคาเปนสําคัญ นั่นคือการทํางานมีแนวโนมตอบสนองความตองการของตลาดดวยการเนน

ทําตามคําสั่งเฉพาะของลูกคามากกวาการพัฒนาเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรที่มีทรัพยสินทางปญญา (Intellectual 

Property: IP) เปนของตนเอง 

ตาราง 2-3 จํานวนบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร 

ประเภทบุคลากร 

2555 2556 

จํานวนบุคลากร 

(คน) 

จํานวนบุคลากร 

(คน) 
สัดสวน (รอยละ) 

พนักงานดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร 33,070 35,112 64.0 

พนักงานดานการตลาด 3,241 3,732 6.8 

พนักงานอ่ืนๆ 7,915 8,396 15.3 

ผูบริหาร 4,783 4,159 7.6 

บุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรท่ี

จางภายนอก (Freelancer) 

2,869 3,497 6.3 

รวม 51,877 54,896 100.00 

ท่ีมา: เอกสารเผยแพร โครงการสํารวจขอมูลตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรประจําป 2556 และคาดการณป 

2557, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอตแวรแหงชาติ, 2557. 

การพัฒนาซอฟตแวรไมเพียงแตเกิดข้ึนเฉพาะในธุรกิจภายใตอุตสาหกรรมซอฟตแวรเทานั้น แตปจจุบัน

การผลิตไดขยายวงออกไปยังบริษัทตางๆ ที่ตองพึ่งพาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรในกระบวนการทําธุรกิจ

เปนสําคัญ บริษัทเหลานี้เร่ิมมีแนวโนมที่จะตั้งเปนแผนก/ฝายผลิตและพัฒนาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวร

โดยเฉพาะเพื่อใชภายในองคกร (in-house production) จากการสํารวจของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (2556) ภายใตการใหขอมูลของบริษัทกวา 21 รายที่ดําเนินธุรกิจดาน E-commerce โดยเฉพาะ

สถาบันการเงินตางๆ พบวา ในภาพรวมบริษัทเหลานี้มีบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรภายใน

องคกรอยางนอย 3,067 คน ซึ่งเติบโตจากปกอนหนารอยละ 5.1 สวนใหญเนนการพัฒนาซอฟตแวร (custom 

software development) เพื่อใชภายในองคกรเปนหลัก อีกทั้งยังรวมถึงการ บูรณาการระบบ (system 

integrator) และการบํารุงรักษา (maintenance) ในบางบริษัทยังครอบคลุมถึงการใหบริการและฝกอบรมการใช

งานคอมพิวเตอรรวมดวย โดยที่ประมาณรอยละ 32 ของพนักงานดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรจึงเปน

พนักงานพัฒนาซอฟตแวร (Programmer) ซึ่งมีสัดสวนไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนักตลอดชวงป 2554-2555 

รองลงมาคือตําแหนงวิศวกรระบบ (System engineering: SE) แตก็มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 27.1 ในป 2555 

เปน 23.4 ในป 2556 ขณะเดียวกันตําแหนงวิศวกรซอฟตแวร(Software engineer) ที่มีหนาที่ออกแบบ

โดยเฉพาะ กลับมีแนวโนมสัดสวนการวาจางเพิ่มสูงข้ึนจากรอยละ 2.4 ในป 2554 เปน 4.6 ในป 2556 

สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมซอฟตแวรสมองกลฝงตัวนั้น ในป 2556 จํานวนบุคลากรใน

อุตสาหกรรมซอฟตแวรฝงตัวรวมทั้งสิ้น 1,417 คน ลดลงจากปกอนหนารอยละ -4.08 เปนพนักงานดาน

ซอฟตแวรรอยละ 51.50 รองลงมาคือ พนักงานอ่ืนๆ (รอยละ 22.7) ผูบริหาร (รอยละ 13.07) พนักงานดาน

การตลาด (รอยละ 9.1) และบุคลากรดานซอฟตแวรที่จางภายนอก (freelancer) (รอยละ 4.15) เนื่องจาก
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อุตสาหกรรมซอฟตแวรสมองกลฝงตัวเปนสาขาที่มีปญหาการขาดแคลนบุคลากรอยางรุนแรงทําใหมีปญหาการ

แยงตัวบุคลากร นอกจากนี้ คนรุนใหมนิยมเปลี่ยนงานบอย หรือหันไปทําอาชีพอิสระสวนตัวโดยที่องคกรไม

สามารถหาบุคลากรมาทดแทนบุคลากรเดิมได 

รูปที่ 2-3 สัดสวนบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรจําแนกตามตาํแหนง 

 

ที่มา: เอกสารเผยแพร โครงการสํารวจขอมูลตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรประจําป 2556 และคาดการณ

ป 2557, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอตแวรแหงชาติ, 2557. 

ตาราง 2-4 จํานวนบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟตแวรสมองกลฝงตัว 

ประเภทบุคลากร 

2555 2556 

จํานวนบุคลากร 

(คน) 

จํานวนบุคลากร 

(คน) 

สัดสวน  

(รอยละ) 

พนักงานดานซอฟตแวรสมองกลฝงตัว 763 730 51.5 

พนักงานดานการตลาด 110 129 9.1 

พนักงานอ่ืนๆ 316 314 22.17 

ผูบริหาร 179 185 13.07 

บุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรท่ี

จางภายนอก (Freelancer) 

110 59 4.15 

รวม 1,478 1,417 100.00 

ที่มา: เอกสารเผยแพร โครงการสํารวจขอมูลตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรประจําป 2556 และคาดการณ

ป 2557, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอตแวรแหงชาติ, 2557. 

 นอกจากนี้ จากการสํารวจการผลิตและการพัฒนาซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรเพื่อใชภายในองคกร 

(in-house production) ในป 2556 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  แตกตางจากปที่ผานมา

คือ คณะผูวิจัยเพิ่มจํานวนหนวยงานในการสํารวจมากข้ึนโดยเนนหนวยงานในภาคเอกชนซึ่งนาจะมีการใชจาย
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และจํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง เชน บริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ตามคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ โดยมีรายชื่อหนวยงานที่คณะผูวิจัยสงแบบสอบถามเพื่อสํารวจ จํานวนรวมทั้งสิน้ 

53 แหงพบวา ในป 2556 มีจํานวนทั้งสิ้นอยางนอย 3,067 คน หรือคิดเปนอัตราการเติบโตจากปกอนหนารอยละ 

5.1 เมื่อพิจารณาลักษณะธุรกิจของหนวยงานที่ตอบกลับแบบสอบถามพบวาเปนหนวยงานที่ประกอบธุรกิจใน

สาขาที่เก่ียวของกับการเงินการธนาคารถึง 10 หนวยงานจากจํานวนทั้งหมด 21 หนวยงาน รองลงมาคือสาขา

พลังงาน โทรคมนาคม ขนสง และอ่ืนๆ ตามลําดับ 

รูปที่ 2-4 สัดสวนบุคลากรดานซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของหนวยงานที่มีแผนกพฒันาซอฟตแวรอยู

ภายในองคกร (In-house operations) จําแนกตามตาํแหนง 

 

ที่มา: เอกสารเผยแพร โครงการสํารวจขอมูลตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรประจําป 2556 และคาดการณ

ป 2557, สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอตแวรแหงชาติ, 2557. 

ขอบเขตงานครอบคลุมเร่ืองการพัฒนาซอฟตแวร (Custom software development) เพื่อใชภายใน

องคกรเปนหลัก รองลงมาคือการบูรณาการระบบ (System integrator) และการบํา รุง รักษาระบบ 

(Maintenance) โดยสําหรับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานบางแหงมีงานบริการฝกอบรมการใชงาน

คอมพิวเตอรรวมดวย เนื่องจากเปนแผนกที่เก่ียวของกับการพัฒนาซอฟตแวรภายในองคกร ดังนั้นทุกหนวยงานที่

ตอบแบบสอบถามจึงมีผูปฏิบัติงานในตําแหนงโปรแกรมเมอร (programmer) ในสัดสวนสูงสุดที่สุด (รอยละ 

31.5) ซึ่งมีสัดสวนไมแตกตางไปจากป 2554 และ 2555 ตําแหนงที่มีสัดสวนสูงเปนอันดับที่สองและอันดับที่สาม

คือตําแหนงวิศวกรระบบ (system engineer) (รอยละ 23.4) และตําแหนงนักวิเคราะหธุรกิจ (business 

analyst) (รอยละ 15.3) โดยสองตําแหนงหลังนี้พบวามีสัดสวนลดลงจากสองปที่ผานมา สวนตําแหนงที่มีสัดสวน

การจาง 
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แนวโนมเทคโนโลยีที่มีผลตออุตสาหกรรมซอฟตแวร67 

การศึกษาในคร้ังนี้ยังคํานึงถึงแนวโนมของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากนักวิเคราะห

แนวโนมของเทคโนโลยีระดับโลก โดยแนวโนมของเทคโนโลยีมีรายละเอียด ดังนี้ 

Mobile Apps 

จํานวนผูใชอุปกรณเคลื่อนที่และเทคโนโลยี Mobile Computing ที่กําเนิดข้ึน โดยเฉพาะ Smart 

Phones มียอดจําหนายโดยรวมในป 2015 ถึงจํานวน 1.43 พันลานเคร่ืองทั่วโลก (IDC Worldwide Quarterly 

Mobile Phone tracker, 2016) เปนตัวชี้วัดอยางชัดเจนวาโลกไดกาวเขาสูยุคของ Mobile อยางเต็มตัวแลว ซึ่ง

ดัชนีตางๆ ก็ไดยืนยันไปในทางที่สอดคลองกัน ไมวาจะเปนจํานวนอุปกรณทั้งในรูปแบบโทรศัพทและแท็บเล็ต 

จํานวนขอมูลที่สื่อสารผานอุปกรณเหลานั้น รวมไปจนถึงเวลาการใชอุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ ดวย นอกจากนี้ ตลาด

กลางของซอฟตแวรบนอุปกรณเคลื่อนที่ของ 2 ระบบปฏิบัติการรายใหญคือ Apple AppStore และ Google 

Play ตางประสบความสําเร็จในการรองรับ Apps แหงละประมาณในปจจุบัน ป 2015 มีมากกวา 1,500,000 

Apps ซึ่งจากเดิมในป 2014 มีจํานวนประมาณ 1,200,000 Apps รวมยอดการดาวนโหลดเกิน 1,000,000 ลาน

คร้ังในป 20158  

ตารางที่ 2-5 ยอดจําหนายสมารทโฟนทั่วโลก ในป 2015 เปรียบเทียบกับป 2014 (หนวย: ลานเคร่ือง) 

Vendor 

2015 

Shipment 

Volumes 

2015 Market 

Share 

2014 

Shipment 

Volumes 

2014 Market 

Share 

Year-over-

year Growth 

1. Samsung 324.8 22.7% 318.2 24.4% 2.1% 

2. Apple 231/5 16.2% 192.7 14.8% 20.2% 

3. Huawei 106.6 7.4% 73.8 5.7% 44.3% 

4. Lenovo 74.0 5.2% 59.4 4.6% 24.5% 

5. Xiaomi 70.8 4.9% 57.7 4.4% 22.8% 

Others 625.2 43.6% 599.9 46.1% 4.2% 

Total 1,432.9 100.0% 1,301.7 100.0% 10.1% 

ที่มา: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, January 27, 2016 

Cloud Computing 

Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบกลุมเมฆ เปนรูปแบบการประมวลผลแนวใหมที่ใช

หลักการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) ใหเน็ตเวิรคของเซิรฟเวอรชวยกันทํางานสนอง

คําสั่งการตางๆ เนื่องจากระบบเน็ตเวิรคของเซิรฟเวอรเหลานี้สามารถตอบสนองการจัดการทรัพยากรไดอยาง

                                   
7 แผนยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร พ.ศ. 2555-2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558), สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
8 Statista Portal, ออนไลน: http://www.statista.com/topics/1002/mobile-app-usage/ 
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รวดเร็ว ผูใชบริการจึงสามารถขอเชาบริการเพิ่มเติมในชวงเวลาตางๆ ไดตามตองการ (Provisioning) ซึ่งอํานวย

ความสะดวกมากกวาการประมวลผลแบบเดิมที่ตองเตรียมทรัพยากรใหเพยีงพอตอความตองการของระบบในชวง

สูงที่สุด จึงทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายในอุปกรณและเซิรฟเวอรมากเกินจําเปน สําหรับองคกรธุรกิจแลว การปรับใช 

Cloud Computing ถือไดวาเปนการปรับ CAPEX - Capital Expenditure (คาใชจายในการลงทุน) มาเปน 

OPEX - Operational Expenditure (คาใชจายในการดําเนินการ) ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถบริหารกระแส

เงินสดไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลว ยังสามารถเลือกใชงานโครงสรางพื้นฐานของผูใหบริการ Cloud และจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาไดมากที่สุดอีกดวย 

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนิยาม Cloud Computing วาตองมี

คุณลักษณะจําเปน 5 ประการคือ 

• On-Demand Self Service ผูใชบริการสามารถปรับการใชทรัพยากรไปยังเซิรฟเวอรไดโดยตรง 

• Broad Network Access อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ สามารถอาศัยระบบเน็ตเวิรคเพื่อเขาใชงาน

สิ่งที่อยูบน Cloud ได  

• Resource Pooling การรวมทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชระบบพรอมๆ กัน  

• Rapid Elasticity ความสามารถในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรของระบบดวยความยืดหยุนสูงใน

ระยะเวลารวดเร็ว  

• Measured Service การใชงานทรัพยากรของระบบสามารถวัด ควบคุม และรายงานได เพื่อความ

โปรงใสในการคํานวณคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

โดยในชวงเวลาที่ผานมาทั้งผูวิจัยจากบริษัท Gartner ไดมองแนวโนมในเร่ืองความหลากหลายของ

สถาปตยกรรมการคํานวณแบบกลุมเมฆที่หลากหลายข้ึน และเร่ิมมองเห็นการใชงานในรูปแบบ Personal Cloud 

และผูวิจัยจาก IBM ยังใหความสําคัญในเร่ืองของความปลอดภัยในการใชการคํานวณแบบกลุมเมฆซึ่งจะมี

มาตรฐานและมีการพัฒนาใหเกิดผูเชี่ยวชําญทางดานนี้ตอไป รวมถึงหลักการการประยุกตใชสภาพแวดลอมใน

การทํางานและพัฒนาของซอฟตแวรในเชิงการบูรณาการ หรือ การพัฒนาในเชิง Software Defined Anything 

(SDx) ซึ่งตองการลดชองวางระหวางแพลตฟอรมและสงเสริมการทํางานรวมกันของบริการตางๆ ที่มีอยู

หลากหลายรูปแบบ  

Social Media  

Social Media หรือสื่อทางสังคม เปนชองทางการปฏิสัมพันธ (สราง แบงปน หรือแลกเปลี่ยนขอมูล) 

ระหวางผูใชงานไปยังบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนๆ ผานสังคมเสมือนในรูปแบบตางๆ ซึ่งคลายคลึงกับสังคมทาง

กายภาพ จึงทําใหปฏิสัมพันธบนสื่อเหลานี้มีประสิทธิภาพสูง และนํามาซึ่งนวัตกรรมใหมๆ ในทางการตลาด การ

สื่อสาร การทําธุรกรรมตางๆ หรือการพาณิชย เปนตน ภายหลังจากอุปกรณเคลื่อนที่ไดรับการพัฒนาใหสมบูรณ

และมีความสามารถดานเทคโนโลยีมากข้ึน จนกลายเปนอุปกรณหลักในการใชงานสื่อทางสังคม เนื่องจากอุปกรณ

เหลานี้ไดกลายเปนเคร่ืองมือในการสรางขอมูลใหมข้ึนมา โดยขอมูลเหลานั้นสามารถถูกจําแนกดวย สถานที่ เวลา 

หรือบริบทอ่ืนๆ เพื่อใหระบบสามารถคัดกรองขอมูลที่เหมาะสมกับผูรับสารแตละรายไดแตกตางกัน นอกจากนี้ 

การรับสารผานอุปกรณเคลื่อนที่ยังทําใหความเร็วในการแพรกระจายขอมูลเปนไปดวยความเร็วสูงมาก ซึ่งใน
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ปจจุบันนี้ ความตื่นตัวในเร่ืองการใช Social Media มาประยุกตใชกับเร่ืองของการตลาด การสรางแบรนด ถือ

เปนประเด็นที่มีความนาสนใจและมีการเติบโตมากยิ่งข้ึน  

Big Data  

จากจํานวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มข้ึน จํานวนผูที่สามารถเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตที่มากข้ึนและ

ดวยอัตราเร็วสูงมากข้ึน จํานวนสมองกลฝงตัวที่สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ เพิ่มมากข้ึน ลวนเปนปจจัยที่

ทําใหขอมูลมีขนาดมหาศาลและเปนแบบไรโครงสราง (Unstructured Data) เชน Google ที่ประมวลผลขอมูล

วันละ 100 PB (PetaByte = 1 พันลานลานไบท) ตอวัน Facebook ที่เก็บขอมูลรวมแลว 300 PB มีการเรียกชม

มากกวา 4.5 พันลานคร้ังตอวัน Youtube มีขอมูลวิดีโอ 1000 PB รองรับการเรียกชม 4 พันลานคร้ังตอวัน ใน

ระยะทีผ่านมา การนําเทคโนโลยีของ Big Data มาประยุกตใชจะกระจายในวงแคบๆ ของอุตสาหกรรม IT หรือที่

เก่ียวของเปนหลัก แตในอนาคตอันใกลนี้ หากมีเคร่ืองมือหรือนวัตกรรมที่ทําใหการใชงานที่งายข้ึน จะทําใหเกิด

การกระตุนการใชงาน Big Data ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่มีการเก็บขอมูลไวเปนจํานวนมาก เชน ขอมูลบริการทาง

การเงิน พันธุวิศวกรรมศาสตร ชีวสารสนเทศ พลังงาน เปนตน 

4G (LTE) และ LTE-A 

เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) หรือ 4G คือเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายแบบเซลลูลารที่

พัฒนาข้ึนจาก 3G ทําใหสามารถรับ-สงขอมูลดวยความเร็วสูงสุด 50/100 Mbps โดยในตางประเทศ Gartner 

คาดวาจะเร่ิมมีการเทคโนโลยี LTE Advanced (LTE-A) ซึ่งรองรับภาครับ (downlink) ของการสื่อสารขอมูล

แบบไรสายไดถึง 1 Gpbs จะทําใหผูใหบริการสามารถนําเสนอบริการรูปแบบใหมๆ และมีการพัฒนาซอฟตแวร

ใหมๆ เพิ่มมากข้ึน โดยสําหรับประเทศไทยกําลังอยูในระหวางดําเนินการเพื่อประมูลคลื่น 4G 

จํานวนผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอม 

อุตสาหกรรมซอฟตแวรมีผูประกอบการในตลาดเปนจํานวนมากซึ่งลวนแลวแตเปนผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอมเกินรอยละ 90 โดยสวนใหญจะเปนผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจดานการบริการซอฟตแวร/ที่

ปรึกษาซอฟตแวร รองลงมาเปนผูประกอบการในกิจกรรมการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป และผูประกอบการที่จัด

จําหนายซอฟตแวรตามลําดับ จากฐานขอมูลผูประกอบการของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมพบวา ในป 2559 มีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูในอุตสาหกรรมซอฟตแวรทั้งหมด

เปนจํานวน 8,057 ราย ในจํานวนนีเ้ปนผูประกอบการรายเล็กถึง 8,030 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.66 จํานวน

นี้ยังแบงเปนผูประกอบการที่ทํา ธุรกิจดานการขายซอฟตแวรรอยละ 47.19 ธุรกิจดานบริการซอฟตแวรรอยละ 

39.61 และธุรกิจดานการจัดทําซอฟตแวรรอยละ 12.98 

ถึงแมวาผูประกอบการสวนใหญจะเนนใหบริการซอฟตแวร แตกําไรสุทธิของการบริการซอฟตแวรและ

การผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปจะมีขนาดใกลเคียงกัน โดยในป 2557 ธุรกิจการผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปมีรายไดสุทธิ

ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมอยูที่ 1,275.38 ลานบาท ลดลงจากเมื่อป 2556 ซึ่งอยูที่ 1,890.87 

ลานบาท หรือลดลงถึงรอยละ 32.55 ในขณะที่ธุรกิจบริการซอฟตแวรมีรายไดสุทธิของผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในป 2557 อยูที่ 1,474.33 ลานบาท ลดลงจากเมื่อป 2556 ซึ่งอยูที่ 1,650.03 ลานบาท หรือ
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ลดลงถึงรอยละ 10.65 อยางไรก็ดี ภาพรวมของธุรกิจซอฟตแวรสําเร็จรูปยังคงเปนธุรกิจที่ทํากําไรสุทธิมากกวา

ธุรกิจดานการบริการซอฟตแวรตลอดชวง 3 ปที่ผานมา (ระหวางป 2555-2557) เนื่องจากจํานวนของ

ผูประกอบการที่ใหบริการซอฟตแวรมีเปนจํานวนมากกวา  

ตารางที่ 2-6 จํานวนผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมป 2555-2557 และป 2559 

รหัสหมวด

ธุรกิจ 
รายละเอียด 

2555 (ราย) 2556 (ราย) 2557 (ราย) 2559 (ราย) 

S M S M S M S M 

46104 

การขายสงคอมพิวเตอรและซอฟตแวร

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองมือส่ือสาร

โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง 

106 1 95 1 102 0 267 0 

46510 
การขายสงคอมพิวเตอรอุปกรณตอพวง

คอมพิวเตอรและซอฟตแวร 
1,584 14 1,522 15 1,449 10 3,117 13 

47412 
รานขายปลีกเคร่ืองเลนวีดิโอเกมและ

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 
499 4 512 4 511 2 418 2 

 รวมธุรกิจดานการขายซอฟตแวร 2,189 19 2,129 20 2,061 12 3,802 15 

58200 การจัดทําซอฟตแวร   

58201 การจัดทําซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป 22 1 37 0 41 0 58 2 

58202 
การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป (ยกเวน

ซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป) 
571 5 523 3 505 4 979 1 

58203 

กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซํ้า

ซอฟตแวรสําเร็จรูป เพื่อจําหนายหรือ

เผยแพร 

7 0 8 0 9 0 9 0 

 รวมธุรกิจดานการจัดทาํซอฟตแวร 600 6 568 3 555 4 1,046 3 

62000 กิจกรรมการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

62010 
กิจกรรมการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร

ตามวัตถุประสงคของผูใช 
- - - - - - - - 

62011 
กิจกรรมการจัดทําโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือขายตามวัตถปุระสงคของผูใช 
571 0 607 0 676 0 1,031 0 

62012 

กิจกรรมการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร

ตามวัตถุประสงคของผูใช (ยกเวนโปรแกรม

เว็บเพจและเครือขาย) 

991 1 1,211 2 1,331 4 1,165 3 

62022 กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางดานซอฟตแวร 930 0 961 1 945 0 986 6 

 รวมธุรกิจดานบริการซอฟตแวร 2,492 1 2,779 3 2,952 4 3,182 9 

ที่มา: รายงานภาพรวมกลุมธุรกิจ, คลังขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สืบคนเมื่อเมษายน 2559),  

ออนไลน: http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/business/detail/1.html และฐานขอมูลของสํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม (เฉพาะขอมูลในป 2559 สืบคนเมื่อมิถุนายน 2559) 

หากพิจารณาเปนรายกิจกรรมพบวา กิจกรรมที่มีกําไรสุทธิสูงอยางอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําเร็จรูป 

(ยกเวนซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป) พบวา กวารอยละ 70 ของจํานวนบริษัทที่แสดงงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เปนผูประกอบการขนาดเล็ก (Small enterprises) ซึ่งมีสถานะทางการเงินที่ลดลงในป 2557 คือมีกําไร

สุทธิ 1,348.52 ลานบาท ลดลงจากป 2556 รอยละ 22.54  
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สําหรับธุรกิจการบริการดานซอฟตแวรนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดทําการสํารวจโครงสรางธุรกิจการ

บริการเก่ียวกับซอฟตแวร พบวาในป 2557 ธุรกิจการบริการเก่ียวกับซอฟตแวรกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ ทั่ว

ประเทศจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,956 ราย ทุนจดทะเบียนรวมกวา 10,000 ลานบาท ชี้ใหเห็นวาจํานวนนิติบุคคลที่

จัดตั้งธุรกิจการบริการซอฟตแวร ในชวง 10 ปยอนหลังถึงป 2546 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเฉลี่ยปละ 250 

ราย โดยในป 2547 มีมูลคาทุนจดทะเบียนเพิ่มสูงข้ึนอยางมากไปอยูที่ประมาณ 3,055 ลานบาท นอกจากนั้น 

ผูประกอบการเกือบทั้งหมดเปนผูประกอบการขนาดเล็ก (Small enterprises) จากขอมูลผูประกอบการกวา 

2,900 ราย ที่ยื่นแสดงงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาในป 2556 และ 2557 พบวาสถานะการเงินใน

ภาพรวมมีสัดสวนหนี้สินในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป ซึ่งสะทอนไดจากคาสัดสวน

หนี้สินตอสวนทุน (D/E ratio) โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 2.6 อีกทั้งแนวโนมผลตอบแทนตอสินทรัพยยังอยูในระดับ

คอนขางต่ํา (นอยกวา 0.06) แสดงใหเห็นถึงการบริหารสินทรัพยที่อาจจะยังไมมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม 

ขอมูลขางตนมีขอจํากัดในการวิเคราะห เนื่องจากขอมูลดังกลาวมาจากผูประกอบการที่ยื่นแสดงงบการเงินตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 40 ของผูประกอบการทั้งหมดในธุรกิจใหคําปรึกษาทางดาน

ซอฟตแวรที่จดทะเบียนเทานั้น8

9 

ตารางที่ 2-5 กําไรสุทธิและสวนแบงการตลาด (รอยละ) ของผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมป 

2555-2557 (สืบคน ณ เมษายน 2559) 

รหัส

หมวด

ธุรกิจ 

รายละเอียด 

2555  

(ลานบาท) 

2556  

(ลานบาท) 

2557  

(ลานบาท) 

S M S M S M 

46104 

การขายสงคอมพิวเตอรและ

ซอฟตแวรอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และเคร่ืองมือส่ือสารโดยไดรับ

คาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง 

247.53 

(94.19%) 

1.51 

(5.81%) 

233.87 

(77.52%) 

185.96 

(22.48%) 

496.68 

(100.00%) 

0.00 

(0.00%) 

46510 
การขายสงคอมพิวเตอรอุปกรณตอ

พวงคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 

1,420.63 

(47.78%) 

357.81 

(16.73%) 

1,278.69 

(31.91%) 

1,037.48 

(30.67%) 

1,566.21 

(45.97%) 

436.78 

(14.66%) 

47412 
รานขายปลีกเคร่ืองเลนวีดิโอเกมและ

ซอฟตแวรสําเร็จรูป 

381.27 

(89.98%) 

37.10 

(8.98%) 

206.03 

(60.86%) 

57.52 

(3.90%) 

406.40 

(72.47%) 

24.04 

(0.88%) 

 รวมธุรกิจดานการขายซอฟตแวร 2,049.43 396.42 1,718.59 1,280.96 2,469.29 460.82 

58200 การจัดทําซอฟตแวร 

58201 
การจัดทําซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป 62.98 

(66.40%) 

29.96 

(33.60%) 

-17.03 

(100.00%) 

0.00 

(0.00%) 

-37.23 

(100.00%) 

0.00 

(0.00%) 

58202 
การจัดทําซอฟตแวรสําเร็จรูป 

(ยกเวนซอฟตแวรเกมสําเร็จรูป) 

780.28 

(70.56%) 

393.81 

(29.44%) 

1,741.0 

(78.75%) 

198.73 

(20.57%) 

1,348.52 

(70.74%) 

14.02 

(28.62%) 

58203 

กิจกรรมการดูแลสิทธิในการผลิตซํ้า

ซอฟตแวรสําเร็จรูป เพื่อจําหนาย

หรือเผยแพร 

-6.53 

(100.00%) 

0.00 

(0.00%) 

-31.83 

(100.00%) 

0.00 

(0.00%) 

-49.93 

(100.00%) 

0.00 

(0.00%) 

 รวมธุรกิจดานการจัดทาํซอฟตแวร 836.73 423.77 1,692.14 198.73 1,261.36 14.02 

                                   
9 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น, สสว, 2558. 
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รหัส

หมวด

ธุรกิจ 

รายละเอียด 

2555  

(ลานบาท) 

2556  

(ลานบาท) 

2557  

(ลานบาท) 

S M S M S M 

62000 กิจกรรมการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

62010 

กิจกรรมการจัดทําโปรแกรม

คอมพิวเตอรตามวัตถปุระสงคของ

ผูใช 

- - - - - - 

62011 

กิจกรรมการจัดทําโปรแกรมเว็บเพจ

และเครือขายตามวัตถุประสงคของ

ผูใช 

65.57 

(100.00%) 

0 

(0.00%) 

231.44 

(100.00%) 

0 

(0.00%) 

358.14 

(100.00%) 

0 

(0.00%) 

62012 

กิจกรรมการจัดทําโปรแกรม

คอมพิวเตอรตามวัตถปุระสงคของ

ผูใช (ยกเวนโปรแกรมเว็บเพจและ

เครือขาย) 

365.30 

(98.46%) 

3.99 

(1.54%) 

686.61 

(95.17%) 

0.34 

(4.83%) 

618.30 

(91.40%) 

109.57 

(8.60%) 

62022 
กิจกรรมการใหคําปรึกษาทางดาน

ซอฟตแวร 

15.90 

(100.00%) 

0 

(0.00%) 

699.34 

(96.68%) 

32.30 

(3.32%) 

388.32 

(100.00%) 

0 

(0.00%) 

 รวมธุรกิจดานบริการซอฟตแวร 446.77 3.99 1,617.39 32.64 1,364.76 109.57 

ที่มา: รายงานภาพรวมกลุมธุรกิจ, คลังขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา,  

ออนไลน: http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/business/detail/1.html 

2.3  นโยบายที่เกี่ยวของ 

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวง ICT มีการกําหนดนโยบาย “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (Digital Economy) ซึ่งเปน

นโยบายที่สําคัญเก่ียวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม 

ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาธุรกิจการสื่อสารของประเทศไทยในอนาคต ที่จําเปนตองมุงเนนการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดิจิทัล ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ มีขนาดที่พอเพียงกับการใชงาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในราคาที่เหมาะสม 

เพื่อเปนพื้นฐานไปสูการตอยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

แนวคิดในการขับเคลื่อนจะยึดหลักการ ดังนี้ 

1. ภาคเอกชนจะตองเปนผูนําการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รัฐเปนผูอํานวยความสะดวก 

(facilitator) และสงเสริมสนับสนุน (promoter) โดยการสรางแรงจูงใจแกเอกชน อยางเปนระบบ และปรับปรุง

ประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ดวยดิจิทัล ใหโปรงใส และลดคอรัปชั่น 

2. มีคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลแหงชาติ ที่ชี้นําทิศทางของการพัฒนาใหแกหนวยงานทั้งภาคเอกชน

และภาครัฐ และกําหนดนโยบายสนับสนุนดานการสรางแรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหา

ตลาดใหแกเอกชน เพื่อรวมกันสรางเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง และพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ 

3. กําหนดนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของ

การพัฒนา และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมกันอยางมีเอกภาพ ที่ตองอาศัยความรวมมือรวมใจ ของ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคสวน ในการขับเคลื่อนใหเกิดสัมฤทธิผล 
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4. รัฐจะกํากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ใหมีธรรมาภิบาลและความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง

ตองมีการคุมครองผูบริโภคและขอมูลสวนบุคคล เพื่อไมใหมีการละเมิดกัน 

5. รัฐจะปรับปรุงบทบาท อํานาจหนาที่ และแนวทางการลงทุนในองคกรที่เก่ียวของ เชน องคกรสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และการกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคมที่เก่ียวของ เพื่อใหเปนองคาพยพของการทํางานเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่เสริมซึ่งกันและกัน 

แนวทางขับเคลื่อนมีกรอบยุทธศาสตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) ประเทศไทยจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดิจิทัลตอไปจนถึงเปาหมายการครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีขนาดที่พอเพียงกับการใชงาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ใน

ราคาที่เหมาะสม เพื่อเปนพื้นฐานไปสูการตอยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรัฐจะเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหโครงขายการสื่อสารครอบคลุมทั่วประเทศใน

ระดับหมูบาน มีขนาดเพียงพอตอการใชงาน มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม ทําใหประเทศไทยมีโครงสราง

พื้นฐานการสื่อสารหรือบรอดแบนดความเร็วสูงมากที่มีเสถียรภาพและมีราคาถูก (รวมกับจุดแข็งอ่ืนๆ ของ

ประเทศ เชน ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีเสถียรภาพระบบตลาดที่คอนขางเสรีสําหรับนักลงทุน

ตางชาติ ที่ตั้งของประเทศไทยที่อยูใจกลางภูมิภาค และแรงงานทักษะสูงของประเทศที่มีคุณภาพ) พรอม

ใหบริการสําหรับธุรกิจตางชําติที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทยทั้งในธุรกิจ ICT เอง (เชน การมาตั้ง data center 

การใหบริการ Cloud Computing การมารวมทุนในธุรกิจโทรคมนําคม และซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น ฯลฯ) หรือ

ธุรกิจอ่ืนๆ ที่ใชประโยชนจากการสื่อสารที่มีคุณภาพในการเชื่อมตอกับโลก 

2. การสรางความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft 

Infrastructure) รัฐจะเรงทบทวน ปรับปรุง ยกรางกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทุกฉบับ 

โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบดานการลงทุนและกํากับดูแลดานโทรคมนาคม (และอินเทอรเน็ต) ที่ทันสมัย เปน

ธรรมตอทุกฝาย รวมถึงมีกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในเร่ืองความมั่นคงปลอดภัยของ

ระบบดิจิทัล และการคุมครองขอมูลประเภทตางๆ เปนการเพิ่มความเชื่อมั่น และสรางบรรยากาศที่ดี เพื่อดึงดูด

นักลงทุนจากตางประเทศ 

3. โครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการใหบริการ (Service Infrastructure) รัฐจะเรงยกระดับการ

ใหบริการ e-Government โดยการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐผาน Platform ของรัฐ เนนบริการพื้นฐานและบริการ

ขามหนวยงาน (รวมถึงการสรางฐานขอมูลกลาง ID แหงชาติ และการจัดตั้งศูนยกลางขอมูลภาครัฐ) รวมถึง

จัดเก็บเปดเผย และแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน Open Data (และผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนา 

Open Government Data) เพื่ออํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลผาน API และนํามาซึ่งการพัฒนา

สินคาและบริการใหมๆ เชิงนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน 

4. การสงเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) รัฐบาลจะกระตุน

เศรษฐกิจดวยการสรางระบบนิเวศดิจิทัลอยางครบวงจร ที่มีผูประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) เกิด

ใหมจํานวนมาก และปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจของผูประกอบการไทยในดานตางๆ (เนน SME) จากการแขงขัน

เชิงราคา (ถูก) ไปสูการแขงขันเชิงการสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Service Innovation) ที่ผูบริโภคพอใจ

สูงสุด 
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รัฐจะเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ/บริการดวยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการตอยอดนวัตกรรม เชน การตั้งศูนยบริการ Digital Business Analytic ให

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล SMEs การสราง National 

APIs' Platform สําหรับ SMEs การขยายฐานการพัฒนา Service Platform ที่มีอยูใหรองรับบริการรูปแบบใหม 

รวมทั้ งสราง Agile e-Marketplace บนระบบ Cloud Computing ที่มีความทันสมัยและสะดวกในการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธรุกิจ (Business Process) เพื่อสงเสริมธุรกิจไทยโดยเฉพาะในกลุมธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมตลอดจนการสรางใหเกิดธุรกิจใหมดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตลาดทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึง 

5. ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู (Digital Society) พัฒนาสังคมดิจิทัลใหมีคุณภาพดวยการ

พัฒนาขอมูลขาวสาร และบริการของรัฐตางๆ ที่เอ้ืออํานวยตอคนทุกระดับ คํานึงถึงผูดอยโอกาสใหสามารถเขาถึง

ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทั่วถึง เทาเทียมกันผานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง ประเทศไทยมีคลังทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และองคความรูของประเทศในรูปแบบดิจิทลัที่ประชาชนสามารถเขาถึงและสามารถเรียก

ขอมูลมาใชหรือนําไปวิเคราะหตอยอดไดอยางสะดวกงายดาย ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร พ.ศ. 2555-2558 

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ถือเปนหนวยงานหลักของไทยในการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมซอฟตแวรและแอพพลิเคชัน ซึ่งที่ผานมาองคกรดังกลาวมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแขงขันของซอฟตแวรไทยในตลาดโลก โดย SIPA มีวิสัยทัศนที่จะ

เปนผูนําในการพาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยสูเวทีโลก ซึ่งมาพรอมกับพันธกิจหลัก 5 ประการหลัก คือ 

1) วางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศใหสอดคลองกับแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

2) สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยมุงเนนการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศ 

การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการใหบริการที่ไดมาตรฐานสากล

รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการลงทุนทางดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยการเสนอแนะมาตรการ

ทางดานภาษีและสิทธิประโยชนตางๆ ตอผูประกอบการ 

3) สนับสนุนการคนควาวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี การจัดใหมีกฎระเบียบ และมาตรการที่จําเปนตอการ

สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

4) สงเสริมใหเกิดการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวร 

5) เปนหนวยงานหลักในการประสานงานและแกปญหาเก่ียวกับการดําเนินการทางดานอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรใหมีบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยถูกดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งมีสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) เปนหนวยงานหลักที่

รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนดังกลาว ซึ่งแผนยุทธศาสตรดังกลาวแบงออกเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตรซึ่ง

ประกอบดวย 
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• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางผูประกอบการซอฟตแวรไทยใหมีชื่อเสียงโดดเดนในเวทีโลกและเปน

ผูนําเวทีระดับอาเซียน 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหมุงสรางความเปนเลิศดานซอฟตแวร

ตามภาคเศรษฐกิจหลักของไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม ซอฟตแวร และ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในสํานักงาน 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาซอฟตแวรและ 

แอพพลิเคชัน่ป 2558 

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและ

แอพพลิเคชั่นของ สสว. ในป 2558 ไดมุงเนนการพัฒนายุทธศาสตรที่ชวยสรางใหผูประกอบการซอฟตแวรและ

แอพพลิเคชั่นของไทยมีผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถตอบโจทย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานธุรกิจ และเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย อยางไรก็ดี แผนยุทธศาสตรฯ ป 2558 ของ 

สสว. ยังไมไดตอบโจทยของสถานการณปจจุบันดานเทคโนโลยีใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาทิ Internet 

of Things ตลอดจนการเปดเขตการคาเสรีในภูมิภาคอาเซียนเมื่อปลายป 2558 และการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศโดยมุงเนนที่การ

นํานโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช  

โดยแผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและ

แอพพลิเคชั่นของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในป 2558 แบงเปน 4 ยุทธศาสตร 

ไดแก  

• ยุทธศาสตรที่ 1: ใหการสนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรไทยรายใหม และยกระดับผูประกอบการ

รายเกาใหไดมาตรฐานสากล โดยแบงการดําเนินยุทธศาสตรออกเปน 4 กลยุทธ คือ 

1) สงเสริมการสนับสนุนดานเงินทุน สิทธิประโยชนทางภาษี และสนับสนุนพื้นที่ทํางาน (co-

working space) สําหรับผูประกอบการรายใหม 

2) สงเสริมการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา และสรางหลักเกณฑในการประเมินมูลคา

ทรัพยสินทางปญญาดานซอฟตแวร เพื่อใหผูประกอบการมีโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน 

3) สงเสริมโครงการบมเพาะผูประกอบการเพื่อชวยลดอัตราความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจ 

4) สงเสริมใหผลิตภัณฑซอฟตแวรไทยไดมาตรฐานสากล 

• ยุทธศาสตรที่ 2: การแสวงหาตลาดใหกับผูประกอบการ โดยแบงการดําเนินยุทธศาสตรออกเปน 4 

กลยุทธ คือ 

1) สงเสริมการเขารวมงานแสดงผลิตภัณฑ เชน Software Expo 

2) สงเสริมใหมีการประกวดแขงขันดานผลิตภัณฑซอฟตแวร 
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3) สงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหเห็นประโยชนของการนําเอาซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น

เขามาใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ อันจะชวยเพิ่มอุปสงคของ

ผลิตภัณฑซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่น 

4) สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชซอฟตแวรจากผูประกอบการ SMEs 

• ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาและเสริมสรางดานบุคลากร โดยแบงการดําเนินยุทธศาสตรออกเปน 3  

กลยุทธ คือ 

1) สนับสนุนการเรียนแบบสหกิจศึกษาที่ใหนักศึกษาพัฒนาทักษะในการนําความรูใน

ภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติโดยการไดทํางานกับผูประกอบการ 

2) สนับสนุนการสรางนักพัฒนาซอฟตแวรจากสถาบันฝกอบรม นอกเหนือไปจากการสราง

บุคลากรจากการศึกษาภาคบังคับ 

3) สนับสนุนการอบรมดานภาษาเพื่อใหผูประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางพันธมิตร

ทางธุรกิจในตางประเทศ 

• ยุทธศาสตรที่  4: รวมมือกับหนวยงานที่ เ ก่ียวของทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสงเสริม

ผูประกอบการอยางบูรณาการ โดยแบงการดําเนินยุทธศาสตรออกเปน 2 กลยุทธ คือ 

1) รวมมือกับหนวยงานรัฐฯ ที่เก่ียวของอ่ืนๆ ในการออกนโยบาย หรือจัดกิจกรรมสงเสริม

ผูประกอบการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สงเสริมเครือขายความรวมมือภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในตลาดตางประเทศ 
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บทท่ี 3 

นโยบายดานการสงเสริมธุรกิจซอฟตแวรในตางประเทศ 

 
 ในสวนนี้เปนการวิเคราะหนโยบายดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่เก่ียวของกับผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมของตางประเทศ โดยในการศึกษานี้จะคัดเลือกนโยบายดานซอฟตแวรของสองประเทศ

ที่เปนประเทศที่มีระดับการพัฒนาดานเทคโนโลยีชั้นนําของโลก และเปนประเทศที่อยูในภูมิภาคเอเชีย ไดแก 

สิงคโปร และสาธาณรัฐเกาหลี โดยทั้งสองประเทศดังกลาวถูกจัดอันดับใหอยูในกลุมประเทศชั้นนําที่มีความ

พรอมดานเทคโนโลยี (Technology Readiness) มากที่สุดในโลก โดยสิงคโปร ถูกจัดอันดับที่ 1 จาก 143 

ประเทศ ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีไดอันดับที่ 12  

3.1  นโยบายดานการสงเสริมผูประกอบการซอฟตแวรของประเทศสิงคโปร 

 ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่มีขนาดเล็ก และยังขาดแคลนทรัพยากรจํานวนมากในภาคการผลิต จึงทํา

ใหเศรษฐกิจสวนใหญของประเทศสิงคโปรถูกขับเคลื่อนโดยภาคการบริการ ซึ่งกวารอยละ 30 จะเปนภาคการเงนิ 

และรอยละ 23 เปนภาคการผลิตในอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี สิงคโปรเปนประเทศที่มีความหลากหลายดานการ

ดําเนินธุรกิจคอนขางสูง และเปนประเทศที่ถูกจัดอันดับหนึ่งของโลกในเร่ืองของการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ซึ่งหนวยงานแหลงชาติที่ เรียกวา National Science and Technology Board (NSTB) เปนผู

กําหนดทิศทางตางๆ ของนโยบายดานวิทยาศาสตรเทคโลยีทั้งหมด ยุทธศาสตรที่สําคัญของสิงคโปรในดานการ

สงเสริมผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวรจึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยการสรางศูนยวิจัย และพัฒนาบุคลากดานการวิจัย ตลอดจนการ

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานกาวิจัยพัฒนาใหมีความทันสมัยตลอดเวลา และไดมีการวางแผนงานดาน

การวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National Science and Technology Plan) ข้ึน ซึ่งถือวา

เปนทิศทางการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยในแผนดังกลาวมุงเนนการใช

จายดานวิจัยพัฒนาของหนวยงานทุกภาคสวน 

• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก การยกระดับโครงสรางพื้นฐานดาน

โทรคมนาคม การสรางความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตางๆ ที่เปนหนวยงานวิจัยและพัฒนา อาทิ 

มหาวิทยาลัย ศูนยวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโลยี องคกรเอกชนขนาดใหญชั้นนําของโลกที่เปน

เจาของเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบการสื่อสารและระบบ

โครงขายเพื่อใหเกิดการรวมกลุมของชุมชนนักวิจัยข้ึน  

• สงเสริมการทําวิจัยพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม โดยออกนโยบายเพื่อกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการจางงานบุคลากรวิจัยและวิศวกรใหเขามาสูระบบมากข้ึน โดยรัฐบาลจะ

สนับสนุนองคกรเอกชนที่มีแผนในการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา หรือมีสถานที่ในการดําเนินการวิจัย

พัฒนา โดยการสนับสนุนของรัฐบาลจะผานโครงการหรือหนวยงานกลางที่เก่ียวของ เชน The 
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Researach Incentive Scheme for Companies (RISC) และ The Research and Development 

Assitance Scheme (RDAS) 

• การสงเสริมการผลิตนวัตกรรม โดยการดึงดูดนักลงทุนตางชาติขนาดใหญเพื่อใหมีการถายทอด

เทคโนโลยีและทักษะที่มีความสําคัญแกบุคลากรของประเทศ ซึ่งบุคลากรจํานวนมากในภายหลังได

กลายมาเปนผูประกอบการที่ทําการคาสินคาที่มีนวัตกรรมสูง โดยการสนับสนุนดังกลาวจะกระทาํผาน

โครงการตางๆ อาทิ  โครงการ Innovators Assistance Scheme ซึ่ ง เปนโครงการที่ ส ง เสริม

ผูประกอบการใหผลิตนวัตกรรมออกสูตลาด โดยมีการจัดสรรเงินรวมทุนกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐ 

หรือโครงการ Patent Application Fund ซึ่งเนนสงเสริมใหผูประกอบการลงทะเบียนนวัตกรรมหรือ

สิงประดิษฐของตน 

• การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี ซึ่งถือวาความสําเร็จของสิงคโปรเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพสูง การ

พัฒนาบุคลากรดังกลาวยังเนนการผลิตนักวิจัยเพื่อใหไดสัดสวนที่มากข้ึน ตลอดจนการสนับสนุนดาน

เงินทุนในการฝกอบรมนักวิทยาศาสตรและวิศวกร ไมวาจะเปนโครงการที่ดําเนินการหลังจากที่บุคลากร

สําเร็จการศึกษา หรือการฝกอบรมระหวางการทํางาน 

• เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด รัฐบาลสิงคโปรใชแนวทางในการสํารวจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่จะมีอิทธิพลในอนาคต โดยผานโครงการตางๆ อาทิ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต และการผลิตระบบสารสนเทศเพื่อเขามาใชในภาคสวนตางๆ ซึ่งเปนสวนของการผลิต

ซอฟตแวรที่สําคัญ เชน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเกม การใหบริการระบบสารสนเทศ 

ดานสิ่งบันเทิงผานทางสื่อสารสนเทศ การบริการภาครัฐผานทางอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

• การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรัฐบาลไดทุมงบประมาณหลายรอยลานเหรียญสหรัฐ

เพื่อทําการพัฒนา Cluster และทําการระดมทุนเพื่อที่จะผลิตสินคาและบริการใหมๆ โดยรัฐบาล

สนับสนุนใหบริษัทเทคโนโลยีของประเทศทําการลงทุน หรือการรวมลงทุนกับบริษัทตางชาติ 

3.2  นโยบายดานการสงเสริมผูประกอบการซอฟตแวรของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต แบง

ออกเปน 3 ภาคสวนตามโครงสรางของอุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมชิ้นสวนเทคโนโลยี (ICT Equipment) 

อุตสาหกรรมการบริการดานสื่อสาร (Telecommunication Services) และอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software) 

ซึ่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฯ นี้ไดสงผลใหเกิดการเติบโตของ GDP (GDP Growth) ถึงรอยละ 30-40 ของ

อุตสาหกรรมทั้งหมด  

ประเทศเกาหลีมุงเนนดานการวิจัยและพัฒนาเปนอยางมาก ซ่ึงทําใหเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของโลก เกาหลีใตเปนประเทศที่มีการเขาถึงเทคโนโลยีโครงขาย (Broadband) หรือ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงมากที่สุดในโลกหรือรอยละ 97 ของประชากรเกาหลีใตจะสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต 

ในขณะที่ความเร็วของอินเตอรเน็ตยังเปนอันดับหนึ่งของโลก ความสําเร็จของประเทศเกาหลีใตจากการเปน

ผูผลิตและผูสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัยทําใหประเทศเกาหลีใตมีชื่อเสียงในดานการเปนผูนําดาน

เทคโนโลยี ตลอดจนผูบริโภคชาวเกาหลียังเปนผูบริโภคทรัพยากรดานสื่อดิจิตอล (Digital Image) และเปนผูนํา
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ดานเทคโนโลยีเกมสคอมพิวเตอรของโลก นโยบายการพัฒนาดานซอฟตแวรและดานเทคโนโลยีอ่ืนๆ ของเกาหลี

ใตยังเนนการนํานโยบายดานการเงินมาใชเพื่อสงเสริมใหผูประกอบการมีเขาถึงแหลงเงินทุนจากภาคเอกชน และ

การสรางบุคลากรดานซอฟตแวรตั้งแตวัยหนุมสาว โดยแนวนโยบายที่สําคัญดานการสงเสริมผูประกอบการ

ซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใตมดีังนี0้11 

• สงเสริมใหเยาวชนไดสนใจดานเทคโนโลยีและกลายมาเปนนักเทคโนโลยี โดยภาคเอกชนมีบทบาท

สําคัญมากสําหรับการสงเสริมใหเยาวชนไดมีโอกาสไดไปเรียนรูเทคโนโลยีจากตางประเทศ และกลับมา

เปนผูประกอบการเร่ิมตน (Start Ups)  

• รัฐบาลเปดโอกาสใหองคกรเอกชนยักษใหญดานไอที่ไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมธุรกิจขนาดเล็กที่

เปนของชาวเกาหลี เชน การที่ภาคเอกชนจากตางชาติชวยบมเพาะผูประกอบการรายเล็กเพื่อนํามา

สนับสนุนกิจการของตนเอง 

• การลงทุนจากตางชาติในธุรกิจของชาวเกาหลีใต เพื่อเปนการเรงใหเกิดการสรางองคกรและสงเสริมการ

เกิดผูประกอบการชาวเกาหลี  

• รัฐบาลสงเสริมการสรางผูประกอบการในภาคซอฟตแวรโดยการสงเสริมและการหาเงินทุนจาก

ภาคเอกชนในตลาดกองทุนรวม (Venture Capital Market)  

• รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยการจัดตั้งกระทรวงใหมข้ึนมาที่

เรียกวา “Ministry of Science, ICT and Future Planning”  และไดมีการตั้งงบประมาณเพิ่มข้ึนจาก

เดิมเปนจํานวน 12,000 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจํานวนนี้มีเงินมากกวา 2,000 ลานเหรียญสหรัฐที่เขา

ไปชวยเหลือผูประกอบการเร่ิมตน (Start-Ups) และรัฐบาลยังชวยผูประกอบการกลุมดังกลาวโดยการ

ยกเลิกกฎระเบียบตางๆ ที่ไมเอ้ืออํานวยตอการแสวงหาแหลงเงินทุนในตลาดกองทุนรวม 

• สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศเกาหลีใต จะเนนที่การสรางแนวคิดดานธุรกิจใหมๆ 

หรือการสรางทรัพยสินทางปญญา (การสรางผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม) โดยรัฐบาลสงเสริมการพัฒนา

สภาพแวดลอมสําหรับการรวมทุนของผูประกอบการรายยอยเพื่อใหผูประกอบการเหลานั้นไดรับความ

ชวยเหลือดานการดําเนินงาน การสรางเครือขาย และการเขาถึงแหลงเงินทุนทั้งในและตางประเทศ 

• รัฐบาลเกาหลีไดออกแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไอที โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่เรียกวา IT 

Future Vision 2020 โดยสาระสําคัญหลักที่เก่ียวของ ไดแก การสงเสริมใหเกิดการจางงานของคน

หนุมสาวในอุตสาหกรรมซอฟตแวร การใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ําสําหรับภาคครัวเรือน และการสงเสริม

อุตสาหกรรมในประเทศ 

                                   
11 ที่มา: นิตยสาร Forbes [www.forbes.com/sites/alanmcglade/2014/02/06/why-south-korea-will-be-the-next-global-hub-

for-tech-startups/#2f1f743c74d9] และ  

[www.enterpriseinnovation.net/article/south-korea-strengthen-software-industry-launch-it-future-vision-2020-plan] 
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• นโยบายดานการใช Open Source Software ของประเทศเกาหลีใตทําใหตนทุนในการนําซอฟตแวร

ไปใชมีราคาต่ํา และทําใหเกิดการใชงานในวงกวาง ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมนี้ 

3.3   ความรวมมือระหวางประเทศ 

รัฐบาลไทย โดยผานทางสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมีการลง

นามความรวมมือระหวางผูประกอบการของไทยกับผูประกอบการจากตางประเทศ ในกลุมธุรกิจดิจิทัลคอนเทนท

และซอฟตแวร ซึ่งรวมถึง New Media, Game, Animation, Film และ IP Licensing เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทและ ซอฟตแวรไทยใหเปนที่รูจักใน

วงกวางผานเวทีความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีผูเขารวมการใหความรวมมือในคร้ังนี้จากไทย 18 ราย และ

จากตางประเทศ 22 รายจาก 12 ประเทศ ประกอบดวยประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน เกาหลี

ใต ญี่ปุน ไตหวัน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ทําใหเกิดขอตกลงความ

รวมมือรวม 22 ฉบับ ซึ่งประมาณการวาจะกอใหเกิดมูลคาทางการคาของฝงไทยถึงกวาหารอยลานบาท โดยความ

รวมมือที่จะเกิดข้ึนในคร้ังนี้ประกอบดวย 

• ความรวมมือดานการศึกษาและถายทอดเทคโนโลยีดานซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนส 5 ฉบับ 

• ความรวมมือดานการพัฒนาซอฟตแวรเกม 6 ฉบับ 

• ความรวมมือดานการพัฒนาแอนิเมชั่นทีวีซีรีส 8 ฉบับ 

• ความรวมมือดานธุรกิจลิขสิทธิ์ดิจิทัลคอนเทนส 3 ฉบับ 

ความรวมมือดานการพัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ระหวางสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (FTI) กับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมเมียนมาร (UMFCCI) ไดมีข้ึนเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2558 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายความรวมมือระหวางไทยกับเมียนมารดานดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม โดยจะมี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมกัน และมีการถายโอนความรูและเทคโนโลยีของไทยสูเมียนมารเพื่อพัฒนา

มาตรฐานซอฟตแวรในการวิเคราะหข้ันตอนการทํางานตางๆ ภายในองคกร (ขนาดเล็ก) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานและการแขงขันของภาคเอกชนของเมียนมาร                                     

 นอกจากนี้ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ยังไดมีการทําขอตกลง

ความรวมมือกับประเทศตางๆ ไดแก  

• สหรัฐอเมริกา ไดมีความรวมมือทั้งในระดับภาคเอกชนและองคกรตางๆ อาทิ รวมมือกับบริษัท อินเทล 

ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด ในการสนับสนนุโครงการเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรและการ

ประกวดซอฟตแวร นอกจากนี้ยังมีความรวมมือกับ U.S.Trade Development Agency (USTDA) ใน

การใหทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการเครือขายสารสนเทศในภาครัฐ ตลอดจนความรวมมือกับบริษัท 

Computer Associates PTE Ltd. ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ

โรงเรียนไทย และความรวมมือกับสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ในระบบ

เครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําแหงประเทศไทย เปนตน  
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• แคนาดา โดย มีความร วมมือ กับ  Telecommunications Research Laboratories of Canada 

(TRLabs) เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี และการสงเสริมอุตสาหกรรมดาน

เทคโนโลยีโทรคมนาคมของประเทศ นอกจากนี้ ไดรวมมือกับ International Center for the 

Advancement of Community-Based Rehabilitation (ICACBR) ในการประยุกต ใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  

• ฝร่ังเศส ไดมีความรวมมือกับ Brittany Research Center/IT companies ในโครงการความรวมมือใน

การวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• เบลเยี่ ยม ไดมีความรวมมือกับ Interuniversity of Micro-electronics Center (IMEC) ในการ

ถายทอดเทคโนโลยีและการฝกอบรมนักวิจัยไทยดานไมโครอิเล็กทรอนิกส  

• ออสเตรเลีย ไดมีความรวมมือกับ Distance Learning Multimedia Training Center Royal ของ 

Melbourne Institute of Technology (RMIT) เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสราง ความ

แข็งแกรงขององคกรในเนื้อหาที่มีความสนใจรวมกัน การใหบริการทางดานเทคนิคและ อุตสาหกรรม

โดยมีโปรแกรมการถายทอดเทคโนโลยี และมีการพัฒนาโปรแกรมและหลักสูตร รวมกัน ตลอดจนมีการ

พัฒนาโครงการวิจัยรวมกันในเร่ืองความรู ความเชี่ยวชาญ และผลประโยชนดานการคา  

• ออสเตรเลีย/สหรัฐอเมริกา ไดมีความรวมมือระหวาง Prometric Thomson Learning ของสหรัฐฯ 

โดยสํานักงานในประเทศออสเตรเลีย กับ สวทช. โดย NECTEC ดําเนินการจัดตั้งศูนยสอบมาตรฐาน

วิชาชีพไอที (NSTDA/NECTEC Prometric Testing Center: TH5) ในการสรางมาตรฐานวุฒิบัตร

วิชาชีพ (IT Certified Professional) ซ่ึงจะมีผลตอการเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ

ประเทศไทย โดยจะเปนการยกระดับมาตรฐานดานบุคลากรไอทีของประเทศใหทัดเทียม ตางประเทศ  

• ญี่ปุน ไดมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ของญี่ปุนคือ  

- New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) เพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศดานฐานขอมูลเพื่องานผลิตและพัฒนาระบบแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส ใน

โครงการความรวมมือ Manufacturing Technology through International Cooperation 

หรือ MATIC  

- The Communication Research Laboratory (CRL) ภ า ย ใ ต  Ministry of Post and 

Telecommunications และ Electrotechnical Laboratory (ETL) เพื่อดํา เนินงานวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีทางดานการประมวลภาษาธรรมชาติ และเพื่อพัฒนาและรวบรวมทรัพยากรทาง

ภาษาศาสตร สําหรับใชรวมกันในการวิจัยทางดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  

- Center of the International Cooperation for Computerization (CICC) เ พื่ อ ร ว ม มื อ ใน

งานวิจัยเร่ือง International Standardization: Multilingual Information Technology (MLIT) 

และในการพัฒนาและวิจัยระบบเคร่ืองแปลภาษาสําหรับภาษาในเอเชีย ไดแก ภาษาจีน อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ญี่ปุน และภาษาไทย ตลอดจนการศึกษาเร่ือง "เทคโนโลยีทางดานปญญาประดิษฐใน

ประเทศไทย"  
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- The United Nations University (UNU) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนภาษาประจํา

ชาติบน www ผานระบบแปลภาษาดวยคอมพิวเตอรจํานวน 14 ภาษา โดยเนคเทคดําเนินการดาน

ภาษาไทย  

- Japan International Cooperation Agency (JICA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อรวมมือในดานเทคนิคการออกแบบเพื่อควบคุมสัญญาณรบกวนของ

แมเหล็กไฟฟาสําหรับเพาเวอรคอนเวอรเตอรที่มีความเร็วสูง  

- Electrotechnical Laboratory (ETL) Tsukuba Science City ใ น ส า ข า วิ ช า  Multilingual 

Information Technology and Natural Language Processing เพื่อสรางคลังขอความประโยค

ภาษาไทยที่มี GDA Tag กํากับ จํานวน 500 KB.  

- National Center for Science Information Systems (NACSIS) (ป จ จุ บั น เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป น 

National Institute of Informatics: NII) โดยกระทรวงศึกษาของญี่ปุนไดสนบัสนนุในการเชื่อมตอ

วงจรสื่อสารความเร็วสูง 2 Mbps กับเครือขายไทยสาร เพื่อความสะดวกในการติดตอและทํางาน

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและเครือขายนักวิจัยญี่ปุนกับมหาวิทยาลัยของไทย ซึ่งทั้งนี้ NECTEC 

และ NACSIS จะมีการประชุมวิชาการรวมกันเปนประจําทุกป ภายใตชื่อ International 

Workshop on Academic Information Networks and Systems (WAINS) เพื่ อแลกเปลี่ ยน

ความคิดและผลงานวิจัย ตัวอยางงานวิจัยที่มีความรวมมือไดแก การสงขอมูลภาพและเสียง การ

สอนทางไกล การสงขอมูลภาพถายดาวเทียมผานอินเทอรเน็ต เปนตน  

- Ministry of International Trade and Industry (MITI) ไดมีความรวมมือในโครงการความ

รวมมือในการจัดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานของประเทศ

ญี่ปุน เพื่อจัดทําแนวทางสําหรับการจัดสอบเพื่อวัดมาตรฐานวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

เปนมาตรฐานสากลสําหรับประเทศไทย  

• สิงคโปร ไดมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ คือ  

- Industrial Technology & Computer, JETRO Singapore ในกา รร วมมื อ เพื่ อ สํ า ร วจด าน 

Artificial Intelligence Technology in Thailand  

- InfoComm Development Authority of Singapore (IDA) ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา การสงเสริมการลงทุน การคา และการทองเที่ยว  

- ภายใตขอตกลง The Singapore - Thailand Civil Service Exchange Program (CSEP) ไดมี

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ของสิงคโปร ดังนี้ คือ The Centre for Remote Imaging, 

Sensing and Processing (CRISP) ในความรวมมือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลการสํารวจระยะไกลจากดาวเทียม รวมทั้งความรวมมือกับหนวยงาน Singapore 

Polytechnic และ Singapore International Foundation เก่ียวกับทางดานเทคโนโลยีเพื่อคน

พิการ และความรวมมือกับหนวยงาน InfoComm Development Authority ในเร่ืองรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (e-Government)  
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• ลาว (โดยการสนับสนุนทางดานงบประมาณจาก UNESCO) เนคเทคไดมีการใหความชวยเหลือทางดานการ

ถายทอดความรูทางดานการจัดการและบริหารเครือขายอินเทอรเน็ต ใหกับเจาหนาที่ของประเทศลาว ทั้งนี้

เพื่อสามารถเปนผูสอนใหแกวิศวกรอ่ืนๆ ในประเทศลาวตอไป 

• กัมพูชา (โดยการสนับสนุนทางดานงบประมาณจาก UNESCO) เนคเทคไดมีการใหความชวยเหลือทางดาน

การถายทอดความรูทางดานการจัดการ และบริหารเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับ เจาหนาที่ของประเทศลาว 

ทั้งนี้เพื่อสามารถเปนผูสอนใหแกวิศวกรอ่ืนๆ ในประเทศกัมพูชาตอไป 
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บทท่ี 4 

หวงโซอุปทานของธุรกิจซอฟตแวร 
 

 การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (Supply chain) เปนระบบจัดการที่บริหารและเชื่อมโยงเครือขาย 

ของภาคบริการ SMEs สาขาสารสนเทศ/Digital Content โดย มีหวงโซอุปทานที่เร่ิมจากผูผลิตซอฟตแวรซึ่งทํา

หนาที่ผลิตบริการทั้งสามดาน คือ ซอฟตแวรสําเร็จรูป การผลิตเนื้อหา Digital  และบริการดานซอฟตแวรซึ่งทั้ง

สามสวนจะตองทํางานรวมกันและประสานกันเพื่อสงตอใหกับสวนที่เปน Hardware ไดแก คอมพิวเตอรอุปกรณ

โทรคมนาคมและอุปกรณที่เก่ียวของ ผูประกอบการธุรกิจในสาขาอ่ืนๆ ทางดานการผลิต การคา และบริการ 

ตลอดจนถึงผูบริโภคที่จะเปนผูใชบริการเหลานั้นทั้งโดยตรงและโดยออม ในขณะเดียวกันสาขาดังกลาวก็

เก่ียวของเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสาขาอ่ืนอีกมากเร่ิมตั้งแตอุตสาหกรรมตางๆ เชน คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสการ

บันเทิง เปนตน บริการที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ เชน การตลาด สิ่งพิมพ เปนตน สถาบันตางๆ ที่เก่ียวของ เชน สมาคม

ดานสารสนเทศตางๆ หนวยงานภาครัฐ และสถาบนัการศึกษา 

โซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรชวงตนน้ําแบงเปน 2 ชวง ไดแก 

1) การสํารวจและวิเคราะหความตองการของผูบริโภค (Information Gathering and Analysis) โดยมี

ผูประกอบการ หรืออาจจะเปนบุคคลที่เปนผูผลิต ไดแก นักพัฒนาซอฟตแวร (Software Developer) 

วิศวกรดานซอฟตแวร (Software Engineer) และนักวิจัยตลาด (Market Researcher) 

2) การออกแบบซอฟตแวร (System Design) โดยมีผูประกอบการ หรืออาจจะเปนบุคคลที่เปนผูผลิต 

ไดแก นักออกแบบซอฟตแวร (Software Designer) ผูออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร (Software 

Architecture) วิศวกรซอฟตแวร นักออกแบบกราฟฟก (Graphic Designer) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

(Specialist) 

โซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรชวงกลางน้ํา ไดแก 

1) การผลิตซอฟตแวร (Software Production) โดยมีผูประกอบการ หรืออาจจะเปนบุคคลที่เปนผูผลิต 

ไดแก โปรแกรมเมอร (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) ผูควบคุมคุณภาพ (Software 

Quality Control) วิศวกรสนับสนุนเทคนิค (Technical Engineer) ผูพัฒนาซอฟตแวร เคลื่อนที่  

(Mobile Developer) ผู พั ฒ น า เ ว็ บ  (Web Developer) ผู พั ฒ น า แอ พลิ เ ค ชั่ น  (Application 

Developer) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialist) 

โซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรชวงปลายน้ําแบงเปน 3 ชวง ไดแก 

1) การจัดจําหนายและการตลาด (Sales and Marketing) โดยมีผูประกอบการ หรืออาจจะเปนบุคคลที่

เปนผูผลิต ไดแก นักการตลาด (Marketer) ชองทางการขายตาง เชน Apps Store, iTunes, Website 

ผูแทนจําหนายซอฟตแวร (Software Vendor) ผูแทนจําหนายฮารดแวร (Hardware Vendor) 

2) การบริโภค (Consumption) โดยมีผูประกอบการ หรืออาจจะเปนบุคคลที่เปนผูผลิต ไดแก ผูใช (End 

Users) ผูใหบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Service Provider) 

3) การบริการหลังการขาย (Service and Maintenance) โดยมีผูประกอบการ หรืออาจจะเปนบุคคลที่

เปนผูผลิต ไดแก ธุรกิจใหบริการบํารุงรักษา (Maintenance and Supporting Service) 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   4-2 

หวงโซคุณคาในอุตสาหกรรมซอฟตแวรเร่ิมตนจาก อุตสาหกรรมตนน้ํา คือ ผูสรางเนื้อหา อันไดแก 

ผูออกแบบเนื้อหา ผูสรางเนื้อหา รวมถึงผูเก็บรวบรวมขอมูล จนเปนวัตถุดิบทางความคิดใหกับอุตสาหกรรมกลาง

น้ํา ที่เปนผูผลิตและประยุกตเนื้อหาเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อสงมอบผลิตภัณฑและบริการตอไปยัง อุตสาหกรรม

ปลายน้ํา ที่เปนผูเผยแพรไปยังเครือขาย และสื่อตางๆ ทั้งใน และตางประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้จะตองไดรับการ

สนับสนุนจากปจจัยตางๆ ในแตละดานตอไปนี ้(การจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมสาขาสารสนเทศและ Digital Content, สสว., 2556) 

• ดานฐานขอมูลและการบริหารองคความรู การวิจัย ดานการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รวมถึงคูแขง เปนตน  

• ดานกฎหมายและทรัพยสินทางปญญา ที่เก่ียวของกับลิขสิทธิ์และการสงเสริม การลงทุนสําหรับ

ผูประกอบการ ผูผลิต/บริการสารสนเทศ การพัฒนาเนื้อหาทาง Digital คอมพิวเตอรอุปกรณ

โทรคมนาคม และอุปกรณที่เก่ียวของ การผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป การบริการดานซอฟตแวร ภาค

ธุรกิจ ภาคผูบริโภค  

• ดานการเงิน เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาสาระใหมๆ การไดรับเงินทุนที่ สามารถนําไปสูการ

ขยายพัฒนาธุรกิจใหเติบในแตละชวงของเวลาอยางตอเนื่อง เหมาะสม 

• ดานบุคลากร การพัฒนาทักษะความเปนมืออาชีพในเคร่ืองมือที่ใชในการทํางาน ทักษะการสราง

เนื้อหาสาระใหมๆ ออกสูตลาด  

• ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตสื่อ การสรางนวัตกรรมทางสังคม และวัฒนธรรม

ใหเปดรับ Digital Content ของไทย  

• ดานการสรางตลาด ความรับผิดชอบตอสังคมและการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทําการจัด

อันดับ (Rating) และการบริหารการลงทุน เปนตน 

นอกจากนี้ วงจรการดําเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่ประสบความสําเร็จนั้นยังจะตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคที่อยูในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดวย เชน ในอุตสาหกรรมดานสุขภาพหรือโรงพยาบาล หากตอง

อาศัยซอฟตแวรในการบริหารจัดการ การพัฒนาซอฟตแวรดังกลาวจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ

จัดการโรงพยาบาล เนื่องจากการบริหารจัดการโรงพยาบาลประกอบไปดวยขอมูล และกระบวนการดําเนินธุรกิจ

ที่แตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เชนเดียวกันกับอุตสาหกรรมการผลิตสินคาแตละชนิดที่มีกระบวนการที่

แตกตางกัน นักพัฒนาซอฟตแวรสวนใหญจะไมมีความรูลึกซึ้งในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ดังนั้น การหา

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อมาเปนผูชวยเหลือในการออกแบบซอฟตแวรจึงเปนสิ่งสําคัญเปนอยางยิ่ง 

ลักษณะสําคัญอีกประการของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมซอฟตแวรนัน้ คือ การรวมตัวกันของแตละ

ชวงของโซอุปทานมีความใกลชิดกันมาก กลาวคือ ในบริษัทที่เปนผูผลิตซอฟตแวรสวนใหญ จะประกอบไปดวย

บุคลากรที่ทําหนาที่ในสวนของตนน้ํา และกลางน้ํา กลาวคือ การผลิตซอฟตแวรโดยอาศัยนักออกแบบที่อยู

ภายในองคกรเปนหลัก มีสวนนอยเทานั้นที่จะมีผูประกอบกิจการเฉพาะในดานการออกแบบซอฟตแวรหรือระบบ 

อยางไรก็ดี ในสวนของปลายน้ํายังเห็นชัดเจนวาจะมีการแยกตัวออกจากสองสวนแรกอยางชัดเจน เนื่องจาก

ผูผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูปหลายรายจะหาตัวแทนจัดจําหนายเพื่อกระจายสินคา ในทางตรงกันขาม หากเปนผูผลิต
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ซอฟตแวรเฉพาะดาน หรือผูใหบริการซอฟตแวรนั้น ก็จะทําหนาที่ทั้งเปนผูผลิตและผูสงมอบสินคา รวมถึงการ

ใหบริการหลักการขายเองดวย 

รูปที่ 4-1 โซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

ที่มา : ระบบฐานขอมูลอุตสาหกรรมสรางสรรค สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ012

                                   
12 ออนไลน: http://ce.nesdb.go.th/?mod=welcome&op=ce_detail&group_id=4 
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อุปสรรคและปญหาที่สําคัญของอุตสาหกรรมซอฟตแวร คือ การขาดแคลนบุคลากรในชวงที่เปนตนน้ํา 

และกลางน้ํา เนื่องจากบุคลากรดังกลาวตองมีความสามารถเฉพาะดานและมีจํานวนมากพอที่จะตอบสนองความ

ตองการของทุกภาคสวนอุตสาหกรรมที่มีอยูอยางทวมทน ความตองการดังกลาวจะยิ่งเพิ่มมากข้ึนหากการผลิต

ซอฟตแวรมีตนทุนต่ําลง ดังนั้น ปญหาของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมนี้จึงเปนเร่ืองของความพอเพียงของ

บุคลากรดานซอฟตแวร และบุคลากรสนับสนุนที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อมาทํางานในการผลิตซอฟตแวร

รวมกัน 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของ 

อุตสาหกรรมซอฟตแวรและขอคนพบจากการเก็บขอมูล 
 

 ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถในปจจุบันของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

ซึ่งขอมูลที่ใชวิเคราะหในบทนี้จะมีทั้งขอมูลที่มาจากเอกสาร รายงานวิชาการ และแฟมประวัติตางๆ ที่ไดจาก

แหลงขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สํารวจ และการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นกับ

หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมผูประกอบการ และตัวแทนจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม โดยในบทนี้จะแบงรูปแบบการนําเสนอออกเปน 2 สวน ไดแก (1) การวิเคราะห

สภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมซอฟตแวร และ (2) ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ 

และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

5.1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกนี้ SWOT Analysis เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ

ของอุตสาหกรรมซึ่งจะชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน นอกจากนี้ยังวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก (ดังตารางที่ 5-1) ตลอดจนผลกระทบที่มศัีกยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาในแตละ

อุตสาหกรรมตอไปการวิเคราะห SWOT มีองคประกอบดังนี้ 

ตารางที ่5-1 แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

(Analysis of Internal Environment) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

(Analysis of External Environment) 

1) ประเมินจุดแข็ง (Strengths) 

2) จุดออน (Weaknesses) 

1) ประเมินโอกาส (Opportunities) 

2) ประเมิน อุปสรรคหรือขอจํากัดอันเกิดจากภาวะ

คุกคาม (Threats) 

• Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึงความสามารถและสถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนบวก ซึ่ง

ผูประกอบการสามารถนาํมาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการ

ดําเนินงานภายในทีผู่ประกอบการทําไดด ี 
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• Weaknesses หรือจุดออน หมายถึงสถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนลบและดอย

ความสามารถซึ่งผูประกอบการไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่ผูประกอบการทําไดไมดี  

• Opportunities หรือโอกาส หมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานของ

ผูประกอบการบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินการขององคกร  

• Threats หรืออุปสรรค หมายถึงปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของผูประกอบการ

ไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอผูประกอบการ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง (Strength) 

และจุดออน (Weakness) การวิเคราะหพบวามีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths)  

• ผูประกอบการซอฟตแวรรุนใหมมุงเนนการสรางสรรคนวัตกรรมมากข้ึน ทําใหสามารถสรางสินคาและ

บริการที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวไดมากข้ึน 

• ผูประกอบการมีความรูดานเทคโนโลยีมากข้ึน สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วและ

มีความสามารถในการเรียนรูสูงข้ึน 

• ผูประกอบการมีการรวมตัวกันเปนสมาคม หรือสถาบัน เพื่อชวยเหลือกันและกันในดานตางๆ เชน การ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพึ่งพาอาศัยดานการทําธุรกิจ ฯลฯ 

จุดออน (Weaknesses) 

• การพัฒนาซอฟตแวรของผูประกอบการสวนใหญยังไมเปนมาตรฐาน หรือไมมีหนวยงานทําหนาที่รับรอง

มาตรฐานดานการผลิต ทําใหไมมีความนาเชื่อถือ 

• ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่หลากหลาย ที่สามารถผลิตสินคาหรือบริการที่ตอบสนอง

ความตองการที่หลากหลาย 

• การขาดแคลนเงินทุนในการลงทุนพัฒนา หรือตอยอดผลิตภัณฑและการบริการซอฟตแวร ทําใหไทยไม

มีอัตราเติบโตที่สูงข้ึนและอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยไมยั่งยืนเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

• ผูประกอบการซอฟตแวรสวนใหญไมมีอํานาจตอรอง เนื่องจากเปนรายเล็กและไมเปนที่รูจัก ทําให

เสียเปรียบในการรับงานจากภาครัฐ หรือไมมีโอกาสเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

• โครงสรางองคกรและหนวยงานที่รับผิดชอบดานการสนับสนุนการดําเนินกิจการของผูประกอบการยังมี

นอย ทําใหผูประกอบการยังไมสามารถพึ่งพาภาครัฐไดเทาที่ควร 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Treats) 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหดังนี้ 
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โอกาส (Opportunities) 

• เทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองการดํารงชีวิตประจําวันของ

ประชาชนมากข้ึน เชน ซอฟตแวรที่เก่ียวกับสังคมออนไลนการใชซอฟตแวรในการชวยประหยัดพลังงาน 

และผลิตภัณฑสะอาดหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน 

• การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ จะมีมากข้ึน ศูนยกลางอํานาจทางเศรษฐกิจ จะยายมาอยูที่

เอเชีย ประชาคมอาเซียนจะมีบทบาททางเศรษฐกิจมากข้ึน การแขงขันทางการคาและการลงทุนจะมี

ความรุนแรงมากข้ึน และถูกกระทบจากมาตรการดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางไมเปนธรรม 

• การเพิ่มข้ึนประชากรโลกเปน 9,300 ลานคน ในป 2050 และโครงสรางประชากรจะเปลี่ยนไปสู

โครงสรางที่มีผูสูงอายุมากข้ึน โดยเฉพาะในเอเซีย สงผลใหเกิดการยายแรงงานขามชาติสมองไหล 

โครงสรางการผลิตเปลี่ยนจากการใชแรงงานเขมขนมาเปนใชองคความรูและเทคโนโลย ี

• การขยายตัวของการบริโภคสินคาเทคโนโลยีของประเทศไทยที่มีอยูสูง โดยเฉพาะการบริโภคสินคา

จําพวกฮารดแวร ซึ่งสงผลใหเกิดการเติบโตของตลาดซอฟตแวรไปดวย 

• ภาคอุตสาหกรรมที่เปนผูใชมีแนวโนมความตองการใชซอฟตแวรเพื่อชวยในการดําเนินธุรกิจหรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันคอนขางสูง สังเกตไดจากแนวโนมของอัตราการเพิ่มข้ึน

ของยอดขายและยอดการสงออกที่คาดการณในอนาคต  

• ซอฟตแวรถูกพัฒนาใหมีความสามารถในการใชงานในดานตางๆ ที่มีบทบาทตอทุกวิถีชีวิตมากข้ึน 

โดยเฉพาะแนวโนมที่จะมีการนํา Internet of Things มาใช จะทําใหเกิดความตองการซอฟตแวรสมอง

กลฝงตัว (Embedded system software) มากข้ึน 

• ประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีการสื่อสารที่พรอม มีเครือขายการสื่อสารสนเทศที่

ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศไทย ประชากรสามารถเขาถึงบริการไดทั่วถึง เปนฐานในการขยาย

ตลาดใหกับซอฟตแวรแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณสื่อสารอ่ืนๆ ซึ่งเปนตลาดที่

ขยายตัวและมีศักยภาพสูง 

• มีหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของในการสนับสนุนสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่เปนหนวยงานหลักใน

การสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน ศูนยเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (NSTDA) และ Software Park เปนตน 

• อุตสาหกรรมซอฟตแวร ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลเปนพิเศษ โดยผูประกอบการมีสิทธิ์ไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

• สามารถดึงดูดผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรจากตางประเทศใหเขามาทํางานในประเทศเพื่อใหเกิดการ

ถายทอดองคความรูได 

• ทัศนคติของผูบริโภคคนไทยมีทัศนคติที่ดีตอการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินกิจวัตรประจําวัน และ

การนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง ผูบริโภคคนไทยมีความสนใจที่จะเสาะแสวงหาองค
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ความรูดานเทคโนโลยีดวยตนเองเทาที่จําเปนตอความตองการ ทําใหไมมีปญหาดานการใชงาน

เทคโนโลยี 

• ผูประกอบการรุนใหม หรือผูที่เร่ิมเขามาเปนผูประกอบการ (Startup) มักจะเล็งเห็นความสําคัญของ

การนําเทคโนโลยีมาใช โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานซอฟตแวรที่เขามาชวยในการดําเนินกิจการ ทําให

แนวโนมความตองการและการขยายตัวของตลาดซอฟตแวรมสีงู 

อุปสรรค (Treats) 

• ภาคอุตสาหกรรมที่เปนผูบริโภคซอฟตแวร ตลอดจนผูประกอบการรุนเกายังไมเล็งเห็นความสําคัญของ

การลงทุนดานซอฟตแวร และไมทราบขอมูลเร่ืองประโยชนของซอฟตแวรที่มีตอการพัฒนาธุรกิจของตน 

• สวนแบงตลาดที่มีคอนขางสูงของผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งสวนใหญเปนการ

ลงทุนจากตางชาติ เนื่องจากมีความไดเปรียบในดาน Economy of scale และมีเทคโนโลยีเปนของ

ตัวเอง 

• การเขาถึงบริการ Broadband ของไทยยังคอนขางนอย โดยสามารถเขาถึงไดงายเฉพาะในเขตเมือง 

ใหญรวมถึงคุณภาพของ Broadband ก็ยังไมดีนัก 

• การเพิ่มข้ึนของซอฟตแวรฟรี (Freeware) และซอฟตแวรที่พัฒนาดวยระบบเปด (Open-source 

Software) ที่สามารถใชไดทั่วโลก 

• การที่ รัฐบาลตองการใหมีการถายทอดเทคโนโลยีดานซอฟตแวรจากตางประเทศ โดยการให

ผลประโยชนแกชาวตางชาติในการถือหุนในธุรกิจซอฟตแวรถึงรอยละ 100 อาจเปนอุปสรรคตอการ

เจริญเติบโตของผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

• ขาดแหลงผลิตบุคลากรดานซอฟตแวรที่มีคุณภาพ และหลากหลาย ไมสามารถผลิตบุคลากรซอฟตแวร

ไดทันตอความตองการ 

• ไมไดสรางระบบมาตรฐาน หรือมีหนวยงานรับรองมาตรฐานการผลิตซอฟตแวร 

• ไมมีระบบการวัด หรือประเมินความสามารถของบุคลากรดานซอฟตแวร และยังไมมีแนวทางในการ

พัฒนาสายอาชีพดานซอฟตแวรและดานที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความหลากหลายเพื่อให

บุคลากรเขามามีสวนรวมในอุตสาหกรรมซอฟตแวรมากข้ึน 

• รัฐบาลยังไมมีมาตรการที่เขมขนในการบังคับใชกฎหมาย และลงโทษผูทําการละเมิดลิขสิทธิ์ และการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา ทําใหผูบริโภคซอฟตแวรสามารถหาซอฟตแวรตางชาติราคาถูกที่ผิดลิขสิทธิ์ 

• ระเบียบการจัดการซื้อจัดจางภาครัฐเปนอุปสรรคตอผูประกอบการรายเล็ก เนื่องจากขอจํากัดและ

ข้ันตอนที่ยุงยาก มีการกําหนดหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางที่ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถทําได 

หรือไมสามารถมีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการได ตลอดจนการกําหนดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเกินไปจน

ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถดําเนินการได 

• สถานการณทางการเมืองในระดับประเทศ เนื่องจากรัฐบาลซึ่งเปนหนวยงานหลักในการกําหนดนโยบาย

ในระดับประเทศและถายทอดสูการปฏิบัติงานในหนวยงานที่เก่ียวของและรับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลง

บอย จึงเปนเหตุใหนโยบายที่ถูกถายทอดตามเจตนารมณของรัฐบาลนั้นๆ ตองมีการปรับเปลี่ยนรองรับ
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แนวทางดําเนินการของรัฐบาล สงผลใหนโยบายในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เกิดความไม

ตอเนื่องซึ่งสงผลตออุตสาหกรรมภายในประเทศที่เก่ียวของกับนโยบายเหลานั้น 

5.1.2  การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน 

การวิเคราะหสถานการณขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อใหทราบถึงศักยภาพการ

แขงขัน โดยใชตัวแบบของ Diamond Model ที่ประกอบดวย 1) ปจจัยดานการตลาด หรืออํานาจการตอรอง

ของกลุมผูซื้อ ลักษณะของความตองการสินคา บริโภค ความเปนเลิศในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ 2) ปจจัย

ดานการผลิต หรืออํานาจตอรองในสวนของผูขายวัตถุดิบและสินคาตนน้ํา ซึ่งประกอบดวย ทรัพยากรมนุษย 

ทรัพยากรดานกายภาพ ทรัพยากรความรูและเงินทุน  3) อุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุนจากภาคสวน

ตางๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจใหสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 4) กลยุทธโครงสรางและการ

แขงขัน คือการจัดการและกลยุทธการแขงขันทางธุรกิจที่เลือกใช ใหเหมาะสม รวมทั้งความสามารถในการพัฒนา

ธุรกิจ  5) บทบาทของทางภาครัฐ นโยบายที่มีผลตอศักยภาพการแขงขันของประเทศ และ 6) บทบาทของโอกาส

ที่มีตอศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

1) ปจจัยดานการตลาด หรืออํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อ 

ตลาดซอฟตแวรในประเทศไทยสามารถเติบโตไดอีกมาก เนื่องจากความตองการในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในภาพรวมและความตองการขององคกรทุกระดบั โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญจะมีความตองการใน

การใชซอฟตแวรในทุกสวนของธุรกิจ แตสําหรับหนวยงานขนาดกลางและเล็กยังมีความตองการในระดับต่ํา 

เนื่องจากยังไมเล็งเห็นความจําเปนในการนําซอฟตแวรมาใชแทนการดําเนินกิจการแบบดั้งเดิม ดังนั้น หากมีการ

ใหความรูกับตลาดถึงประโยชนของซอฟตแวร จะมีผลในแงบวกตอแนวโนมการเจริญเติบโตในอนาคต แตปจจุบนั 

เนื่องจากตลาดซอฟตแวรเปนตลาดหนึ่งที่มีผูประกอบการที่เขามาทําธุรกิจเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปน

อุตสาหกรรมที่มีตนทุนต่ํา จึงอาจทําใหผูประกอบการตองเผชิญกับอํานาจตอรองของลูกคาที่มีอยูสูง ประกอบกับ

การทําธุรกิจซอฟตแวรสวนใหญจะเปนการขายสินคาตามความตองการ หรืออยูในรูปแบบการใหบริการตาม

ความตองการของลูกคา ดังนั้น อํานาจตอรองจึงจะอยูในมือผูซื้อหรือลูกคามากกวาที่จะอยูในตัวผูผลิต   

2) ปจจัยดานการผลิต หรืออํานาจตอรองในสวนของผูขายวัตถุดิบและสินคาตนนํ้า  

ในอุตสาหกรรมซอฟตแวร บริษัทที่ทําการผลิตมักจะควบรวมสวนที่เปนตนน้ํา หรือการจัดหาวัตถุดิบใน

การผลิตเขาไวดวย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ และไมสามารถแยกกระบวนการระหวางตนน้ํา

และกลางน้ําไดอยางชัดเจน ผูประกอบการซอฟตแวรสวนใหญจะมีบุคลากรดานการออกแบบสถาปตยกรรม

ระบบ การออกแบบปฏิสัมพันธกับระบบ และการพัฒนาในที่เดียวกัน กลาวคือมีบุคลากรที่เกงทั้งดานการ

ออกแบบ คอมพิวเตอรกราฟฟค และโปรแกรมเมอรอยูดวยกัน อยางไรก็ดี ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดเล็ก

จํานวนมากจะประสบปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะตรงกับความตองการ ซึ่งสวนใหญบุคลากร

เหลานี้จะหายากและยังเปนปญหาที่หลายๆ ประเทศตองเผชิญ บุคลากรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลยังมี

ความขาดแคลนอยูมาก บุคลากรที่จบมาทางดาน Digital Content โดยตรงมีจํานวนจํากัดอยู เพียงไมก่ี

มหาวิทยาลัยและเนื้อหาหลักสูตรก็ไมสามารถอัพเดตตามการเปลี่ยนแปลงไดทันทวงที ดังนั้น จึงกลาวไดวา 
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ผูผลิตอาจจะมีอํานาจตอรองในดานการผลิตคอนขางนอย เพราะยังตองเผชิญกับปญหาดานการขาดแคลน

บุคลากรที่ตรงตามความตองการ ซึ่งนอกจากผูประกอบการจะตองมีบุคลากรดานเทคนิคแลว จะตองมีบุคลากร

สนับสนุนที่เขาใจในแตละสภาพแวดลอมของแตละอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตซอฟตแวรจะตองถูกนํามาใช

ในแตละภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการแพทย กีฬา การเงิน ฯลฯ ตลอดจนยังตองเผชิญกับปญหาดาน

การเปลี่ยนงานของบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันอีกดวย 

3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ 

อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการผลิตซอฟตแวร ไดแก อุตสาหกรรมฮารดแวร อุปกรณคอมพิวเตอรที่เปน

ตัวรองรับการใชงานของซอฟตแวร และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เปนผูนําซอฟตแวรไปใชงาน ซึ่งในสวนของ

อุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณคอมพิวเตอรถือวามีการสรางความสัมพันธกันอยางเหนียวแนนในการดําเนิน

ธุรกิจรวมกัน ซึ่งโดยสวนใหญแลวผูประกอบธุรกิจขายอุปกรณคอมพิวเตอรมักจะเปนผูตรวจสอบวารูปแบบการ

พัฒนาซอฟตแวรจะเปนอยางไร หรือจะเปนผูกําหนดรูปแบบของซอฟตแวรที่นํามาใชกับอุปกรณของตนเอง ซึ่ง

สวนใหญจะตองเปนหุนสวนหรือพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจกัน อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมซอฟตแวรตองการการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในการกําหนดนโยบายที่ชวยสงเสริมและปกปองทรัพยสินทางปญญาที่

ไดมีการพัฒนาข้ึน ตลอดจนการสนับสนนุดานการตลาดและการสงออกซอฟตแวรไปยังตางประเทศเปนอยางมาก 

4) กลยุทธโครงสรางและการแขงขัน 

การแขงขันหลักๆ ของผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมจะมาจากคูแขงรายใหญที่อยู

ในประเทศ และคูแขงที่เปนบริษัทระดับโลก อยางเชน บริษัทเอนเตอรเทนเมนตจากเกาหลีใต ญี่ปุน อินเดีย จนี 

และสหรัฐอเมริกา โครงสรางการแขงขันในประเทศ หากไมมีการกําหนดกฎเกณฑที่ใหความเปนธรรมกับ

ผูประกอบการขนาดเล็ก เชน การหามไมใหมีการแขงขันระหวางผูประกอบการขนาดใหญและผูประกอบการ

ขนาดเล็ก ก็อาจทําใหการแขงขันในตลาดมีความรุนแรงและอาจทําใหผูประกอบการขนาดเล็กไมสามารถอยูรอด

ได อยางไรก็ดี ในปจจุบันการแขงขันจากคูแขงในประเทศยังไมนับวารุนแรงนัก เนื่องจากความแตกตางของ

เนื้อหา (Content) ของซอฟตแวรที่ผูประกอบการขนาดเล็กสามารถคิดสรางสรรคข้ึนยังสามารถสรางความ

แตกตางใหเกิดข้ึนได อยางไรก็ดี ในปจจุบันผูประกอบการยังคงตองการใหรัฐบาลปกปองผูประกอบการขนาดเล็ก

เพื่อใหสามารถที่จะเติบโตและแขงขันไดมากข้ึน โดยอาจจะตองการการสนับสนุนดานเงินทุน สิทธิพิเศษดานภาษี 

การลงทุนดานการผลิตบุคลากรเฉพาะดาน ฯลฯ 

5) บทบาทของทางภาครัฐ 

รัฐบาลมีนโยบายที่สงเสริมกลุมอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy) ซึ่งถือวาเปนนโยบายหลักของรัฐบาล นโยบายดังกลาวจึงเปนเสมือนผลกระทบในแงบวก

หรือเปนโอกาสสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยบทบาทของภาครัฐถือวามีความสําคัญมาก

ในการทําใหอุตสาหกรรมเจริญเติบโตหรือไม นอกจากนโยบายดานเศรษฐกิจดิจิตัลแลว การออกนโยบายอ่ืนๆ 

ของภาครัฐควรจะตองชวยสงเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมซอฟตแวรดวย เชน นโยบายดานการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การใหทุนสนับสนุน

ดานการวิจัยและพัฒนานะดับอุดมศึกษา และการดําเนินนโยบายดานสังคมและวัฒนธรรมที่สงเสริมใหประชาชน
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รูจักการนําซอฟตแวรมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ซึ่งในปจจุบัน ถือวานโยบายตางๆ ยังไมมีความสอดคลอง

กันอยางเปนรูปธรรมมากนัก ดังนั้น ภาครัฐควรยกระดับนโยบายดานการพัฒนาซอฟตแวรวามีความสําคัญ

มากกวานโยบายอ่ืนๆ เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาในทุกภาคสวนของสังคมโดยใชซอฟตแวรเปนเคร่ืองมือสําคัญ 

6) โอกาสที่มีตอศักยภาพการแขงขัน 

สําหรับประเทศไทย และสภาพแวดลอมของการแขงขันดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรในระดับภูมิภาค 

ประเทศไทยถือวามีโอกาสสูงในการเขาถึงตลาดในภูมิภาคอาเซียน ไดแก เมียนมาร ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

เนื่องจากประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมซอฟตแวรสูงกวาเมื่อเทียบกับประเทศตางๆ ที่ได

กลาวไป อยางไรก็ดี การพัฒนาซอฟตแวรของหลายประเทศสามารถทําไดอยางกาวกระโดด หากประเทศมี

พื้นฐานที่มีความพรอมอยูแลว อาทิ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ กฎ ระเบียบ และการนําระบบมาตรฐานสากลมาใช เปนตน ดังนั้น หากพิจารณาในปจจุบัน

นี้ ยังถือวาประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร และเขาถึงตลาดในภูมิภาคอาเซียนไดสูง 

ประกอบกับโอกาสในการเปนผูรับจางผลิตจากประเทศที่เปนผูนําดานซอฟตแวร อาทิ สิงคโปร ญี่ปุน และเกาหลี

ใตดวย 

5.2 ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.2.1  สรุปผลการสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

การสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยใชวิธีการ

สุมสํารวจแบบปกติ (Normal Random Sampling) จํานวน 399 ราย มีขอคนพบประเด็นสําคัญตางๆ ดังนี้ 

• ดานการรวมกลุมและการสรางคลัสเตอรของผูประกอบการซอฟตแวรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมี

แนวคิดเบื้องตนวาจะมีการกอตั้งคลัสเตอรอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่จังหวัดเชียงใหมและภูเก็ตนั้น 

พบวา ผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยวาการรวมตัวกันของผูประกอบการจะมีประโยชนหากเปน

การรวมตัวกันทั้งรายใหญ รายกลาง และรายเล็ก และยังเห็นดวยวาการรวมตัวของผูประกอบการ 

SMEs ในปจจุบันชวยเพิ่มอํานาจการตอรองดานธุรกิจให SMEs มากข้ึน ซึ่งจากการสํารวจพบวาใน

ปจจุบันมีการรวมตัวกันของผูประกอบการซอฟตแวร SMEs เกิดข้ึนซอฟตแวรอยางกวางขวาง  

• ดานการสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการ สวนใหญเห็นดวยวาผูประกอบการรายใหญควร

เขามาชวยเหลือในเร่ืองการรวมกลุมของผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะดานการถายทอด

เทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ SMEs 

• ดานการดําเนินนโยบายคลัสเตอรของรัฐบาลตามมุมมองของผูประกอบการ สวนใหญเห็นดวยวา

นโยบายดานคลัสเตอรของรัฐบาลในปจจุบัน มีสวนชวยสงเสริมการรวมตัวของผูประกอบการ

ซอฟตแวร SMEs และสวนใหญยังเห็นดวยวาการรวมตัวของผูประกอบการ SMEs ในปจจุบัน

ประสบความสําเร็จอยางมาก อยางไรก็ดี ในปจจุบันผูประกอบการหนึ่งในสามยังไมเห็นดวยวา การ

รวมตัวกันของผูประกอบการซอฟตแวรจะมีเฉพาะผูประกอบการซอฟตแวรรายเล็กเทานั้น ซึ่ง
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สะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดมีความพยายามในการ

รวมตัวกันมากกวารายใหญ 

• ดานความเห็นเก่ียวกับนโยบาย Super Cluster ของรัฐบาล ที่ไดกําหนดเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรที่จังหวัดเชียงใหม และภูเก็ต  ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาการกําหนดเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรที่เชียงใหม และภูเก็ตมีความเหมาะสมปานกลาง และอาจสงใหเกิด

ประโยชนปานกลาง ไมไดเห็นดวยมาก 

• ดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน พบวาผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยวาความพรอมดาน

โครงสรางพื้นฐานดานโครงขายอินเตอรเน็ตมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินธุรกิจขององคกร 

อยางไรก็ดี ผูประกอบการมีความคิดเห็นที่คอนขางไมเห็นดวยกับประเด็นตางๆ เก่ียวกับคุณภาพ

การใหบริการโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ ไดแก เร่ืองของความเร็วของโครงขายอินเตอรเน็ต ความ

ครอบคลุม ความปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร และเสถียรภาพในการใชงาน 

• ประเด็นปญหาดานโครงสรางพื้นฐานที่ผูประกอบการพบมากที่สุด พบวาเปนปญหาดานความ

เสถียร (Reliability) ของสัญญานอินเตอรเน็ต ปญหาดานความเร็วของอินเตอรเน็ต และปญหา

ดานการเขาถึงการบริการโครงขายอินเตอรเน็ตและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

• ดานความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร พบวา

ผูประกอบการไมเห็นดวยกับการใหตางชาติเขามาถือหุนไดรอยละ 100 ในธุรกิจดานซอฟตแวรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี ้ผูประกอบการยังใหความเห็นดานขีดความสามารถในการแขงขัน

ของวิสาหกิจซอฟตแวรของประเทศไทยวามีขีดความสามารถในระดับปานกลาง 

• ดานการสรางใหเกิดขีดความสามารถในการแขงขัน ผูประกอบการใหความเห็นวา การใหเงิน

สนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาจากหนวยงานภาครัฐ การสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนภายในองคกร 

และการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศจะมีความสําคัญมากที่สุด  

• ดานปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาวิสาหกิจซอฟตแวร พบวาปจจัยที่สําคัญมาก ไดแก การ

ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถเฉพาะที่เก่ียวของกับการทําธุรกิจซอฟตแวร ปจจัยดาน

การสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนภายในองคกร และปจจัยดานการนําระบบมาตรฐานสากลดานการ

พัฒนาซอฟตแวรมาใชในองคกรมีความสําคัญมากที่สุด 

• ดานความสําคัญของอุตสาหกรรมซอตฟแวรวาเปนพื้นฐานสําคัญของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ พบวา 

ผูประกอบการสวนใหญเห็นดวยวาซอฟตแวรเปนพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

• ดานปญหาบุคลากรซอฟตแวร พบวา ผูประกอบการซอฟตแวรสวนใหญประสบปญหาดานบคุลากร

ซอฟตแวร ทั้งนี้ พบวามีปญหาดานการขาดแคลนบุคลากร ปญหาดานคาจางสูง และรปญหาดาน

การขาดทักษะที่ควรมีมากที่สุด 

• ดานการสนับสนุนของภาครัฐที่มีตอการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวร ผูประกอบการที่สวนใหญ

เห็นวารัฐบาลควรใหการสนับสนุนใหมีการเรียนสหกิจศึกษาในการสรางบุคลากรใหมีประสบการณ

จริง รองลงมาไดแกปรับปรุงหลักสูตรดานซอฟตแวรใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานซอฟตแวร
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ที่ใชในภาคอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษาที่ผลิต

บัณฑิตดานซอฟตแวรและการสรางการยอมรับดานวิชาชีพของบุคลากรดานซอฟตแวร  

5.2.2  สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

 การศึกษานี้ไดจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟตแวรจากทั้งใน และ

ตางประเทศ โดยมีประเด็นคนพบที่สําคัญ 11 ประเด็น ดังสรุปไดดังนี้ 

1) ฐานขอมูลและทะเบียนผูประกอบการซอฟตแวรยังไมเที่ยงตรงและแตละหนวยงานมีการจัดเก็บ

ขอมูลที่ไมตรงกัน 

2) การกําหนดขอบเขตและนิยามของผูประกอบการซอฟตแวรทําไดคอนขางยาก สวนหนึ่งไมเห็น

ความสําคัญ เนื่องจากลักษณะของธุรกิจซอฟตแวรจะมีความซับซอนในตัวเอง โดยแตละหนวยงาน

อาจจะทําไดหลายอยาง 

3) สงเสริมใหเกิดการทํานวัตกรรมดานซอฟตแวร เพราะสวนใหญ ซอฟตแวรใหมๆ จะถือวาเปน

นวัตกรรมโดยตัวเอง 

4) จัดหาแหลงเงินทุนสําหรับผูประกอบการซอฟตแวร ซึ่งมีความสําคัญมากกับการขยายธุรกิจประเภท

นี้ใหสามารถมีนวัตกรรมที่ตอเนื่องได 

5) ปรับปรุงและพัฒนาข้ันตอนการจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ใหมีความยืดหยุนและรวดเร็วข้ึน 

6) พัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรซึ่งในปจจุบันมีความขาดแคลนมาก โดยเฉพาะบุคลากรดาน

ซอฟตแวรเฉพาะดานจะตองมึความรูเฉพาะดาน เชน ซอฟตแวรของโรงพยาบาล ซอฟตแวรระบบ

ความปลอดภัย 

7) สรางโอกาสในการรับงานภาครัฐ ซึ่งสวนใหญแลววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะไมไดรับ

โอกาสในการเขาไปประมูลงาน หรือรับงานจากหนวยงานภาครัฐเทาที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทซอฟตแวรขนาดใหญ 

8) การสงเสริมการทําตลาดซอฟตแวรทั้งในและตางประเทศ โดยการสงเสริมการใชซอฟตแวรใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใหมากข้ึน รวมถึงการพัฒนามาตรฐานซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศใหไดในระดับ

สากล 

9) การกระตุนการดําเนินนโยบาย Digital Economy ซึ่งจะทําใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรกลายเปน

กระดูกสันหลัง (Backbone) ของระบบเศรษฐกิจ 

10) สงเสริมใหเกิดการรวมตัวของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซอฟตแวร เพื่อทํา

ใหเกิดการลดตนทุนดานการผลิต และเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการ

สรางมาตรฐานการผลิตรวมกัน 

11) ดานมาตรฐานการพัฒนาซอฟตแวร มีความสําคัญในดานการสรางการยอมรับผลิตภัณฑซอฟตแวร

ในวงกวาง โดยเฉพาะการยอมรับซอฟตแวรในระดับสากล 
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5.2.3  สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

ที่ปรึกษาไดทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นรวมกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ สมาคม และองคกรที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดย

ในการจัดประชุมดังกลาวไดมีหัวขอและประเด็นการหารือเพื่อระดมความคิดเห็นดังนี้ 

• ประเด็นดานนโยบายสงเสริมผูประกอบการดานซอฟตแวรที่เห็นวาสําคัญ 

• ประเด็นดานการแบงประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

• ประเด็นดานระดับความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาด

ยอม 

• ประเด็นความตองการใหรัฐบาลมีแนวนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร 

• ปญหา อุปสรรคที่ตองการใหรัฐบาลเขาไปชวยแกไข 

ประเด็นสําคัญที่สรุปไดจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น แบงออกเปน 4 

ประเด็นหลักสําคัญ ไดแก  

1. ประเด็นดานนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวร ไดแก การพัฒนาระบบมาตรฐานดาน

ซอฟตแวรใหเทียบเทากับระดับสากล การรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของกับซอฟตแวร การสรางการยอมรับ

ของตลาดในซอฟตแวรไทยที่ผลิตออกมาแลว การผลิตบุคลากรที่เก่ียวของในอุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน  

นักออกแบบซอฟตแวรและระบบ (System design) นักจิตวิทยาคอมพิวเตอร (System Psychologist) และ

บุคลากรอ่ืนๆ ที่มีความชํานาญเฉพาะทาง ใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของภาครัฐ จัดใหมีการ

พัฒนาสิทธิประโยชนจูงใจดาน Venture Capital การใหสิทธิประโยชนดานภาษีแกวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม และการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีระหวางผูประกอบการซอฟตแวร 

2. ประเด็นดานการจัดประเภทของซอฟตแวร ไดแก การจัดประเภทของซอฟตแวรและความตองการ

ของสาขาใหชัดเจน การกําหนดประเภทควรคํานึงถึงแนวโนมการพัฒนาซอฟตแวรในอนาคต อาทิ ซอฟตแวร

สมองกลฝงตัว (Embedded Software)  

3. ประเด็นดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ไดแก การจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs และการกําหนดหลักเกณฑที่เปนธรรมสําหรับการจัดซื้อจัดจางงานของภาครัฐโดย SMEs 

4. ประเด็นอ่ืนๆ เชน จัดใหมีพื้นที่ทํางานรวมกัน (Co-Working Space) สําหรับ SMEs การหามาตรการ

ในการสงเสริมวิชาชีพ และลด Turnover ของบุคลากรซอฟตแวร และปญหาดาน software testing และ

มาตรฐานผลิตภัณฑ software   
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บทท่ี 6 

กรณีศึกษาตนแบบท่ีดี (Best Practices) จากในประเทศ 

และตางประเทศ 
 

บทนี้แบงการนําเสนอออกเปน 2 สวนใหญ ไดแก (1) กรณีศึกษาในประเทศ แบงออกเปนการศึกษา

ตนแบบของการนําซอฟตแวรไปใชในภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศไทย และการศึกษากรณีศึกษาของ

บริษัทซอฟตแวรที่ประสบความสําเร็จ และ (2) กรณีศึกษาของตางประเทศ โดยในการศึกษานี้ไดเลือกศึกษากรณี

ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมซอฟตแวรขนาดใหญและเติบโตเร็วที่สุดในโลก 

การศึกษาแบงออกเปนการศึกษาดานนโยบายของประเทศดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร และกรณีศึกษาของบริษัท

ซอฟตแวรที่ประสบความสําเร็จ  

6.1  กรณีศึกษาในประเทศ  

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดจัดทํากรณีศึกษาการใช

ซอฟตแวรของภาคธุรกิจไทยเมื่อป 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติเชิงยุทธศาสตรของการใช

ซอฟตแวรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการซอฟตแวร ซึ่งจากผลการศึกษา พบวาในยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจไทยไดมีการนําซอฟตแวรและเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชประโยชนในหลากหลายธุรกิจ ทั้งในแง

ของการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มรายได และลดตนทุน ดังนั้น ภาครัฐควรมี

บทบาทสําคัญในการสงเสริมการใชซอฟตแวรในธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs ซึ่งจากการทํากรณีศึกษาดังกลาว 

พบวาธุรกิจไทยสวนใหญ โดยเฉพาะ SMEs ยังขาดความตระหนักในเร่ืองประโยชนที่ไดจากซอฟตแวร นอกจากนี้ 

ยังมีการสะทอนความตองการสนับสนุนมาถึงภาครัฐ ใหมีการสนับสนุนผูผลิตซอฟตแวรไทยกลุมสตารทอัพ ใหมี

จํานวนมากข้ึน โดยภาครัฐอาจใชมาตรการจูงใจดานการเงิน เชน การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา หรือมาตรการทางภาษี 

ในการศึกษาและวิจัยของ SIPA ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2558 ซึ่ง

ทําการศึกษาผานการทบทวนวรรณกรรม ทั้งจากวารสารวิชาการและวารสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน วารสารดาน

การตลาด และวารสารดานเทคโนโลยี และการสัมภาษณเชิงลึกจากธุรกิจและผูที่มีสวนเก่ียวของ โดยในการ

สัมภาษณเชิงลึกนี้ไดสัมภาษณผูใชบริการซอฟตแวรจํานวนทั้งสิ้น 5 กรณีศึกษาและเจาะกลุมตัวอยางใน

หลากหลายธุรกิจ ดังตอไปนี้ 

• ธุรกิจบริการทองเที่ยวและโรงแรม การใชซอฟตแวรเพื่อบริหารจัดการหองพัก รวมถึงการจอง

หองพักออนไลน และการบริหารจัดการงานภายใน (เชน บัญชี การเงิน และการสงเสริมการตลาด) 

ทําใหโรงแรมมีรายไดที่เพิ่มข้ึน และประหยัดคาจางพนักงานได เชน โรงแรมคอลัมน แบงค็อก ที่ใช

บริการซอฟตแวรของบริษัทโคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทซอฟตแวรไทยในการ

บริหารจัดการโรงแรม จนทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 38.4 ลานบาทตอป จากการมีระบบจอง

หองพักออนไลนและมีขอมูลในการวางแผนการตลาด รวมทั้งประหยัดคาใชจายในการจางพนกังาน 

0.4 ลานบาทตอป นอกจากนี้ ยังสามารถลดข้ันตอนตรวจสอบดานบัญชีและการเงิน เพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานของฝายตางๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคา ขณะที่มีตนทนุ

การใชซอฟตแวรและบุคลากร IT เฉลี่ยประมาณ 1.7 ลานบาทตอป 

• ธุรกิจบริการขนสง ธุรกิจแท็กซี่นําซอฟตแวรมาใชในการอํานวยความสะดวกแกลูกคาในการ

เรียกใชบริการรถแท็กซี่ รวมถึงการบริหารจัดการ ทําใหสามารถเพิ่มคุณภาพบริการ รวมทั้งลดเวลา

วิ่งรถเปลาและเปลี่ยนกะ จึงทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน เชน บริษัทออลไทยแท็กซี่ ซึ่งพัฒนาซอฟตแวร

ข้ึนมาใชเองเพื่อแกปญหาดานประสิทธิภาพและคุณภาพของแท็กซี่ จนทําใหสามารถเพิ่มเวลา

ใหบริการไดมากกวารอยละ 42.8 เมื่อเทียบกับรถแท็กซี่ทั่วไป หรือคิดเปนรายไดที่เพิ่มข้ึนกวา 900 

บาทตอคันตอวัน นอกจากนี้ ผูโดยสารไดรับบริการที่ดีข้ึนดวย ทั้งในดานความปลอดภัยและความ

ตรงไปตรงมา ขณะที่มีตนทุนการใชซอฟตแวรและบุคลากร IT เฉลี่ยประมาณ 162 บาทตอคันตอ

วัน 

• ธุรกิจบริการรับเหมากอสราง การใชซอฟตแวรชวยใหผูรับเหมากอสรางเกิดความสะดวกในการ

จัดการกับขอมูลวัสดุ การวางแผนการรับงาน การจายคาจางคนงาน รวมถึงการจัดทําบัญชีทําใหรู

ตนทุนชัดเจน และทํากําไรไดดีข้ึน เชน บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป นําซอฟตแวรบิลค (builk) ซึ่ง

คิดคนโดยคนไทย และเปดใหใชงานฟรีมาใชในกิจการ จนทําใหสามารถลดตนทุนคาวัสดุกอสรางได

มากกวา 2% ตอโครงการ และลดคาบริหารจัดการ (overhead cost) ไดประมาณรอยละ 0.8 ตอ

โครงการ เนื่องจากซอฟตแวรชวยใหบริหารจัดการโครงการใหเสร็จเร็วกวาแผนถึงรอยละ 39 

• ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย การใชซอฟตแวรในการบริการจัดการทรัพยากรบุคคลชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และลดคาใชจาย เชน บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเมนท จํากัด 

นําซอฟตแวรของบริษัท อินโนวา ซอฟตแวร จํากัด มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เชน 

การจัดเก็บประวัติบุคคล และการบริหารจัดการระบบจายคาตอบแทนบุคคล จนทําใหบริษัท

สามารถบริหารจัดการจายคาตอบแทนพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพและลดการจายคาจาง

ผิดพลาดไดโดยเฉลี่ย 83.4 ลานบาทตอป และลดจํานวนบุคลากรฝายบุคคลและฝายบัญชีได 20 

ตําแหนง นอกจากนี้ ยังชวยเพิ่มคุณภาพการบริการไดดีข้ึน เนื่องจาก การรายงานขอมูลแบบ real 

time ทําใหบริษัทสามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันทวงทีมากข้ึน ขณะที่มีตนทุนการ

ใชซอฟตแวรและบุคลากร IT เฉลี่ยปละประมาณ 6.7 ลานบาท 

• ธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ ธุรกิจสิ่งพิมพมีการใชซอฟตแวรเพื่อบริหารจัดการภายในองคกร ทั้งในดานการ

ผลิต การขาย การจัดซื้อ การบัญชี บุคลากร และคลังวัตถุดิบ จนทําใหเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการภายในองคกรได เชน กลุมบริษัทศิริวัฒนา ที่มีการพัฒนา

ซอฟตแวรเพื่อแกไขปญหาสําคัญซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการบริหาร

จัดการภายในองคกร จนทําใหสามารถมียอดขายเพิ่มข้ึนมากกวา 2 เทาในเวลา 4 ป ลดตนทุนการ

จัดเก็บวัตถุดิบได 165 ลานบาทตอป และมีกําไรเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 200 ลานบาทตอป นอกจากนี้ ยัง

ชวยทําใหการผลิตสินคามีมาตรฐานมากข้ึน ผูบริหารมีขอมูลที่ชวยทําใหตัดสินใจไดดีข้ึน และลด

ตําแหนงพนักงานที่ไมจําเปน ขณะที่มีตนทุนการใชซอฟตแวรและบุคลากร IT เฉลี่ยปละประมาณ 

7 ลานบาท 
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ซึ่งจากกรณีศึกษาดังกลาว ทําใหมีหลักฐานชัดเจนวา การสงเสริมการนําซอฟตแวรไปใชในอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ ชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการดําเนินอุตสาหกรรมเหลานั้นจากการมีรายไดเพิ่มข้ึนและคาใชจายใน

การดําเนินงานลดลง และยังมีความสําคัญตอการพัฒนาและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรของไทย

อีกดวย  

WONGNAI (www.wongnai.com)13 

วงใน (Wongnai) เปนเว็บไซตบริการเครือขายสังคมของประเทศไทยและเปนชื่อบริษัทที่พัฒนา โดย

วัตถุประสงคหลักของเว็บไซตนี้ใหบริการคนหารานอาหาร ขอมูล รูปและคําวิจารณจากสมาชิกคนอ่ืน (ที่มา: 

ออนไลน www.wongnai.com/about?)  สมาชิกที่เปนผูใชสามารถเพิ่มขอมูลรานอาหารหรือเสนอแนะใหแกไข

ขอมูลรานอาหารที่มีอยูในฐานขอมูล แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรานอาหาร โหลดรูปภาพเก่ียวกับรานอาหาร 

และติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนหรือคนรอบๆ ตัวภายในเว็บไซตไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ (Anywhere 

Anytime)  

นอกเหนือจากการใหบริการผานทางหนาเว็บไซต วงในไดใหบริการผานทางโปรแกรมประยุกตที่ทํางาน

อยูบนอุปกรณพกพารุนที่เปนระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยดซึ่งจะมีการนําขอมูลพิกัดภูมิศาสตรของ

ผูใชงานไปประมวลผลแบบ location-based service เพื่อแสดงผลการคนหารานอาหารที่อยูใกลผูใชได 

รูปที่ 6-1 หนาจอการใชงานของ Wongnai.com 

ที่มา: http://droidsans.com/wongnai-interview 

                                   
13 จากบทสัมภาษณของ Blognone (https://www.blognone.com/node/45235), EggIdea 

(https://www.blognone.com/node/45235), Droidsans (http://droidsans.com/wongnai-interview) 
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 เว็บไซตวงในเร่ิมเปดใชงานคร้ังแรกในป พ.ศ. 2553 สรางและดูแลโดยบริษัท วงใน มีเดีย จํากัด โดยมี

ผูบริหาร 4 ทานในชวงเร่ิมกอตั้ง ไดแก คุณยอด ชินสุภัคกุล (CEO) คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป (CTO)  

คุณศุภฤทธิ์ กฤตยาเกียรณ (Software Architect) และคุณวรวีร สัตยวินิจ (Development Manager) ซึ่ง

ทั้งหมดเปนเพื่อนรวมชั้นเรียนกันสมัยเรียนวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยในชวงการกอตั้งบริษัท

คร้ังแรกนั้น คุณยอด (CEO) ไดไปเรียนตอ MBA ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดพบบริการอยาง Yelp และใช

อยูเปนประจํา พอชวงปดเทอมไดเดินทางกลับมาเยี่ยมเมืองไทย แลวพบวาไมมีบริการแบบเดียวกัน เวลาไปเที่ยว

อยางพัทยาก็ยังหารานอาหารที่นาสนใจยาก การบอกทางก็ทําไดลําบาก จึงไดชักชวนเพื่อนๆ มารวมกันทําบริการ

แบบนี้ในเมืองไทย 

ปจจุบัน วงในไดกลายเปนฐานขอมูลรานอาหาร ที่มีรายละเอียดของราน พรอมรีวิวที่ใหญที่สุดที่หนึ่ง

ของประเทศไทยไปเรียบรอย ดวยจํานวนของรานอาหารในระบบกวา 180,000 ราน และรีวิวจากผูใชจริงกวา 

350,000 รีวิว และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อยางตอเนื่อง ความสําเร็จและการเติบโตอยางตอเนื่องของวงในสวนหนึ่งมา

จากผลประกอบการที่ดี กลาวคือ การที่วงในสามารถตอบโจทยความตองการของคนไทยที่เปนผูใชระบบ เพราะ

คนไทยมีลักษณะนิสัยชอบทานชอบเที่ยว การใหบริการของวงในในการใหขอมูลขาวสาร สถานที่ตั้ง ทําใหผูใช

จํานวนมากไดรับความสะดวก ตลอดจนรูปแบบของธุรกิจที่ทําใหผูใชสามารถใหคําแนะนําหรือ Feedback กับ

ทางรานผูประกอบการในการรับบริการ หรือการใหคําแนะนํากับผูใชคนอ่ืนๆ สามารถตอบโจทยความตองการ

ของสังคมวงกวาง นอกจากนี้การใหบริการของวงในดานการดูแลขอมูลของลูกคาและผูใชใหมีความถูกตองของ

ขอมูล และการใหบริการแกผูประกอบการรานอาหารในการทําโปรโมชั่นและการตลาดยังถือวาทําไดดีมากอีก

ดวย 

จากการดําเนินงานที่ดีดังกลาว ทําใหมีนักลงทุน (Investor) ซึ่งจํานวนมากเปนพวก Venture Capital 

มาคุยและไดใหความสนใจที่จะรวมทําธุรกิจดวย จนสามารถจางคนมาทํางานเพิ่มได และเร่ิมทํา Marketing ให

แอพลิเคชั่นของวงในเปนที่รูจักในคนหมูมาก โดยในป 2556 Wongnai ก็ไดเพิ่มทุนถึงระดับ Series A ซึ่งเปนการ

สรางสีสันใหกับวงการ Tech Startup ของประเทศไทย และเมื่อป 2557 ก็ไดทําการเพิ่มทุนอีกรอบกับกลุมทุน

จากญี่ปุน Recruit Group เจาของ Hot Pepper และขยายกิจการเพิ่มเติมจากการรวบรวมเพียงรานอาหารไปสู

ตลาดเพือ่ความสวยความงาม โดยออกแอพที่ชื่อ Wongnai Beauty ข้ึนมา และไดรับการตอบรับอยางดีจากทาง

คนอานและรานคาคลินิก เพียงแคไมก่ีสัปดาหก็มีการติดตอเขามาลงโฆษณามากมาย 

6.2  กรณีศึกษาตางประเทศ 

ที่ปรึกษาฯ ไดคัดเลือกประเทศเกาหลีใต เปนประเทศที่ทํากรณีศึกษาเชิงลึกดานนโยบายการสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยการศึกษาในคร้ังนี้จะเนนนโยบายดานซอฟตแวร และนโยบายที่เก่ียวของกับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค และนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

นวัตกรรม โดยสาเหตุที่เลือกประเทศเกาหลีใตเปนกรณีศึกษามีอยู 3 ประการไดแก  

1) ประเทศเกาหลีใตเปนประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรมากที่สดุในโลก 

โดยเปนประเทศที่มีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบการศึกษาระดับมัธยมที่เนน
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และซอฟตแวร ตลอดจนเปนประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมมาที่สดุ

ในโลก1

14 

2) ประเทศเกาหลีใตเปนประเทศในแถบเอเชียที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกับประเทศไทย 

ตลอดจนเปนประเทศตัวอยางที่มีการเผยแพรวัฒนธรรมที่ดี  

3) ประเทศเกาหลีใตมีการเกิดข้ึนของธุรกิจขนาดเล็กในชวงเร่ิมตน (Startup) ในดานซอฟตแวรเปน

จํานวนมากจนไดข้ึนชื่อวาเปนศูนยกลางสําหรับ Tech Startup15 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) เปนหนึ่งประเทศที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในการดําเนิน

นโยบายดานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งที่ผานมา ประเทศเกาหลีใตจะมุงเนนการ

พัฒนาดานระบบเครือขายและอุปกรณสื่อสารมากกวาการพัฒนาดานซอฟตแวร แตในปจจุบัน รัฐบาลไดมุงเนน

การดําเนินนโยบายการพัฒนาดานซอฟตแวรมากข้ึนเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยการมุงเนนการนํา

ซอฟตแวรไปใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แผนในการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรมีพื้นฐานมาจากการจัดตั้งกระทรวง Ministry of Science, ICT and 

Future Planning (MSIP) ข้ึนเมื่อป 2013 โดยในปจจุบันไดมีหนวยงานที่เก่ียวของในการดูแลดานซอฟตแวรที่

อยูภายใต Software Policy Bureau จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก ฝายพัฒนานโยบายซอฟตแวร (Software 

Policy Division) ฝายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industry Division) ฝายการสงเสริมซอฟตแวร 

(Software Promotion Division) และฝายเนื้อหาดิจิตัล (Digital Content Division) ซึ่งทั้ง 4 หนวยงานมี

หนาที่ผลักดันไดอุตสาหกรรมซอฟตแวรเจริญกาวหนาข้ึน การตั้งหนวยงานทีรับผิดชอบในการออกนโยบายตางๆ 

เก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรดังกลาวสงผลใหประเทศเกาหลีใตเปนประเทศที่มีระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมซอฟตแวรที่เร็วที่สุดในโลก โดยการพัฒนาซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใตไดแบงออกเปน 3 ชวง 

ดังรูปที่ 6-3 

นิยามดานซอฟตแวร 

การใหนิยามดานซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใตในมุมมองที่มุงเนนดานสังคมและดานเทคนิคพรอมๆ 

กัน (Socio-Technical) แทนที่จะมองซอฟตแวรในเร่ืองเทคนิคเพียงอยางเดียว ทําใหการออกนโยบายและการ

ดําเนินยุทธศาสตรดานการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การมุงเนนการนําซอฟตแวรไป

ใชในชุมชนและสังคมมากข้ึน  การผนวกเขากับวัฒนธรรมและการใชงานดานเทคโนโลยีในระดับบุคคล ทําให

ประเทศเกาหลีใตสามารถอยูได ซึ่งรวมไปถึงการนิยามซอฟตแวรใหเขากับเทคโนโลยีในอนาคตอยาง Internet of 

Things (IoT) หรือการนิยามซอฟตแวรในมุมมองที่กวางไปกวาการนิยามในดานเทคนิคของซอฟตแวร 

 

                                   
14 ที่มา: THE BLOOMBERG INNOVATION INDEX, 2015, ออนไลน: http://www.bloomberg.com/graphics/ 2015-innovative-

countries/ 
15 คอลัมน Why South Korea Will Be The Next Global Hub For Tech Startups, 2014, ออนไลน: 

http://www.forbes.com/sites/alanmcglade/2014/02/06/why-south-korea-will-be-the-next-global-hub-for-tech-

startups/#4c4919fb74d9 
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รูปที่ 6-2 ประธานาธบิดี Park Geun-hye ของประเทศเกาหลใีต 

 
ท่ีมา: http://www.businesskorea.co.kr/english/features/special-reports/ 

 

รูปที่ 6-3 ชวงเวลาของการพฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใต 

 

 
ที่มา: คณะผูวจิยั, 2559 

 

ชวงท่ี 1

• ป 2001 เร่ิมมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการส่ือสารและ

โทรคมนาคม ทั้งแบบมีสายและไรสาย และการพัฒนาภาคอุตสากรรมซอฟตแวร มุงเนนการสรางงาน

• ป 2005 เร่ิมใช Software Industry Promotion Plan และ Software Industry Development Strategy

• ป 2008 ปะกาศใช Software Industry Development Plan

ชวงท่ี 2

• ป 2010 ประกาศยุทธศาสตร Software Korea Quantum Jump Strategy ที่มุงเนการสรางระบบนิเวศน

ของซอฟตแวรใหแข็งแกรง และเนนการแกไขปญหาดานโครงสรางของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

• ป 2011 ประกาศยุทธศาสตร Software Ecosystem Establishment Strategy มุงเนนการสราง

สภาพแวดลอมที่สงเสริมการคาขายซอฟตแวรที่เปนธรรม และการสรางระบบนิเวศนของซอฟตแวรที่ทําใหเกิด

การนําซอฟตแวรไปใชกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

ชวงท่ี 3

• ป 2013 ประกาศยุทธศาสตร Software Innovation Strategy เพื่อแกปญหาดานกลไกการเรียนรูของสังคม 

และใชระบบโครงสรางของการศึกษาภาคสังคมชวยในการปูพื้นฐานความรูดานซอฟตแวร

• ป 2014 ประกาศยุทธศาสตร Software Oriented Society Strategy

• การออกกฎหมายเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Promotion Law) ภายใตการกํากับของ

กระทรวง MSIP เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน การสนับสนุน R&D การพัฒนาบุคลากรดาน

ซอฟตแวร การใหสิทธิพิเศษดานสินเชื่อและภาษี และการนํามาตรฐานและประกาศนียบัตรมาใช
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นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคที่เกี่ยวของกับการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

รัฐบาลประเทศเกาหลีใตไดชูนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคข้ึนเปนนโยบายหลักในการสรางอนาคตของ

ประเทศ นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศยังอาศัยซอฟตแวรเปนกลไกสําคัญในการดําเนินนโยบายหลาย

ดาน โดยนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคเนนการดําเนินนโยบาย 6 ดาน ไดแก 

1. การสรางระบบนิเวศนที่ชวยสงเสริมผูประกอบการเร่ิมตน (Start-ups) ไดแก การขจัดอุปสรรคตางๆ ที่

ทําใหผูประกอบการเร่ิมตนไมสามารถทําตลาด การแกไขปญหาดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อทําใหมั่นใจ

วาองคความรูและแนวคิดตางๆ สามารถสรางออกมาไดและมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมากกวาที่จะ

ลมเหลว 

2. การสงเสริมการดําเนินโครงการและธุรกิจขนาดกางและขนาดเล็ก โดยการใหการสนับสนุนดานการเงิน 

การลดหยอนภาษีเพื่อชวยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การเขาลงทุนในธุรกิจระดับโลก และทําให

บริษัทขนาดใหญและขนาดเล็กแบงปนผลประโยชนซึ่งกันและกัน 

3. การสรางอุตสาหกรรมและตลาดใหม ไดแก การเนนการสรางสินคาและบริการใหมที่มาจากองคความรู

และเทคโนโลยี ซึ่งถือวาเปนสินทรัพยสําคัญของการสรางสรรค ควบคูไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ดั้งเดิม เชน วัฒนธรรม สุขภาพ การเกษตร อุตสาหกรรมประมง โดยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตลอจนเทคโนโลยีสารสนเทศไปเปนกลไกสําคัญในการเจริญเติบโตในอนาคต 

4. ปลูกฝงใหเกิดบุคลากรที่มีความสามารถในการสรางสรรคผลงานระดับโลก ไดแก การสนับสนุนบุคลากร

ที่มีความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรคเปนเจาของกิจการ และสงเสริมใหบุคลากรเหลานั้นไดมีการ

พัฒนาความสามาถในระดับนานาชาติ ตลอดจนการจางบุคลากรจากตางประเทศที่มีความสามารถมา

ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

5. ขนายความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยการ

ลงทุนเพื่อขยายโครงสรางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

ระดับที่สูงเมื่อเทียบกับนานาประเทศ และสรางสภาพแวดลอมดานอินเตอรเน็ตและระบบเครือขายที่ดี

ที่สุดในโลกเพื่อทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและองคความรูของประชาชน 

6. การสรางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสรางสรรคในวงกวาง ไดแก การสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ทําให

สาธารณชนสามารถเสนอแนวคิดและจินตนาการอยางไมมีขีดจํากัด ใหโอกาสในการสรางคุณคาตางๆ 

ผานทางขอมูลขาวสารของภาครัฐ และการนํานวัตกรรมมาใชในการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อสรางให

เกิดการทํางานรวมกันระหวางรัฐบาลและสาธารณชน 



 

 

ตารางที่ 6-1 นโยบายหลักดานซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใต 

 
ที่มา: Kim, H. et al., 2015, A Socio-technical analysis o software policy in Korea. 
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ยุทธศาสตรที่สําคัญของนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศเกาหลีใต ซึ่งเก่ียวของกับการสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวร มีอยู 5 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางระบบนิเวศนของเศรษฐกิจสรางสรรค กลุยทธนี้มุงเนนการสงเสริมใหประชาชนมี

ความสุขกับการสรางแนวคิดที่สรางสรรค ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตรยอย 

1. สรางใหประเทศเกาหลีใตเต็มไปดวยความคิดสรางสรรคและบุคลากรที่ชาญฉลาด มีหลักการสําคัญ 3 

ประการ คือ 

ก. การเคลื่อนไหวในระดับประเทศในเร่ืองของการสรางความคิดสรางสรรค ไปสูการจัดใหมีการ

แขงขันหรือการประกวด ไปสูการสรางผูประกอบการริเร่ิม (Startup) ที่มีคุณสมบัติดังกลาว 

ข. การปลูกฝงใหมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรหลากหลายดาน 

ค. การปลูกฝงใหมีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญ 

รูปที่ 6-4 ยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใต 

 
ที่มา: MSIP, Republic of Korea, Online: http://english.msip.go.kr/english/ 

msipContents/contents.do?mId=Mjcx 

 

2. การแปลงความคิดสรางสรรคไปสูการสรางมูลคาเพิ่มทางการคาและการเปนเจาของกิจการ มีหลักการ

สําคัญ 2 ประการคือ 

ก. การสรางใหมีหนวยงานความรวมมือระหวางภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เขมแข็งที่เนน

บทบาทดานการทําการคาขาย 

ข. การสงเสริมใหเกิดการคาความคิดสรางสรรคของบุคคลทั่วไป 
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3. สรางใหเกิดอุตสาหกรรมใหมและการจางงานในอุตสาหกรรมใหมที่ชวยเสริมสรางอุตสาหกรรมเดิมโดย

ใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก การสรางอุตสาหกรรมที่

เนนการนําเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาศาสตรมาใช การสงเสริมอุตสาหกรรมที่

เก่ียวของกับอินเตอรเน็ต เชน การวิเคราะหขอมูลแบบ Big Data การนํา IoT มาใช ตลอดจนการ

สงเสริมการเชื่อมโยงขอมูลในระดับประเทศ 

4. การสงเสริมอุตสาหกรรมทองถ่ินใหเจริญเติบโต โดยการสรางความรวมมือยางใกลชิดกับสถานศึกษา

และหนวยงานดานวิจัยและพัฒนา มีหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ 

ก. การพัฒนาอุตสาหกรรมทองถ่ินเฉพาะดาน 

ข. การปลูกฝงใหมีผูเชี่ยวชาญเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมทองถ่ิน 

ค. การจัดตั้งระบบนิเวศนและโครงสรางพื้นฐานเพื่อทําใหเกิดธุรกิจเร่ิมตน (Startup) 

ง. การเสริมสรางความเขมแข็งและการมีบทบาทของชุมชนทองถ่ิน 

5. การสราง การปกปอง และการนําทรัพยสินทางปญญามาใช มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 

ก. การสรางทรัพยสินทางปญญาที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

ข. การพัฒนาระบบการปกปองทรัพยสินทางปญญาที่ทันสมัย 

ค. การสงเสริมใหเกิดการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชมากที่สุดและมีการกําหนดผลตอบแทนที่สูง

จากการใช 

รูปที่ 6-5 ยุทธศาสตรดานการเกิดอุตสาหกรรมใหมของประเทศเกาหลีใต 

 

 
ที่มา: MSIP, Republic of Korea 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการวิจัยในระดับชาติและการสรางความแข็งแกรงดานนวัตกรรม กลยุทธนี้เนน

การสรางขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศเกาหลี และการทําวิจัยและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตรของ

ประเทศ ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตรยอย 

1. การสรางความเขมแข็งใหกับพื้นฐานดานการทําวิจัยและพัฒนาเชิงสรางสรรค มีหลักการสําคัญ 3 

ประการ คือ 

ก. วางแผนการทําวิจัยและพัฒนาแบบเปด (Open R&D) 

ข. การลงทุนดานวิจัยและพัฒนา  

ค. การปรับปรุงระบบการประเมิน 
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2. การสงเสริมการเจริญเติบโตของอนาคตผานอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานดานระบบอัจฉริยะ 

ก. การพัฒนาเทคโนโลยีหลักที่สําคัญของอนาคต เชน เทคโนโลยี Stem cell การวิจัยดานสมอง

กล วัสดุนาโน และพลังงานสะอาด 

ข. สงเสริมเทคโนโลยีอวกาศจากการคิดคนนวัตกรรมที่เปนอิสระ 

ค. การนําเทคโนโลยีรังสีมาใชในวงการแพทยและสุขภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน

จากนิวเคลียร 

3. การสรางใหสถาบันวิจัยที่ไดรับทุนจากภาครัฐ กลายมาเปนสถาบันวิจัยระดับโลก โดยการปรับปรุง

บทบาทของหนวยงานดานวิจยัที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐใหมที่เนนการสรางเทคโนโลยีของตนเอง

ที่สามารถใชไดในวงกวาง และการใหทุนของรัฐในการนับสนุนโครงการตางๆ ที่เปนโครงการขนาดใหญ 

การสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทําวิจัย และการสรางศักยภาพดานการวิจัยใหกักบองคกรตางๆ ทั่ว

ประเทศ 

4. สรางใหเกิดสังคมของนักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่เปนมิตรตอการทําวิจัยและพัฒนา มีหลักการสําคัญ 

5 ประการ คือ 

ก. การขยายอัตราดอกเบี้ยของกองทุนบําเหน็จบํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ข. การใหผลประโยชนกับผูที่เปนนักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่เคยมีผลงานมาแลว และการนํา

กฎหมายอ่ืนๆ มาปรับใชใหเหมาะสม 

ค. การสรางงานจากการสนับสนุนของสมาคมผูประกอบวิชาชีพนักวิทยาศาสตรและวิศวกร 

ง. การสงเสริมและสนับสนุนนักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่เปนผูหญิง 

จ. การใหการสนับสนุนนักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่เกษียณอายุ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมซอฟตแวรและการสรางเนื้อหาที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจหลักของประเทศ รัฐบาล

สงเสริมการทํานวัตกรรมดานซอฟตแวรและการสรางเนื้อหา (Content) ที่สรางสรรค ซึ่งเปนแกนหลักสําคัญของ

การสรางเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญรุงเรือง ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตรยอย 

1. สงเสริมการพัฒนาดานซอฟตแวร ซึ่งจะกลายมาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวยหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ 

ก. การสรางหลักสูตรการเรียนการสอนดานอซอฟตแวรสําหรับนักเรียนปฐมศึกษาและ

มัธยมศึกษา การมีซอฟตแวรรูปแบบตางๆ ไวใชงานในสถาบันอุดมศึกษาและบริษัทตางๆ 

ข. การกําหนดราคาซอฟตแวรที่เปนธรรม และการสรางพื้นฐานดานการคาขายซอฟตแวรที่เปน

มาตรฐาน 

ค. การตั้งสถาบันวิจัยดานนโยบายซอฟตแวร และการวิจัยเก่ียวกับซอฟตแวรอ่ืนๆ 

ง. การสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรในแตละชุมชน การรวมกลุมของอุตสาหกรรมทองถ่ินและ

การสรางงานดานซอฟตแวรในทองถ่ิน 

จ. การพัฒนาเทคโนโลยีหลักในการพัฒนาซอฟตแวร 

2. การนําซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใตเขาสูตลาดโลก ประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 

ก. การสรางเนื้อหาของซอฟตแวรที่มีเอกลักษณหรือมีรูปแบบเฉพาะของเกาหลีใต 
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ข. การสรางคลังเนื้อหา และการแลกเปลี่ยนและนํา original sources มาใช 

ค. การดําเนินโครงการที่สรางใหเกิดการเจริญเติบโต และการแสวงหาความรวมมือดานเนื้อหา

จากผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

3. การกําจัดอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางที่อยูในอุตสาหกรรมสื่อและสงเสริมใหเกิดการบริการที่สอดผสานกัน 

ประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 

ก. การสรางใหเกิดการแขงขันในการคิดคนเนื้อหาของซอฟตแวรของผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอม การนํากฎระเบียบที่ดีข้ึนไปใชในการใหบริการดานการเชื่อมตอเทคโนโลยีเขา

หากัน 

ข. การใชเทคโนโลยีการออกอากาศ (Broadcasting technology) และการบริการที่ไมเหมือนกับ

ของเดิม 

ค. การผลิตเนื้อหาของซอฟตแวรที่ตรงตามความตองการของผูใช และการสงเสริมอุตสาหกรรม

การผลิตสื่ออัจฉริยะและการโฆษณา 

รูปที่ 6-6 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบเครือขายของประเทศเกาหลีใต 

 
ที่มา: MSIP, Republic of Korea 

4. การสรางระบบเครือขายที่ดีที่สุดในโลกโดยการใหบริการระบบนิเวศนที่เรียกวา C-P-N-D ไดแก การเพิ่ม

ความเร็วของระบบเครือขายใหได 1 กิกะบิตส และครอบคลุมถึงรอยละ 90 ในป 2017 การใหบริการ
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อินเตอรเน็ตความเร็วในระดับ 10 กิกะบิตสตอวินาที การพัฒนาการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

แบบไรสายที่เร็วข้ึน 10 เทาของ LTE/Spectrum สําหรับคลื่นความถ่ีแบบ 1.8/2.0 GHz 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความรวมมือระดับสากลและทั่วโลก เนนการสรางหุนสวนในการทําวิจัยและพัฒนาที่

สามารถแขงขันได ซึ่งประกอบไปดวย 3 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

1. การเปนผูนําในระดับโลก รัฐบาลเกาหลีเนนการสรางความรวมมือกับนานาประเทศในระยะยาว โดย

เนนไปที่การสรางกลยุทธดานความรวมมือ และการสรางกระแสดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

2. การพัฒนาเครือขายดานธุรกิจในระดับสาหกลในดานวิทยาศาสตร และการทําวิจัยในระดับโลกที่เนน

การทําวจิัยดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ประกอบดวย 3 หลักการสําคัญ ไดแก 

a. การสรางผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวัลระดับโนเบล 

b. การสรางสภาพแวดลอมในการทําวิจัยในระดับโลก ที่สงเสริมการสรรสรางความคิดใหม 

c. การมุงเนนประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจและการคาสินคาที่ไดจากผลงานวิจัยที่เปนงานวิจัย

วิทยาศาสตรพื้นฐาน 

รูปที่ 6-7 ยุทธศาสตรดานการขยายขนาดของ K-Move ของประเทศเกาหลีใต 

 

 
ที่มา: MSIP, Republic of Korea 

3. การขยายขนาดของ K-Move (หรือการเคลื่อนยายผลงานของประเทศเกาหลีใต) เปนการยกระดับการ

ขยายตัวทางดานผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมอีกระดับที่กระจายไปยังที่ตางๆ ทั่ว

โลก โดยมุงเนนการจับตลาดโลก ไดแก การสรางองคกรหรือหนวยงานรองรับในตางประเทศเพื่อเปน

ฐานที่ตั้งในการสงเสริมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมใหผูประกอบการในชวงเร่ิมตน  



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   6-14 

(Start-ups) ไดมีโอกาสในการเขาถึงตลาดโลก ผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และสงเสริมให

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขาถึงตลาดแรงงานทั่วโลก 

ยุทธศาสตร 5 การทําใหประชาชนเกาหลีใตมีความสุขผานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช โดย

ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตรยอย ไดแก  

1. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมมาใชเพื่อชวยแกไขปญหาดานสังคม โดยการทํา

โครงการที่ตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐหลายกระทรวง 

2. การลดตนทุนดานการสื่อสารของครัวเรือน โดยการชวยเหลือบุคคลตางๆ ในสังคมโดยเฉพาะผูสูงอายุ 

และผูพิการใหสามารถเขาถึงการใชเทคโลยีไดราคาต่ํา 

3. สรางใหเกิดสภาพแวดลอมของเครือขายอินเตอรเน็ตที่ปลอดภัยและสะดวก โดยการนําเทคโนโลยีรักษา

ความปลอดภัยทันสมัยมาใช 

4. การสงความสุขผานระบบเครือขายของไปรษณีย เชน การใหบริการประชาชนผานทางไปรษณีย การ

ขายสินคาของทองถ่ินผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ไปรษณีย หรือการตั้งกองทุนทางไปรษณีย

เพื่อชวยเหลือธุรกิจที่ยังเร่ิมตน 

ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมซอฟตแวร (Software Innovation Strategy)16

 ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมซอฟตแวรไดเร่ิมข้ึนเมื่อป 2556 จุดประสงคของการกําหนดยุทธศาสตรดาน

นวัตกรรมซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใต มุงเนนการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการสงออก ซึ่งเก่ียวของกับการพัฒนา

ซอฟตแวรในประเทศโดยอาศัยกลยุทธดานนวัตกรม และนําเขาสูตลาดตางประเทศ อยางไรก็ดี การเขาสู

ตลาดโลกยังเปนเร่ืองยากเนื่องจากบริษัทซอฟตแวรยักษใหญอยาง Microsoft, IBM, Oracle และ SAP ยังเปน

เจาของตลาดอยูสสวนมากในทุกภูมิภาค 

 รัฐบาลโดย MSIP17 ไดประกาศตัวเลขมูลการสงออกซอฟตแวรในป 2557 อยูที่ 3.4 พันลานเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากเมื่อปกอนหนาถึงรอยละ 54.3 ซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐบาลประสบความสําเร็จในการดําเนิน

นโยบายสงเสริมการสงออกของซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศ ซ่ึงมีการสงออกสูงถึงรอยละ 80 ของจํานวน

ซอฟตแวรทั้งหมดที่ผลิตในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการนําซอฟตแวรไปใชในตลาดในประเทศเร่ิมมีการอ่ิมตัว 

ประกอบกับนโยบายของรัฐมีการสงเสริมใหผูประกอบการมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ทํา

ใหการพัฒนาผูประกอบการซอฟตแวรในประเทศมีระดับที่ใกลเคียงกันมากข้ึน นโยบายของ MSIP ยังครอบคลุม

ถึงเร่ืองกําลังคน ตลาดและระบบนิเวศนอุตสาหกรรม  โดยในภาคอุตสาหกรรมไดมองเห็นจุดออนดานกําลังคน

เปนอันดับแรก รัฐบาลเลยตอตั้งสถาบันฝกอบรมดานซอฟตแวร โดยไดใหโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเนนหลักสูตร

ทางดานซอฟคแวรควบคูไปกับการใหทุนการศึกษาเพื่อเปนการแกไขปญหาดานบุคลากร 

                                   
16 There is no Korean Software to Export, เมษายน 2558, ออนไลน: http://www.koreaittimes.com/story/38414/there-no-

korean-software-export 
17 Ministry of Science, ICT and Future Planning 
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 นอกจากนี้ การสรางตราสินคาของซอฟตแวรก็ถือวาเปนกลยุทธอีกประการที่สําคัญของการสรางตลาด

สงออกในระดับโลก ถึงแมวารัฐบาลจะตองการสรางซอฟตแวรที่เปนตราสินคา (Brand) ระดับโลกของเกาหลีใต 

แตในปจจุบันการสรางตราสินคาของซอฟตแวรของเกาหลีใตยังประสบปญหาหลายๆ ประการ รัฐบาลไดสราง

โครงการที่เรียกวา World Best Software (WBS) ข้ึนเมื่อป 2555 เพื่อที่จะเปนเวทีสําหรับผูประกอบการ

ซอฟตแวรในการสรางตราสินคาของตนเองในระดับโลก อยางไรก็ดี จนถึงป 2558 ประเทศเกาหลียังไมประสบ

ความสําเร็จในการสรางตราสินคาตัว อ่ืนนอกจาก Samsung และ LGs เนื่องจากกวารอยละ 80 ของ

ผูประกอบการซอฟตแวรเปนของตางชาติ การดําเนินโครงการ WBS ไดมีการลงทุนไปแลวระหวางป 2555-2558 

กวา 160,000 ลานวอน หรือประมาณ 4,800 ลานบาท 

โครงการ WBS ที่ดําเนินการโดยบริษัทซอฟตแวรเอกชนมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การพัฒนาซอฟตแวรที่

ตรงกับความตองการของตลาดโลก ซึ่งมีมูลคาถึง 1.3 ลานลานเหรียญสหรัฐในป 2558 โดยอาศัยการพัฒนาแบบ

กลุม (Development consortium) และมีหนวยงานกลางทําหนาทีค่วบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการพฒันา

ซอฟตแวร ซึ่งในชวงเร่ิมตนเมื่อป 2553 มีโครงการพัฒนาซอฟตแวรจํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ที่เก่ียวของกับยาน

ยนต การผลิตยา และอากาศยาน ตัวเลขดังกลาวเพิ่มข้ึนเปน 20 โครงการในป 2554 โดยมีโครงการที่เก่ียวของ

กับการพัฒนา Smart TV และดานการปองกันตนเองมากข้ึน ในป 2556 มีโครงการพัฒนากวา 23 โครงการ ซึ่ง

โดยสวนใหญผลงานที่ไดจากการพัฒนาจากโครงการนี้จะสามารถสงออกไปยังตางประเทศได 

การสรางกลุมวิจัย (Research consortium) เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินนโยบาย 

ตัวอยางเชน กลุมวิจัยชื่อ Infinite ไดรับยกยองวาเปนกลุมที่มีผลงานวิจัยเก่ียวกับนวัตกรรม 3D medical 

images จนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป กลุมวิจัยชื่อ Ahnlab กําลังจะเขาไปทําตลาดใน

ประเทศญี่ปุน และกลุมวิจัย EZCaretech กําลังได รับความสนใจในระดับนานาชาติในดาน Hospital 

management software 

Mr. Young-joo Lee18 ไดอธิบายวา “ความสําเร็จของโครงการ WBS เกิดจากการใหความสําคัญกับ

การวิจัยและพัฒนาดานซอฟตแวรในระดับประเทศ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของการพัฒนา

ซอฟตแวรโดยการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับซอฟตแวร และนโยบายที่มุงเนนการใหความสําคัญกับ

การนําเทคโนโลยีซอฟตแวรมาใชในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยโครงการดังกลาวเปนการทําวิจัยและพัฒนา

ซอฟตแวรขนาดใหญ เชน Big data software, Computing technology และ Automated cooperation 

systems ซ่ึงโครงการพัฒนาดังกลาวเปนเร่ืองยากที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจะทําสําเร็จเพียงหนวยงานเดียว 

แตตองอาศัยความรวมมือของกลุมวิจัยจากหลากหลายหนวยงาน โดยเฉพาะความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษากับหนวยงานภาครัฐ” 

 

                                   
18 บทสัมภาษณ Mr. Young-joo Lee, รองผูอํานวยการฝาย S/W & IT Convergence กระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู 

(Ministry of Knowledge Economy) ทางคอลัมน With the Purpose of Creating a Global Brand of Software 

Made in Korea, กันยายน 2555. 
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นโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีซอฟตแวร 

การพัฒนาเทคโนโลยีซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใตในชวง 4-5 ปที่ผานมามุงเนนการพัฒนาบุคลากร

ดานซอฟตแวรผานระบบการศึกษาขององคกรเอกชนที่เปนบริษัทซอฟตแวร เชน การอาศัยความรวมมือระหวาง

สถาบันการศึกษากับบริษัทซอฟตแวร ซึ่งทําใหนักศึกษาที่เรียนจบสามารถเขาทํางานในอุตสาหกรรมซอฟตแวรได

ทันที นักศึกษาที่เรียนจบหลายคนไดกลายมาเปนผูคิดคนนวัตกรรมดานซอฟตแวร ไดจัดตั้งบริษัทของตนเอง หรือ

เปนผูใหบริการดานซอฟตแวรและแอพพลิเคชั่นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในสวนของซอฟตแวรเกม การ

ใหบริการอินเตอรเน็ต (Internet services) และการเชื่อมโยงระบบ (System integrations) ซึ่งทั้ง 3 ดานนี้ถือ

วาเปนควาสามารถหลักของประเทศเกาหลีใตในปจจุบัน การพัฒนาดานเกมจะมุงเนนการใชความคิดสรางสรรค

และการออกแบบกราฟฟค ในขณะที่การเชื่อมโยงระบบในปจจุบันสามารถเชื่อมโยงระบบขององคกรเอกชนให

เขากับหนวยงานของรัฐได ซึ่งทําใหการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ของเกาหลีใตในปจจุบัน

เปนผูนําในระดับโลก 

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจากบริษัทซอฟตแวรเอกชนรายหนึ่ง6

19 กลาวถึงความสําคัญที่ควรสงเสริม

การลงทุนดานการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Operating system) ของประเทศเกาหลีวา: 

“ถึงแมวาในภาพรวม รัฐบาลจะสงเสริมการทําวิจัยและพัฒนาที่มุงเนนการสรางเทคโนโลยีหลัก (Core 

technology) ของประเทศ แตเงินสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาดังกลาวในปหลังๆ กลับลดลง ยกตัวอยาง

เชน ในดานการพัฒนาระบบปฏิบัติการที่จะตองใชเทคโนโลยีหลัก แตทรัพยากรบุคคล เชน นักศึกษาในระดับ

ปริญญาโทข้ึนไปยังมีจํานวนไมเพียงพอ ถาไมมีเงินสนับสนุนก็มักจะไมมีใครกลาทีจ่ะพัฒนาระบบปฏิบตัิการได ซึ่ง

แนนอนวาการพัฒนาระบบปฏิบัติการสงใหญมักจะลมเหลว อยางไรก็ดี การพัฒนาที่สําเร็จเพียงคร้ังหนึ่งหรือสอง

คร้ังอาจนํามาซึ่งการพัฒนากาวสําคัญ ถึงแมวาในอนาคตอันใกลประเทศเกาหลียังไมมีศักยภาพในดานดังกลาวก็

จริง แตการใหเงินสนับสนุนอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหนึ่ง จะทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีหลักเหลานี้เปนกําลัง

สําคัญของการพัฒนาประเทศเกาหลีใตในระยะยาว” 

ผูใหสัมภาษณยังใหการสนับสนุนความคิดที่วา ควรใหการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก เชน 

ระบบปฏิบัติการกอน เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีหลักจากตางประเทศ เชน Microsoft ActiveX ซึ่งจากการ

สํารวจเว็บไซตกวา 100 เว็บไซตพบวา เกือบทั้งหมดจะใชระบบพื้นฐานของ Microsoft การพัฒนาเทคโนโลยี

หลักควรเกิดข้ึนพรอมๆ กับการสงเสริมซอฟตแวรสมองกลฝงตัว (Embedded software) และการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นซอฟตแวรอ่ืนๆ โดยใชเทคโนโลยีหลักที่พัฒนาในประเทศ ซึ่งสิ่งนี้จะทําใหอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ของ

ประเทศเกาหลีใตโตอยางรวดเร็วดวย 

นโยบายดานการสงเสริมการตลาดในประเทศ 

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา (ประมาณป 2556-2558) รัฐบาลของเกาหลีใตมุงเนนกระตุนตลาดในประเทศ 

คือ การเพิ่มความตองการการใชซอฟตแวรในประเทศใหมากกวาการสงออก รัฐบาลเกาหลีใตใชนโยบายดานการ

                                   
19 บทสัมภาษณทางโทรศัพท Mr. Sang Seop Lee, Straegic Support Division, ITCen, Cengroup, 30 เมษายน 

2559 
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สงเสริมการใชขอมูลของชาติ (The Informatization Policies) เพื่อสนับสนุนใหมีการนําซอฟตแวรมาใชทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผลของการนํานโยบายดังกลาวมาใชไดแก การมีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมตอ

กับภาคเอกชน ระบบโทรคมนาคม ERP และ CRM โดยภาคเอกชนทีม่ีขนาดใหญ (Chaebol) ไดมีบทบาทสําคัญ

มากในการขยายตลาดซอฟตแวรของประเทศไปยังภาคอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงจากตัวเลขในป 2556 พบวาสัดสวน

ของซอฟตแวรที่ใชในองคกรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใตสูงถึงรอยละ 85.1 โดยที่เหลือเปน

ซอฟตแวรที่ใชในระดับบุคคล (Personal software)  

ปญหาดานการตลาดที่ประเทศเกาหลีใตพบที่สําคัญที่ทําใหการตลาดของซอฟตแวรในประเทศไมโต

อยางเขมแข็งเทาที่ควร ไดแก ปญหาดานการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใชซอฟตแวรแบบผิดกฎหมาย ตลอดจน

ความคาดหวังของผูบริโภคที่ซื้อซอฟตแวรวาจะตองไดรับการดูแลในเร่ืองของการบํารุงรักษาซอฟตแวร 

(Software maintenance) โดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งปญหาใหญทั้งสองดานที่ไดกลาวมานั้น ผูใหสัมภาษณคน

เดียวกันไดกลาววา: 

“แนวทางในการแกไขปญหาดานการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรที่ทั่วโลกใหการยอมรับคือ การนํา 

Open Source Software (OSS) มาใชมากข้ึน เนื่องจากการพัฒนาโดยโปรแกรมเมอรที่อาสาเขามาชวยพัฒนา

นั้นจะสามารถสรางผลกําไรไดหากมีคนนําไปใชทางการคา แตโดยทั่วไป การพัฒนา OSS จะรวดเร็วและสงผลให

เกิดการขยายตัวของตลาดซอฟตแวรมากข้ึน...ในทางกลับกัน คนเกาหลีเปนจํานวนมากที่ซื้อซอฟตแวรมักจะ

เรียกรองในเร่ืองการบํารุงรักษาซอฟตแวร โดยเฉพาะซอฟตแวรสําเร็จรูป จะตองมีการบริการที่ฟรี หรือเสีย

คาใชจายต่ําที่สุด ดังนั้น บริษัทผูผลิตจึงจะตองประเมินในขอนี้หากตองการทําตลาดในประเทศใหได” 

สําหรับผูผลิตหนาใหม (Startup business) ที่ไดเพิ่มจํานวนมากข้ึนในชวงตนป 2000 จะเนนการเปน

ผูพัฒนาซอฟตแวรมากกวาผูใหบริการซอฟตแวร เนื่องจากมีตนทุนการพัฒนาต่ําเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมการ

ผลิตอ่ืนๆ ซึ่งในปจจุบัน ผูผลิตหนาใหม ณ ตอนนั้นไดกลายมาเปนกําลังสําคัญในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมุงเนนการเสริมความแข็งแกรงใหกับผูผลิตเหลานั้นมากกวาการ

เพิ่มจํานวนผูผลิตหนาใหม 

นโยบายดานสังคมและวัฒนธรรม 

ประเทศเกาหลีใตไดวางพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรโดยเร่ิมจากสังคมและวัฒนธรรมของ

คนเกาหลี โดยรัฐบาลไดสงเสริมการดําเนินโครงการดานสังคม อาทิ การตั้งโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเฉพาะดาน

ซอฟตแวร หรือการจัดอบรมการใชซอฟตแวรในกลุมอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับ ICT และในกลุมคนที่ไมมีงานทํา

อยางไรก็ดี เมื่อมีการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรมากข้ึนในสังคม ปญหาใหญที่ตามมาคือปญหาดานคาแรงของ

คนที่ทํางานในอุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน โปรแกรมเมอร ที่มาราคาต่ํามาก ประกอบการคนเหลานี้มีการเปลี่ยน

งานกันบอย เพื่อแสวงหาคาจางแรงงานที่สูงกวา ซึ่งการดําเนินนโยบายบางประการของรัฐบาลก็สงผลเสียตอ

อุตสาหกรรมซอฟแวรในดานของการจางงานโดยรวม โดยผูสัมภาษณทานเดิมไดใหความเห็นวา  

“ดานแรงงาน คนที่ทํางานเปนนักพัฒนาโปรแกรมตางๆ มักจะไมไดรับความสําคัญ อาทิ คนที่ไดรับทํา

โครงการในระดับชาติ กับคนที่เปนนักพัฒนาหนาใหมมักจะถูกปฏิบัติเหมือนกัน ทําใหนักพัฒนาระดับหัวกระทิ

รูสึกวาตัวเองไมไดรับความสําคัญ แถมคาจางยังไดนอยเทาๆ กับนักพัฒนาหนาใหม บางคร้ังผูวาจางไมเขาใจวา
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ทําไมตองจางคนมีฝมือมาทํางาน เพราะไมอยากจายแพง เลยทําใหเกิดปญหาในการทํางานตามมา อาทิ ความ

ลาชาในการทําโครงการพัฒนา คนทํางานลวงเวลามีปริมาณมาก และคนที่ทํางานหนักไมไดรับความสําคัญ

เทาที่ควร...ตอมารัฐบาลไดออกกฎหามใหบริษัทขนาดใหญแยงตัวนักพัฒนาที่มาจากบริษัทขนาดกลางและขนาด

ยอม เนื่องจากวาในอุตสาหกรรมซอฟตแวรนี้ บริษัทใหญๆ มักจะมีการดึงตัวหัวกะทิจากบริษัทเล็กๆ เขามา

ทํางานใหตน เพราะวาสามารถไดคาแรงที่สูงกวา ในทางกลับกัน นักพัฒนาหัวกะทิก็อาจจะยินยอมไปทํางานใน

บริษัทใหญเนื่องจากมีการห้ัพยากรในการฝกฝนตนเองมากกวา ทําใหสามารถพัฒนาตนเองไดมาก คนเหลานี้บาง

ทีอยูๆ ก็ลาออกเพื่อที่จะไปตั้งบริษัทของตนเองเมื่อคิดวาอ่ิมตัวแลว บางคนเมื่อออกไปตั้งบริษัทของตนเองก็

ประสบความสําเร็จมากเนื่องจากมีความคลองตัวสูงและเปนอิสระในการสรางสรรคผลงานมากกวาที่อยูในองคกร

ใหญๆ...การออกกฎหมายหามเคลื่อนยายบุคลากรดังกลาวทําใหตลาดแรงงานของซอฟตแวรมีความเขมแข็งมาก

ข้ึน” 

ในขณะที่บางนโยบายของรัฐบาลสงผลในแงลบตออุตสาหกรรมซอฟตแวร เชน การออกกฎหมายที่

เรียกวา Juvenile Protection Act หรือที่เรียกวา กฎการปดตัวของเกม (Game Shutdown Law) ซึ่งออกโดย 

Ministry of Gender Equality กับแผนสงเสริมอุตสาหกรรมเกมในครอบครัวที่ออกโดย Ministry of Culture, 

Sports, and Tourism ซึ่งนโยบายทั้ง 2 นี้ขัดแยงกันมาก สงผลใหบริษัทผูพัฒนาเกมจํานวนมากที่มีขนาดกลาง

ถึงใหญยายฐานการผลิตไปยังประเทศญี่ปุนในป 2554 

นโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

เมื่อตนป 2558 ที่ผานมารัฐบาล โดย MSIP ไดประกาศนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมดาน Internet of 

Things (IoT), Big Data และ Cloud Computing เปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2558 ถึง 2560 โดยตองการเพิ่ม

ขีดความสามารถในกาแขงขัน การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร การทําตลาดใหม และการพัฒนา

เทคโนโลยีดังกลาวเปนเทคโนโลยีหลัก (Core technologies) ของประเทศเพื่อสรางใหเกิดการเจริญเติบโตใน

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต 

การตั้งเปาพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความชํานาญแลวของประเทศเกาหลีใต อาทิ นาโนเทคโนโลยี หรือ

เทคโนโลยีชีวภาพ เปนสิ่งที่ รัฐบาลมุงเนนเนื่องจากสามารถชวยลดอัตราการลมเหลวและการสิ้นเปลือง

งบประมาณที่ไมไดผลลง อยางไรก็ดี รัฐบาลมีแผนการในการลงทุนมากกวา 240,000 ลานวอน หรือประมาณ 

7,200 ลานบาทในการพัฒนาองคประกอบหลักในการยกระดับอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด เพื่อเพิ่มขีดความสามาถ

ในการแขงขันของตลาดสินคาในยุคถัดไป อาทิเชน รถยนตอัจฉริยะ เรือที่ใชเชื้อเพลิง LNG เปนตน ดังนั้น เพื่อ

เปนพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว รัฐบาลเกาหลีไดใชงบประมาณอีกกวา 704,000 ลานวอน หรือ

ประมาณ 21,000 ลานบาทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว และการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดาน

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงระดับ Giga-speed ใหครอบคลุมพื้นที่รอยละ 90 ของประเทศในป 2560 

การลงทุนดานโรงสรางพื้นฐานของระบบเครือขายดังกลาวจะมีความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตที่

ตองการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมหาศาล ประกอบกับการใชซอฟตแวรจํานวนมากข้ึน

หลายเทาตัว  
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นอกจากนี้ รัฐบาลไดประกาศวิสัยทัศนใหมในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจข้ึนในป 2014 ที่เรียกวา 

ยุทธศาสตร Manufacturing Industry Innovation 3.0 ซึ่งเนนการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ซึ่ง

ประกอบไปดวยเคร่ืองจักรอัตโนมัติ การแลกเปลี่ยนขอมูลจํานวนมหาศาล เทคโนโลยีการผลิตแบบยืดหยุน IoT 

เคร่ืองพิมพชิ้นสวนสามมิติ (3D printing) และอ่ืนๆ ซึ่งถือวาเปนเทคโนโลยีหลักสําคัญที่ทาทายภาคเอกชนของ

ประเทศเกาหลีใตใหเกิดการพัฒนาดานดังกลาว โดยภาครัฐไดมีเปาหมายในการสรางศูนยวิจัยดาน IoT ข้ึน เพื่อ

เปนการพัฒนาซอฟตแวรชนิดใหมสําหรับภาคอุตสาหกรรม โดยศูนยวิจัยและพัฒนาดังกลาวมุงเนนสราง

ความสามารถในดานเทคโนโลยี IoT, Big data, และ Cloud computing20 

อยางไรก็ดี ในป 2558 ประเทศเกาหลีใตประสบกับปญหาดานการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ลดลงรอยละ 0.4 ในไตรมาสที่ 2 และขนาดของกรสงออกลดลงถึงรอยละ 14.8 หรือเปนมูลคา 3.933 ลาน

เหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของเมื่อกอนหนา ความทาทายดานเศรษฐกิจอันใหมนี้ทําใหรัฐบาล

เกาหลีใตยึดการดําเนินนโยบาย Manufacturing Industry Innovation 3.0 เปนแนวทางหลักในการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยแนวทางดังกลาวไดแก การสางความสามารถในการผลิตใหมที่เกิดจากการรวมตัว

กันของภาคอุตสาหกรรม การมุงเนนภาคอุตสาหกรรมหลกั และการวางโครงสรางอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัย

ดวยนวัตกรม ซึ่งนโยบายดังกลาวไดรับการลงทุนจากรัฐบาลถึง 974 ลานเหรียญสหรัฐ และมีเปาหมายในการตั้ง

โรงงานอัจฉริยะถึง 10,000 แหงใหไดภายในป 2563 

นโยบาย Manufacturing Industry Innovation 3.0 ยังมุงใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตของ

โรงงานขนาดกลางและขนาดยอมที่รับชวงการผลิตจากโรงงานขนาดใหญโดยมุงใหบริษัทเอกชนดังกลาวทํากําไร

ไดสูงสุดนอกเหนือจากการสงเสริมดานการผลิตแบบอัตโนมัติในโรงงานดังกลาว อยางไรก็ดี โรงงานขนาดกลาง

และขนาดยอมยังตองการการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่มีความสลับซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีดาน IoT 

และ Big Data ซึ่งเปนซอฟตแวรชนิดใหมที่ประเทศเกาหลีใตกําลังจับตามอง 

ITCEN (Cengroup) 

บริษัท ITCen จํากัด (มหาชน) จากประเทศสาธาณรัฐเกาหลี ประกอบธุรกิจดานการผลิตและบริการ

ซอฟตแวรที่มีการเติบโตอยางกาวกระโดด จนประสบความสําเร็จโดยสามารถเขาตลาดหลักทรัพยในป 2012 ณ 

ปจจุบัน ITCen เปนผูใหบริการดานการพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับรัฐบาลรายใหญที่สุดของประเทศ  

บริษัท ITCen จัดตั้งข้ึนเมื่อป ค.ศ. 2005 โดยมีผูกอตั้งคือ Mr. Jin-Mo Kang (CEO) และ Mr. Jung-

Geun Choi (COO) ในปจจุบันไดเขาเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีบริษัทลูกแตกตัวออกมา

มากได  ได แก  SoftCen, SecuCen, GoodCen, BioCen และ RIAN Communication บริษัท  ITCen ให

ความสําคัญในชวงแรกของการดําเนินธุรกิจคือการสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่หลากหลาย เนื่องจาก

อุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศเกาหลีใตมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ

ซอฟตแวรของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ที่เปนผูใช เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญและขอเท็จจริงเร่ืองดังกลาว ทําให

                                   
20 คอลัมน Innovation in Manufacturing 3.0 Strategy Needs Better Focus with Clearer Direction, ออนไลน: 

http://www.businesskorea.co.kr/english/features/special-reports/13060-smart-factory-innovation-manufacturing-30-

strategy-needs-better-focus 
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บริษัท ITCen มุงเนนการแสวงหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ตลอดจนการฝกอบรมบุคลากรดานไอทีใน

ระดับปฏิบัติการ และระดับการบริหารใหมีความเขมแข็ง จุดเดนของบริษัทที่ทําใหสามารถดําเนินธุรกิจจนเขา

ตลาดหลักทรัพยได คือ การสรางองคความรูเฉพาะทางของตนเอง บริษัทมีองคความรูเฉพาะทางดานระบบความ

ปลอดภัยของภาครัฐ หรือ Cyber Security และระบบการจัดการโรงพยาบาล (Hospital Information 

Systems) ที่ถือวาเปนจุดเดนขององคกร 

นอกจากนี้ ความสําเร็จของบริษัท ITCen ยังอยูที่การหาสินคาและบริการที่หลากหลาย ที่ตอบสนอง

ความตองการของอนาคตอันใกล เชน การทํา Big Data Analytics หรือการใหบริการดาน Cloud Service ซึ่ง

ความสามารถในการวิเคราะหทิศทางการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองความตองการในอนาคต ทําใหบริษัทประสบ

ความสําเร็จอยางงดงาม  

Encored Technologies Inc. 

 บริษัท Encored Technologies Inc. กอตั้งข้ีนเมื่อป ค.ศ. 2013 โดย Dr. Jong-Woong Choe (CEO) 

อดีต CEO ของบริษัท LG Industries และ Mr. Bon-Woong Koo (COO) โดยบริษัทเนนการใหบริการดาน

ขอมูลพลังงงานแบบอัจฉริยะ โดยนําเทคโนโลยีดาน Internet of Things มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดาน

พลังงาน ตลอดจนการนําขอมูลที่เก็บไวจํานวนมหาศาลมาทําการวิเคราะห (Big Data Analytics) เพื่อทําใหผูใช

พลังงานทราบขอมูลการใขพลังงานไดตลอดเวลาผานอุปกรณติดตามตัว หรือโทรศัพทมือถือแบบ Smart Phone 

ทําใหผูใชพลังงานเกิดความตระหนักในการใชพลังงานและหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทําใหเกิด

การประหยัดพลังงาน 

 จุดเดนของบริษัทที่เปน Tech Startup บริษัทนี้คือ การมีองคความรูเฉพาะทางและตอบสนองความ

ตองการของอนาคตในเร่ืองพลังงาน ที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคนบนโลก และ

การมีความสามารถเฉพาะทางของบุคลากรในองคกรที่เขมแข็ง คือมีบุคลากรที่จบระดับปริญญาเอกเปนสวนใหญ

ในชวงแรกของการกอตั้งบริษัท เพื่อทําหนาที่ในการสรางรูปแบบการใหบริการใหมๆ ทางแอพลิเคชั่น การ

ออกแบบการบริการ และนักวิทยสารสนเทศ (Data Scientist) จึงทําใหบริษัทมีทีมงานคุณภาพที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในปจจุบันได 

 ดานการเพิ่มทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังอยูในชวงแรกเร่ิมการดําเนินกิจการ การมีรูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจที่ดี ความสามารถ และองคความรูเฉพาะดานที่เปนเลิศ ทําใหบริษัทสามารถดึงดูดนักลงทุน และ

กองทุน Venture Capital จากทั่วโลกได ทําใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการจางบุคลากรระดับชั้นนําของโลก

เพื่อมาใหบริการดานขอมูลกับผูใชได ดังนั้น ปจจัยความสําเร็จของ Tech Startup ในกรณีนี้จึงไดแก การมีองค

ความรูและความสามารถเฉพาะดาน บุคลากรที่มีความสามารถ และความสามารถในการระดมทุน 
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บทท่ี 7 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทธุรกิจซอฟตแวร 
 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในบทที่ผานมา จะนํามาเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

ยุทธศาสตร และการกําหนดกลยุทธทางเลือกในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

อุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งในบทนี้จะนําเสนอรางวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Missions) และประเด็น

ยุทธศาสตร อันประกอบไปดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดกลยุทธ

ทางเลือก ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธดังกลาวจะใชการวิเคราะห TOWS Matrix โดยการจับคูปจจัย

ภายนอกและปจจัยภายในเปนเกณฑวิเคราะห คือ จับคูความสัมพันธ จุดแข็งและโอกาส (S-O) จุดออนและ

โอกาส (W-O) จุดแข็งและอุปสรรค (S-T) และจุดออนและและอุปสรรค (W-T) เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนา

ตามที่แสดงใน รูปที่ 7-1 

 

รูปที่ 7-1 การวิเคราะห TOWS เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยทุธทางเลือก 
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W+O = Offset approach

กลยุทธเชิงพัฒนาใชในการแกไข

จุดออนเพ่ือใชโอกาสท่ีมีอยูใน

องคกร

S+O = Matching approach

กลยุทธเชิงรุกเพ่ือใชจุดแข็งเปด

โอกาสใหมทําการตลาด

W+T = Mitigation approach

กลยุทธเชิงปรับเปลี่ยน เพ่ือหาทาง

แกไขจุดออน และเลี่ยงภาวะคุกคาม

ท่ีบดบังวิสัยทัศนขององคกร

S+T = Covering approach

กลยุทธเชิงรับ เปนการอาศัยจุด

แข็งเพ่ือตานและตรึงภาวะคุกคาม

ท่ีมีตอองคกร

S W 

O 

T 
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7.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร ตาม

แนวทางการวิเคราะห TOWS Matrix ที่กลาวไวขางตน มีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตรหลัก ดัง

สรุปไดดังตารางที่ 7-1 

ตาราง 7-1 ยุทธศาสตร และกลยุทธทางเลือก/มาตรการในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

ธุรกิจซอฟตแวร 

ยุทธศาสตร กลยุทธทางเลือก/มาตรการ 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรม

ซอฟตแวรอยางย่ังยืน  

1. สรางใหเกิดสภาพแวดลอมทางการแขงขันของผูประกอบการดาน

การผลิตนวัตกรรมท่ีใกลกับความตองการของตลาด (Near-

market innovation) 

2. สงเสริมการทดลองตลาดของสินคาหรือบริการซอฟตแวรท่ีเปน

นวัตกรรมในตลาดเปาหมาย 

3. ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ และบทลงโทษทางกฎหมายดานการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

4. จัดใหมีระบบบริการดานทรัพยสินทางปญญาใหแกผูประกอบการ

ซอฟตแวรท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรการสรางความพรอม

ผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะ

กลุม (Niche Market)  

1. สรางความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการซอฟตแวรกับ

สมาคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเรียนรูความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมดานซอฟตแวร 

2. ทําการศึกษา สํารวจ สภาพตลาดและความตองการซอฟตแวรใน

ประเทศ 

3. สํารวจความพรอม ศักยภาพ และความสนใจของผูประกอบการ

ซอฟตแวรในการทําการตลาดเฉพาะกลุม 

ยุทธศาสตรการสงเสริมการรวมกลุม

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร 

1. ศึกษา วิเคราะห และกําหนดพ้ืนท่ียุทธศาสตรเปาหมายสําหรับ

อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

2. ศึกษา วิเคราะห ความตองการ ประโยชนและอุปสรรคในการสราง

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึงโครงสรางขององคกร และการ

ใหบริการผูประกอบการโดยภาครฐั 

3. แกไขขอจํากัดดานกฎหมาย กฎระเบียบ ดานการครอบครองพ้ืนท่ี

ของผูประกอบการ SMEs  

4. วางแผน ออกแบบ โครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือให

เกิดการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีสูงสดุ 

5. สรางพ้ืนท่ีการเจรจา สรางแรงจูงใจผูประกอบการ และนายทุน 

เพ่ือทําใหเกิดการลงทุน และการสรางความรวมมือ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธทางเลือก/มาตรการ 

6. กําหนดมาตรการ แนวทางในการสนับสนุน การใหสิทธิประโยชน

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขนัอยางย่ังยืน

ของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

1. พัฒนาแพลตฟอรมกลาง (เชน Social Networks ของ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร) เพ่ือใชจัดการองคความรู 

2. สรางความรวมมือกับสถาบันการศกึษาระดับสูง และสนับสนุนดาน

งบประมาณเพ่ือผลิตหลักสตูรฝกอบรมเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับ

การนําซอฟตแวรไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 

3. สนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรใหสามารถเขาถึงองคความรู 

ทรัพยากรดานการศึกษาท่ีจําเปนตอการสรางความสามารถเฉพาะ 

4. สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยน

บุคลากรผูเช่ียวชาญดานซอฟตแวรกับสถาบันการศึกษา หรือ

องคกรเอกชนในตางประเทศ 

5. กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรดานซอฟตแวรใหเปนมาตรฐาน

และเทียบเทากับอัตราคาตอบแทนเฉลี่ยในตางประเทศ เพ่ือ

ปองกันปญหาสมองไหล 

6. สงเสริมการทําธุรกิจ Venture Capital หรือการจดัตั้ง Venture 

Capital Funds เพ่ือเปนทุนสําหรบัผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรในการตอยอดหรือขยายธุรกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานและ

สรางการยอมรับสินคาและบริการ  

1. จัดใหมีหนวยงานกลางรับผดิชอบในเรื่องของมาตรฐานการผลิต

สินคาและบริการซอฟตแวรสําหรบัผูประกอบการ SMEs โดยตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานการผลิตและการบริการซอฟตแวรท่ี

เปนไปตามมาตรฐานสากล 

2. จัดใหมีสถาบันทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิของบุคลากรดาน

ซอฟตแวรและบุคลากรสนับสนุนดานซอฟตแวรท่ีไดมาตรฐาน

ระดับสากล 

3. สรางความรวมมือกับสถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล เพ่ือถายทอดวิธีการและแนวทางในการ

ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

4. สงเสริมใหสถาบันการศึกษาผลติหลักสูตรภาษาอังกฤษดาน

ซอฟตแวรเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการพัฒนา

ซอฟตแวรท่ีไดมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถ

ของภาครัฐดานซอฟตแวรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทําการศึกษา ทบทวน ปรับปรุงโครงสรางขององคกรและ

หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร และ

ปรับปรุงโครงสรางองคกรใหยดืหยุน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. เนนการจัดตั้งองคกรท่ีเก่ียวของกับซอฟตแวรในลักษณะของการ

กระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค และใหอิสระในการจดัการ
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ยุทธศาสตร กลยุทธทางเลือก/มาตรการ 

งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรตางๆ รวมถึงการสรางความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนา

บุคลากรของรัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. สนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน

การศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณกับสถาบันการศึกษา หรือ

องคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ 

 

7.2 วิสัยทัศนและพันธกิจ 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจซอฟตแวรในอนาคต มีประเด็นทิศทางที่เปนจุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและ

พันธกิจคือ การที่ประเทศไทยจะตองเนนสงเสริมการผลิตนวัตกรรมที่สามารถออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว 

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีแนวโนมสูงข้ึนอยางรวดเร็วในอนาคต การพัฒนา

บุคลากรดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟตแวร ตลอดจนการ

จัดโครงสรางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่ยืดหยุน สอดรับกับเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่จะเกิดข้ึนใน

พื้นที่ตางๆ เพื่อใหเขาถึงตลาดไดมากข้ึน รวมทั้งผลการวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขางตน จึง

นํามาซึ่งกรอบในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจ

ซอฟตแวร โดยสรุปดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) ดานการพัฒนาวิสาหกิจซอฟตแวร 

“ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมของไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับ

ภูมิภาคเอเชียอาคเนย” 

พันธกิจ (Missions) ดานการพัฒนาวิสาหกิจซอฟตแวร 

1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให

มีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูบริโภค  

2) จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานซอฟตแวร เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญ

ของการใชซอฟตแวร และสงเสริมใหบริโภคใชซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไทย 

3) บูรณาการความรวมมอืกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการ

ซอฟตแวร ตลอดจนมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรซอฟตแวร 

4) จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือผลิตนวัตกรรมดาน

ซอฟตแวรใหมๆ  

5) สงเสริมใหเกิดการทําตลาดซอฟตแวรโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย 

และสงเสริมใหเกิดการสงออกซอฟตแวรของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 
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7.3 วัตถุประสงค 

การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรมี

วัตถุประสงคหลัก 4 ประการดังนี ้ 

1) เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทซอฟตแวรในอนาคตอันใกล 

2) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่อยูในโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

สินคาและบริการ  

3) เพื่อเปนกรอบแนวทางยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการซอฟตแวรของไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐาน

ซอฟตแวรระดับสากล และสามารถสงออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนยได 

4) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน และเปนฐานกําลัง

สําคัญในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจทิัลตามนโยบายของรัฐบาล 

7.4 เปาหมาย 

เปาหมายที่สําคัญเชิงยุทธศาสตร ไดแก 

1) ประเทศไทยเปนผูนําดานอุตสาหกรรมซอฟตแวรในภูมิภาคเอเชียอาคเนย และเปนฐานการผลิตที่สําคัญ

ของสินคาและบริการซอฟตแวร 

2) ประเทศไทยมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูประกอบการ

ซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมในการผลิตซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

ระดับสากล 

3) ซอฟตแวรไทยมีภาพลักษณที่ดี เปนที่ยอมรับในดานคุณภาพ มาตรฐาน และเกิดการนําไปใชอยาง

แพรหลายมากข้ึนในภาคสวนตางๆ  

7.5 รายละเอียดภายใตยุทธศาสตร  

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และการกําหนดยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญในแตละยุทธศาสตร

และกลยุทธ ซึ่งไดสรุปภาพรวมของยุทธศาสตรดังรูปที่ 7-2 และมีรายละเอียดของกลยุทธแตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

7.5.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางย่ังยืน 

กลยุทธ 

1) สรางใหเกิดสภาพแวดลอมทางการแขงขันของผูประกอบการดานการผลิตนวัตกรรมที่ใกลกับความ

ตองการของตลาด (Near-market innovation) 

2) สงเสริมการทดลองตลาดของสินคาหรือบริการซอฟตแวรที่เปนนวัตกรรมในตลาดเปาหมาย 

3) ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ และบทลงโทษทางกฎหมายดานการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
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4) จัดใหมีระบบบริการดานทรัพยสินทางปญญาใหแกผูประกอบการซอฟตแวรที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) สนับสนุนงบประมาณ และการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ ในการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวร 

2) จัดหาขอมูล และทําการศึกษาเชิงลึกในดานความตองการของซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมตางๆ  

3) จัดหาทรัพยากรใหตรงตามความตองการของผูประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการดาน

การแขงขัน 

4) สงเสริมการทดลองตลาดของสินคาหรือบริการซอฟตแวรที่เปนนวัตกรรมในตลาดเปาหมาย 

5) การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูผลิตไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับผูบริโภค 

6) สนับสนุนงบประมาณในเร่ืองการทดลองตลาดของนวัตกรรมดานซอฟตแวร 

7) ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ และบทลงโทษทางกฎหมายดานการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

8) ทําการศึกษา วิเคราะห กฎ ระเบียบ ดานการปกปองทรัพยสินทางปญญาเพื่อหาแนวทางแกไข 

9) รณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภคเห็นผลเสียของการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

10) พัฒนาระบบบริการดานทรัพยสนิทางปญญาใหแกผูประกอบการซอฟตแวรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

11) พิจารณาปรับปรุงข้ันตอน กระบวนการดําเนินงาน และศึกษาหาแนวทางในการลดข้ันตอนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 

12) เพิ่มชองทางการเขาถึงการใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการซอฟตแวรอยางทั่วถึง 

13) เสริมสรางความรูเร่ืองทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการเพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ 

7.5.2 ยุทธศาสตรการสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) 

กลยุทธ 

1) สรางความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการซอฟตแวรกับสมาคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรูความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมดานซอฟตแวร 

2) ทําการศึกษา สํารวจ สภาพตลาดและความตองการซอฟตแวรในประเทศ 

3) สํารวจความพรอม ศักยภาพ และความสนใจของผูประกอบการซอฟตแวรในการทําการตลาดเฉพาะ

กลุม 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) สรางความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการซอฟตแวรกับสมาคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรูความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมดานซอฟตแวร   

2) ศึกษา สาํรวจ สภาพตลาดและความตองการซอฟตแวรในประเทศ   

3) สํารวจความพรอม ศักยภาพ และความสนใจของผูประกอบการซอฟตแวรในการทําการตลาดเฉพาะ

กลุม (Niche Market) 

4) จัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานของความตองการของภาคอุตสาหกรรมในการใช

ซอฟตแวรเพื่อพัฒนางานของตน 
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5) จัดทําการศึกษา สํารวจ สภาพตลาดของผูบริโภคซอฟตแวรกลุมตางๆ    

6) พัฒนาองคความรูใหกับผูประกอบการดานการทําการตลาดเฉพาะกลุม (Niche Marketing)  

7) สงเสริมการสรางความรวมมือระหวางสมาคมซอฟตแวรตางๆ กับสมาคมผูประกอบการในอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ 

8) จัดทํากรณีศึกษา หรือ Use Case ดานการนําซอฟตแวรไปใชในตางประเทศ 

9) สรางโอกาสในการใหบุคลากรดานซอฟตแวรเขาไปเรียนรูกระบวนการทํางานในอุตสาหกรรมตางๆ 

10) จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใชซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย  

11) ทําการศึกษาวิเคราะห ใหคําปรึกษา ดานการออกแบบซอฟตแวร และการนําไปใชในภาคสวน

อุตสาหกรรมตางๆ   

12) บมเพาะใหเกิดผูประกอบการซอฟตแวรรายใหม (Startups) ที่มีความสามารถเฉพาะดาน 

7.5.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แบบครบวงจร 

กลยุทธ 

1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายสําหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

2) ศึกษา วิเคราะห ความตองการ ประโยชนและอุปสรรคในการสรางเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึง

โครงสรางขององคกร และการใหบริการผูประกอบการโดยภาครัฐ 

3) แกไขขอจํากัดดานกฎหมาย กฎระเบียบ ดานการครอบครองพื้นที่ของผูประกอบการ SMEs  

4) วางแผน ออกแบบ โครงสรางพื้นฐาน และการจัดสรรพื้นที่เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากพื้นที่สูงสุด 

5) สรางพื้นที่การเจรจา สรางแรงจูงใจผูประกอบการ และนายทุน เพื่อทําใหเกิดการลงทุน และการสราง

ความรวมมือ 

6) กําหนดมาตรการ แนวทางในการสนับสนุน การใหสิทธิประโยชนผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขต

อุตสาหกรรมเปาหมาย 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) ดําเนินการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหเพื่อระบุพื้นที่ยุทธศาสตร (Strategic Location) สําหรับการ

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร และการสรางคลัสเตอรกลุมตางๆ ของซอฟตแวร 

2) ประเมินขอดีขอเสียเชิงเศรษฐศาสตร สังคม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในการกําหนดเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

3) ศึกษา วิเคราะห ขอดีขอเสีย ประโยชน และปญหาอุปสรรคในการกําหนดเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรใน

พื้นที่เปาหมายทางยุทธศาสตรตางๆ 

4) ศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดโครงสรางของหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ 

5) ศึกษาโดยทําการสํารวจความตองการของผูประกอบการ และออกแบบรูปแบบการใหบริการแก

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 
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6) ศึกษา กฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ พรอมระบุอุปสรรคสําคัญสําหรับการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรสําหรับผูประกอบการ SMEs 

7) ทําการศึกษา สํารวจ โครงสรางพื้นฐานและความพรอมของการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

8) ออกแบบรูปแบบการใหบริการสําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร และประสานหนวยงานที่

เก่ียวของ 

9) จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธใหแกนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ ในการเขาไปลงทุนในเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ SMEs ซอฟตแวรที่มีศักยภาพ 

10) ศึกษารูปแบบความตองการ และแนวทางในการสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรมาลงทุน

ในเขตอุตสาหกรรมพื้นที่เปาหมาย 

11) ศึกษารูปแบบของสิทธิพิเศษที่สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและไมสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจ 

7.5.4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืนของผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร 

กลยุทธ 

1) พัฒนาแพลตฟอรมกลาง (เชน Social Networks ของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร) เพื่อใชจัดการ

องคความรู 

2) สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูง และสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อผลิตหลักสูตร

ฝกอบรมเฉพาะดานที่เก่ียวของกับการนําซอฟตแวรไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 

3) สนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรใหสามารถเขาถึงองคความรู ทรัพยากรดานการศึกษาที่จําเปนตอการ

สรางความสามารถเฉพาะดาน 

4) สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในตางประเทศ 

5) กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรดานซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานและเทียบเทากับอัตราคาตอบแทน

เฉลี่ยในตางประเทศ เพื่อปองกันปญหาสมองไหล 

6) สงเสริมการทําธุรกิจ Venture Capital หรือการจัดตั้ง Venture Capital Funds เพื่อเปนทุนสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในการตอยอดหรือขยายธุรกิจ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) จัดตั้งแพลตฟอรมทางออนไลนเพื่อเปนสื่อกลางในการใหความรูผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

2) จัดใหมีการบริหารจัดการขอมูลที่จําเปนสําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

3) จัดทําแผนเพื่อสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตหลักสูตรอบรมสําหรับผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร 

4) จัดสรรงบประมาณใหกับสถาบันการศึกษาในการผลติหลักสูตรดานซอฟตแวร และซอฟตแวรเฉพาะทาง 
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5) ประชาสัมพันธชองทางในการเขาถึงองคความรู และทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร 

6) สนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากรซอฟตแวรของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภาครัฐ 

7) สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรดานซอฟตแวร 

8) ศึกษา และทําการวิเคราะห เพื่อกําหนดมาตรฐานอัตราคาตอบแทนของบุคลากรดานซอฟตแวร 

9) จัดทําการแนะแนวบุคลากรดานการประกอบอาชีพในสาขาซอฟตแวร เพื่อทําใหบุคลากรมีการพัฒนา

ตนเอง 

10) สงเสริมการจัดตั้งกองทุน Venture Capital Funds โดยการใหสิทธิพิเศษดานภาษีและดอกเบื้ยสําหรับ

นักลงทุนในกองทุน 

11) จัดทําขอมูลประชาสัมพันธชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนจาก Venture Capital ใหกับผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร 

7.5.5 ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคาและบริการ 

กลยุทธ 

1) จัดใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบในเร่ืองของมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวรสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs โดยตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการผลติและการบริการซอฟตแวรที่เปนไป

ตามมาตรฐานสากล 

2) จัดใหมีสถาบันทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิของบุคลากรดานซอฟตแวรและบุคลากรสนับสนุนดาน

ซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานระดับสากล 

3) สรางความรวมมือกับสถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อถายทอดวิธีการ

และแนวทางในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

4) สงเสริมใหสถาบันการศึกษาผลิตหลักสูตรภาษาอังกฤษดานซอฟตแวร เพื่อผลิตบุคลากรที่มี

ความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) จัดตั้งหนวยงานยอยในการควบคุมดูแล และกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวร 

2) พัฒนาบุคลากรในดานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการผลิตและการบริการซอฟตแวรตาม

มาตรฐานสากล 

3) กําหนดรูปแบบทางธุรกิจสําหรับหนวยงานดานการประเมินและการรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

4) จัดตั้งหนวยงานทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิแกบุคลากรดานซอฟตแวร และบุคลากรสนับสนุนดา

ซอฟตแวร 

5) สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในการปรับใชเกณฑการทดสอบที่ใชกับนิสิตนักศึกษา

สาขาซอฟตแวรในระดับอุดมศึกษา 
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6) จัดใหมีหนวยทดสอบและรับรองคุณวุฒิบุคลากรซอฟตแวรที่เปนหนวยงานเอกชนในพื้นที่ตางๆ 

โดยเฉพาะในพื้นที่เปาหมายทางยุทธศาสตร 

7) ทําแผนการสรางความรวมมือกับสถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

8) ดําเนินการสรางความรวมมือ และใหมีการจัดตั้งสถาบันดานมาตรฐานซอฟตแวรจากตางประเทศเพื่อ

ใหบริการดานการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

7.5.6 ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ 

1) ทําการศึกษา ทบทวน ปรับปรุงโครงสรางขององคกรและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร และปรับปรุงโครงสรางองคกรใหยืดหยุน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) เนนการจัดตั้งองคกรที่เก่ียวของกับซอฟตแวรในลักษณะของการกระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค และให

อิสระในการจัดการงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรตางๆ รวมถึงการสรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาบุคลากรของรัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) สนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) ศึกษา ทบทวน โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

2) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของหนวยงานภาครัฐดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ

ดานซอฟตแวรของตางประเทศ และนําตนแบบที่ดีมาปรับใช 

3) สรางใหเกิดการกระจายอํานาจในการใหบริการผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรโดยหนวยงานภาครัฐที่

อยูในพื้นที่ตางๆ 

4) ศึกษา วิเคราะห และจัดตั้งหนวยงานทองถ่ินของรัฐที่ทําหนาที่ในการใหบริการ สงเสริมผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวรในพื้นที่ตางๆ 

5) วางแผนสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทองถ่ินของรัฐที่รับผิดชอบดานซอฟตแวร กับสถานศึกษา 

และองคกรเอกชนที่เก่ียวของในพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนาผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

6) จัดใหมีการบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรแบบกระจายอํานาจไปยังหนวยงานทองถ่ินที่

รับผิดชอบ พรอมกําหนดกฎเกณฑที่มีความยืดหยุนใหกับผูบริหารองคกรในการตัดสินใจภายใตกรอบ

เงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 

7) สงเสริมใหบุคลากรดานซอฟตแวรของรัฐไดมีโอกาสศึกษาตอ เพื่อเพิ่มประสบการณและความรู 

8) จัดสรรงบประมาณและทุนการศึกษาใหกับบุคลากรซอฟตแวร และบุคลากรสนับสนุนดานซอฟตแวร

ของรัฐ 

9) สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนในการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรของรัฐ 
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สรางใหเกิดสภาพแวดลอมทางการ

แขงขันของผูประกอบการดานการ

ผลิตนวัตกรรมที่ใกลกับความ

ตองการของตลาด (Near-market 

innovation)

สงเสริมการทดลองตลาดของ

สินคาหรือบริการซอฟตแวรที่

เปนนวัตกรรมในตลาดเปาหมาย

ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ และ

บทลงโทษทางกฎหมายดานการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา

จัดใหมีระบบบริการดาน

ทรัพยสินทางปญญาใหแก

ผูประกอบการซอฟตแวรที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สรางความรวมมือระหวางสมาคม

ผูประกอบการซอฟตแวรกับสมาคม

อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเรียนรูความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมดาน

ซอฟตแวร

ศึกษา สํารวจ สภาพตลาดและ

ความตองการซอฟตแวรใน

ประเทศ

สํารวจความพรอม ศักยภาพ 

และความสนใจของ

ผูประกอบการซอฟตแวรในการ

ทําการตลาดเฉพาะกลุม (Niche

 Market)

สนับสนุนงบประมาณ และการให

คําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ ในการ

ผลิตสินคาและบริการซอฟตแวร

การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูผลิตไดมี

โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับ

ผูบริโภค

ทําการศึกษา วิเคราะห กฎ ระเบียบ

 ดานการปกปองทรัพยสินทาง

ปญญาเพื่อหาแนวทางแกไข

พิจารณาปรับปรุงขั้นตอน 

กระบวนการดําเนินงาน และ

ศึกษาหาแนวทางในการลด

ขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ

จัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในดานของความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมในการใชซอฟตแวรเพื่อ

พัฒนางานของตน

จัดทําการศึกษา สํารวจ สภาพ

ตลาดของผูบริโภคซอฟตแวร

กลุมตางๆ

พัฒนาองคความรูใหกับ

ผูประกอบการดานการทํา

การตลาดเฉพาะกลุม (Niche 

Marketing)

จัดหาขอมูล และทําการศึกษาเชิงลึก

ในดานความตองการของซอฟตแวร

ในภาคอุตสาหกรรมตางๆ

สนับสนุนงบประมาณในเรื่องการ

ทําลองตลาดของนวัตกรรมดาน

ซอฟตแวร

รณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อให

ผูบริโภคเห็นผลเสียของการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา

เพิ่มชองทางการเขาถึงการ

ใหบริการดานทรัพยสินทาง

ปญญาแกผูประกอบการ

ซอฟตแวรอยางทั่วถึง

สงเสริมการสรางความรวมมือระหวาง

สมาคมซอฟตแวรตางๆ กับสมาคม

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ

จัดทํากรณีศึกษา หรือ Use Case

 ดานการนําซอฟตแวรไปใชใน

ตางประเทศ

สรางโอกาสในการใหบุคลากร

ดานซอฟตแวรเขาไปเรียนรู

กระบวนการทํางานใน

อุตสาหกรรมตางๆ

จัดหาทรัพยากรใหตรงตามความ

ตองการของผูประกอบการเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของผูประกอบการดานการ

แขงขัน

เสริมสรางความรูเรื่องทรัพยสิน

ทางปญญาแกผูประกอบการเพื่อ

ปองกันการเอารัดเอาเปรียบ

จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช

ซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมที่

หลากหลาย

ทําการศึกษาวิเคราะห ให

คําปรึกษา ดานการออกแบบ

ซอฟตแวร และการนําไปใชใน

ภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ

บมเพาะใหเกิดผูประกอบการ

ซอฟตแวรรายใหม (Startups) ที่

มีความสามารถเฉพาะดาน
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สสว . จะผลักดันผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดเล็กใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย

1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูบริโภค 

2) จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานซอฟตแวร เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชซอฟตแวร และสงเสริมใหบริโภคใชซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไทย

3) บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวร ตลอดจนมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรซอฟตแวร

4) จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน หรือจัดสรรเงินจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือผลิตนวัตกรรมดานซอฟตแวรใหมๆ 

5) สงเสริมใหเกิดการทําตลาดซอฟตแวรโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย และสงเสริมใหเกิดการสงออกซอฟตแวรของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

1) เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทซอฟตแวรในอนาคตอันใกล

2) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่อยูในโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาและบริการ 

3) เพื่อเปนกรอบแนวทางยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการซอฟตแวรของไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐานซอฟตแวรระดับสากล และสามารถสงออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนยได

4) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน และเปนฐานกําลังสําคัญในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดทั้งในและตางประเทศไดอยางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาปจจัยที่มีความสําคัญในการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมซอฟตแวร

เพื่อสรางความเขาใจและการเตรียมพรอมในการแสวงหาโอกาสทางการดําเนินธุรกิจในกลุมตลาดใหมที่มีความ

ตองการที่หลากหลายในการใชซอฟตแวร

     ยุทธศาสตรการสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market)
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ศึกษา วิเคราะห และกําหนดพื้นที่

ยุทธศาสตรเปาหมายสําหรับ

อุตสาหกรรมซอฟตแวร

ศึกษา วิเคราะห ความตองการ 

ประโยชนและอุปสรรคในการสรางเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึง

โครงสรางขององคกร และการใหบริการ

ผูประกอบการโดยภาครัฐ

แกไขขอจํากัดดานกฎหมาย 

กฎระเบียบ ดานการครอบครอง

พื้นที่ของผูประกอบการ SMEs

วางแผน ออกแบบ โครงสราง

พื้นฐาน และการจัดสรรพื้นที่

เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจาก

พื้นที่สูงสุด

สรางพื้นที่การเจรจา สราง

แรงจูงใจผูประกอบการ และ

นายทุน เพื่อทําใหเกิดการลงทุน 

และการสรางความรวมมือ

กําหนดมาตรการ แนวทางในการ

สนับสนุน การใหสิทธิประโยชน

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรใน

เขตอุตสาหกรรมเปาหมาย

ดําเนินการศึกษา สํารวจ และ

วิเคราะหเพื่อระบุพื้นที่ยุทธศาสตร 

(Strategic Location) สําหรับการ

จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

และการสรางคลัสเตอรกลุมตางๆ 

ของซอฟตแวร

ศึกษา วิเคราะห ขอดีขอเสีย ประโยชน 

และปญหาอุปสรรคในการกําหนดเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวรในพื้นที่เปาหมาย

ทางยุทธศาสตรตางๆ

ศึกษา กฎ ระเบียบ และกฎหมาย

ตางๆ พรอมระบุอุปสรรคสําคัญ

สําหรับการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรสําหรับผูประกอบการ 

SMEs

ทําการศึกษา สํารวจ 

โครงสรางพื้นฐานและความ

พรอมของการพัฒนาเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร

จัดสัมมนาในพื้นที่ตางๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธใหแกนักลงทุนทั้งใน

และตางประเทศ ในการเขาไป

ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

 รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ SMEs 

ซอฟตแวรที่มีศักยภาพ

ศึกษารูปแบบความตองการ และ

แนวทางในการสนับสนุนให

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

มาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมพื้นที่

เปาหมาย

ประเมินขอดีขอเสียเชิงเศรษฐศาสตร

 สังคม และผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมในการกําหนดเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร

ศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดโครงสราง

ของหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

ใหบริการผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่

ตางๆ

ออกแบบรูปแบบการใหบริการ

สําหรับผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร และประสาน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ศึกษารูปแบบของสิทธิพิเศษที่

สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรและไมสงผลกระทบตอ

ระบบเศรษฐกิจ

ศึกษาโดยทําการสํารวจความตองการ

ของผูประกอบการ และออกแบบรูปแบบ

การใหบริการแกผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร

ยุทธศาสตรการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร

เพื่อสรางเครือขายและหวงโซมูลคาเพิ่ม (Value Chain) ของอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่ชวยทําใหเกิดความสะดวกสําหรับผูประกอบการในการติดตอสื่อสาร และลดตนทุนของผูประกอบการในการประกอบธุรกิจและกิจกรรตางๆ กับ

ผูประกอบการที่อยูในโซอุปทาน รวมถึงการสรางความรวมมือในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
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สสว . จะผลักดันผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดเล็กใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย

1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูบริโภค 

2) จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานซอฟตแวร เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชซอฟตแวร และสงเสริมใหบริโภคใชซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไทย

3) บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวร ตลอดจนมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรซอฟตแวร

4) จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน หรือจัดสรรเงินจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือผลิตนวัตกรรมดานซอฟตแวรใหมๆ 

5) สงเสริมใหเกิดการทําตลาดซอฟตแวรโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย และสงเสริมใหเกิดการสงออกซอฟตแวรของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

1) เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทซอฟตแวรในอนาคตอันใกล

2) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่อยูในโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาและบริการ 

3) เพื่อเปนกรอบแนวทางยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการซอฟตแวรของไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐานซอฟตแวรระดับสากล และสามารถสงออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนยได

4) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน และเปนฐานกําลังสําคัญในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล



รูปท่ี 7-2 รายละเอียดภายใตยุทธศาสตรพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร (ตอ) 
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พัฒนาแพลตฟอรมกลาง (เชน 

Social Networks ของ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร )

 เพื่อใชจัดการองคความรู

สรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาระดับสูง และ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิต

หลักสูตรฝกอบรมเฉพาะดานที่

เกี่ยวของกับการนําซอฟตแวรไปใชใน

อุตสาหกรรมตางๆ

สนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวร

ใหสามารถเขาถึงองคความรู 

ทรัพยากรดานการศึกษาที่จําเปน

ตอการสรางความสามารถเฉพาะ

ดาน

สนับสนุนงบประมาณและ

ทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยน

บุคลากรผูเชี่ยวชาญดาน

ซอฟตแวรกับสถาบันการศึกษา 

หรือองคกรเอกชนในตางประเทศ

กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากร

ดานซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานและ

เทียบเทากับอัตราคาตอบแทนเฉลี่ย

ในตางประเทศ เพื่อปองกันปญหา

สมองไหล

สงเสริมการทําธุรกิจ Venture 

Capital หรือการจัดตั้ง Venture 

Capital Funds เพื่อเปนทุน

สําหรับผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรในการตอยอดหรือ

ขยายธุรกิจ

จัดตั้งแพลตฟอรมทางออนไลน

เพื่อเปนสื่อกลางในการให

ความรูผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร

จัดทําแผนเพื่อสรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาในการผลิต

หลักสูตรอบรมสําหรับผูประกอบการ

 SMEs ซอฟตแวร

ประชาสัมพันธชองทางในการเขาถึง

องคความรู และทรัพยากรทางการ

ศึกษาสําหรับผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร

สนับสนุนทุนการศึกษาแก

บุคลากรซอฟตแวรของ

สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงาน

ภาครัฐ

ศึกษา และทําการวิเคราะห เพื่อ

กําหนดมาตรฐานอัตรา

คาตอบแทนของบุคลากรดาน

ซอฟตแวร

สงเสริมการจัดตั้งกองทุน 

Venture Capital Funds โดยการ

ใหสิทธิพิเศษดานภาษีและดอกเบื้ย

สําหรับนักลงทุนในกองทุน

จัดใหมีการบริหารจัดการขอมูล

ที่จําเปนสําหรับผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร

จัดสรรงบประมาณใหกับ

สถาบันการศึกษาในการผลิต

หลักสูตรดานซอฟตแวร และ

ซอฟตแวรเฉพาะทาง

สรางเครือขายความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและตางประเทศใน

การแลกเปลี่ยนบุคลากรดาน

จัดทําการแนะแนวบุคลากรดาน

การประกอบอาชีพในสาขา

ซอฟตแวร เพื่อทําใหบุคลากรมีการ

พัฒนาตนเอง

จัดทําขอมูล ประชาสัมพันธ

ชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุน

จาก Venture Capital ใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

แผ
นง

าน
/โค

รง
กา

ร

สสว . จะผลักดันผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดเล็กใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย

1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูบริโภค 

2) จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานซอฟตแวร เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชซอฟตแวร และสงเสริมใหบริโภคใชซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไทย

3) บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวร ตลอดจนมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรซอฟตแวร

4) จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน หรือจัดสรรเงินจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือผลิตนวัตกรรมดานซอฟตแวรใหมๆ 

5) สงเสริมใหเกิดการทําตลาดซอฟตแวรโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย และสงเสริมใหเกิดการสงออกซอฟตแวรของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

1) เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทซอฟตแวรในอนาคตอันใกล

2) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่อยูในโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาและบริการ 

3) เพื่อเปนกรอบแนวทางยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการซอฟตแวรของไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐานซอฟตแวรระดับสากล และสามารถสงออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนยได

4) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน และเปนฐานกําลังสําคัญในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

เพื่อใหผูประกอบการสามารถเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมซอฟตแวร และมีความพรอมในการรับมือ และสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดมากขึ้น



 

รูปท่ี 7-2 รายละเอียดภายใตยุทธศาสตรพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร (ตอ) 
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จัดใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบใน

เรื่องของมาตรฐานการผลิตสินคา

และบริการซอฟตแวรสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs โดยตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานการ

ผลิตและการบริการซอฟตแวรที่

เปนไปตามมาตรฐานสากล

จัดใหมีสถาบันทดสอบและออก

ใบรับรองคุณวุฒิของบุคลากร

ดานซอฟตแวรและบุคลากร

สนับสนุนดานซอฟตแวรที่ได

มาตรฐานระดับสากล

สรางความรวมมือกับสถาบัน

มาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่

ยอมรับในระดับสากล เพื่อถายทอด

วิธีการและแนวทางในการตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานดาน

ซอฟตแวร

สงเสริมใหสถาบันการศึกษาผลิต

หลักสูตรภาษาอังกฤษดาน

ซอฟตแวรเพื่อผลิตบุคลากรที่มี

ความสามารถในการพัฒนา

ซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานสากล

ทําการศึกษา ทบทวน ปรับปรุง

โครงสรางขององคกรและหนวยงานของ

รัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

และปรับปรุงโครงสรางองคกรใหยืดหยุน

 และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของกับซอฟตแวรในลักษณะ

ของการกระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค และให

อิสระในการจัดการงบประมาณ บุคลากร และ

ทรัพยากรตางๆ รวมถึงการสรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนในพื้นที่ เพื่อ

พัฒนาบุคลากรของรัฐดานซอฟตแวรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนดานงบประมาณใน

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน

การศึกษาแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกร

เอกชนทั้งในและตางประเทศ

จัดตั้งหนวยงานยอยในการ

ควบคุมดูแล และกําหนดมาตรฐาน

การผลิตสินคาและบริการซอฟตแวร

จัดตั้งหนวยงานทดสอบและออก

ใบรับรองคุณวุฒิแกบุคลากรดาน

ซอฟตแวร และบุคลากรสนับสนุน

ดานซอฟตแวร

ทําแผนการสรางความรวมมือกับ

สถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรที่

เปนที่ยอมรับในระดับสากล

ใหการสนับสนุนงบประมาณ หรือ

ทรัพยากรอื่นๆ ใหกับ

สถาบันการศึกษาในการพัฒนา

หลักสูตรซอฟตแวรภาษาอังกฤษ

ศึกษา ทบทวน โครงสรางองคกรและ

การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร

ศึกษา วิเคราะห และจัดตั้งหนวยงานทองถิ่นของ

รัฐที่ทําหนาที่ในการใหบริการ สงเสริม

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในพื้นที่ตางๆ

สงเสริมใหบุคลากรดาน

ซอฟตแวรของรัฐไดมีโอกาส

ศึกษาตอ เพื่อเพิ่มประสบการณ

และความรู

พัฒนาบุคลากรในดานการตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานการ

ผลิตและการบริการซอฟตแวรตาม

มาตรฐานสากล

สรางเครือขายความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา ในการปรับใช

เกณฑการทดสอบที่ใชกับนิสิต

นักศึกษาสาขาซอฟตแวรใน

ระดับอุดมศึกษา

ดําเนินการสรางความรวมมือ และ

ใหมีการจัดตั้งสถาบันดาน

มาตรฐานซอฟตแวรจาก

ตางประเทศเพื่อใหบริการดานการ

ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน

ดานซอฟตแวร

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของหนวยงาน

ภาครัฐดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม และดานซอฟตแวร

ของตางประเทศ และนําตนแบบที่ดีมา

ปรับใช

วางแผนสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน

ทองถิ่นของรัฐที่รับผิดชอบดานซอฟตแวร กับ

สถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของใน

พื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนาผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร

จัดสรรงบประมาณและ

ทุนการศึกษาใหกับบุคลากร

ซอฟตแวร และบุคลากร

สนับสนุนดานซอฟตแวรของรัฐ

กําหนดรูปแบบทางธุรกิจสําหรับ

หนวยงานดานการประเมินและการ

รับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร

จัดใหมีหนวยทดสอบและรับรอง

คุณวุฒิบุคลากรซอฟตแวรที่เปน

หนวยงานเอกชนในพื้นที่ตางๆ 

โดยเฉพาะในพื้นที่เปาหมายทาง

ยุทธศาสตร

สรางใหเกิดการกระจายอํานาจในการ

ใหบริการผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรโดยหนวยงานภาครัฐที่อยูใน

พื้นที่ตางๆ

จัดใหมีการบริหารจัดการงบประมาณ และ

ทรัพยากรแบบกระจายอํานาจไปยังหนวยงาน

ทองถิ่นที่รับผิดชอบ พรอมกําหนดกฎเกณฑที่มี

ความยืดหยุนใหกับผูบริหารองคกรในการ

ตัดสินใจภายใตกรอบเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว

สรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา และองคกร

เอกชนในการพัฒนาบุคลากร

ดานซอฟตแวรของรัฐ
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ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย

1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูบริโภค 

2) จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานซอฟตแวร เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชซอฟตแวร และสงเสริมใหบริโภคใชซอฟตแวรที่ผลิตในประเทศไทย

3) บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑและบริการซอฟตแวร ตลอดจนมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรซอฟตแวร

4) จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน หรือจัดสรรเงินจากกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือผลิตนวัตกรรมดานซอฟตแวรใหมๆ 

5) สงเสริมใหเกิดการทําตลาดซอฟตแวรโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย และสงเสริมใหเกิดการสงออกซอฟตแวรของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย

1) เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทซอฟตแวรในอนาคตอันใกล

2) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่อยูในโซอุปทานของอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเอื้อตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาและบริการ 

3) เพื่อเปนกรอบแนวทางยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการซอฟตแวรของไทยใหทัดเทียมกับมาตรฐานซอฟตแวรระดับสากล และสามารถสงออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนยได

4) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน และเปนฐานกําลังสําคัญในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อปรับปรุง เสริมสราง การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กดานซอฟตแวรได

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน

เพื่อสรางมาตรฐานดานสินคา บริการ และบุคลากรดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อจะไดสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคซอฟตแวรทั้งใน

และตางประเทศ

ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคาและบริการ



8-1  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

บทท่ี 8 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทธุรกิจซอฟตแวร 
 

8.1 แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

ของป พ.ศ. 2560-2564 ในคร้ังนี้ ไดนําเอาแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวใน 

บทที่ 7 มาเปนแนวทางการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ไดจัดทําแผนดําเนินการแยกเปนตาม

แผนงาน/โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรดานการเสริมสราง

นวัตกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน ดานการสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche 

Market) ดานการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบ

วงจร ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร ดานการ

พัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคา บริการ และบุคลากรซอฟตแวร ดานการสรางขีดความสามารถของ

ภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

8.1.1  แผนงาน/โครงการดานการเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางย่ังยืน 

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดกําหนดทิศทางของ

การพัฒนา และกําหนดนโยบายสนับสนุนดานการสรางนวัตกรรม (Innovation) โดยมีเปาหมายสําคัญคือการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เปน

เคร่ืองมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิตและการบริการ 0

21 ทั้งนี้เนื่องจากไดมีการคาดการณแนวโนม

การแขงขันของตลาดในอนาคตที่จะเพิ่มสูงข้ึน และการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันสวนหนึ่งมาจากการ

สรางนวัตกรรมที่รวดเร็ว อยางไรก็ดี แผนการดําเนินงานของหนวยงานหลักที่ดูแลอุตสาหกรรมซอฟตแวรยังไมได

ใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมดานสินคาและบริการดานซอฟตแวรเทาที่ควร ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการเพื่อ

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรในระยะ 5 ป จะเนนการเสริมสราง

นวัตกรรมอยางยั่งยืน ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-1 

1) สรางใหเกิดสภาพแวดลอมทางการแขงขันของผูประกอบการดานการผลิตนวัตกรรมที่ใกลกับความ

ตองการของตลาด (Near-market innovation) 

2) สงเสริมการทดลองตลาดของสินคาหรือบริการซอฟตแวรที่เปนนวัตกรรมในตลาดเปาหมาย 

3) ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ และบทลงโทษทางกฎหมายดานการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

                                   
21 ที่มา: แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 5 เมษายน 2559. 
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4) จัดใหมีระบบบริการดานทรัพยสินทางปญญาใหแกผูประกอบการซอฟตแวรที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

8.1.2  แผนงาน/โครงการดานการสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche 

Market) 

จากการศึกษาโดยทมีที่ปรึกษา และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูประกอบการดานซอฟตแวร พบ

ประเด็นสําคัญอีกดานที่ในแผนปฏิบัติการดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดคํานึงถึงหรือให

ความสําคัญมาก ไดแก การสรางความพรอมของผูประกอบการในดานการทําตลาด โดยเฉพาะการมุงเนนการทํา

ตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) มากข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากการแขงขันในตลาดใหญที่มีผูประกอบการ

รายใหญจํานวนมาก ดังนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนผูประกอบการรายใหม (Start-ups) 

นอกจากมีความจําเปนในการสรางนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับตนเองแลว การสราง

นวัตกรรมดังกลาวยังจะตองตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคเฉพาะดานไดอีกดวย การสรางความพรอม

ผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม โดยในแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจซอฟตแวร (พ.ศ. 2560-2564) จะประกอบไปดวยกลยุทธและแผนงาน/โครงการที่เก่ียวของ

ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-2 

1) สรางความรวมมือระหวางสมาคมผูประกอบการซอฟตแวรกับสมาคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรูความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมดานซอฟตแวร 

2) ทําการศึกษา สํารวจ สภาพตลาดและความตองการซอฟตแวรในประเทศ 

3) สํารวจความพรอม ศักยภาพ และความสนใจของผูประกอบการซอฟตแวรในการทําการตลาดเฉพาะ

กลุม 

8.1.3  แผนงาน/โครงการดานการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแบบครบวงจร 

 นโยบายดานการสงเสริมการรวมกลุมของผูประกอบการอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอรและนโยบาย

ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา โดยผานทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีจุดมุงหมาย

เพื่อรวมกลุมผูประกอบการเพื่อการแขงขันและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐใหกับผูประกอบการ ประกอบ

กับการลดตนทุนของผูประกอบการในดานการประสานงาน ติดตอสื่อสารระหวางกันและกับหนวยงานภาครัฐที่

เก่ียวของ ทําใหเกิดการประสานการดําเนินงานและการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานของผูประกอบการ

ภายในอุตสาหกรรมมากข้ึน ทั้งยังสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางนวัตกรรมอยางรวดเร็วของ

ผูประกอบการ ที่ผานมาแผนการสงเสริมผูประกอบการซอฟตแวรยังไมไดมีการมุงเนนดานการรวมกลุม

ผูประกอบการเพื่อสรางความไดเปรียบและอํานาจตอรองใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม ซึ่งจะไดรับประโยชนจากการรวมกลุมอยางมาก ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร (พ.ศ. 2560-2564) จะเนนการดําเนินกลยุทธและแผนงาน/

โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-3 
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1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายสําหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

2) ศึกษา วิเคราะห ความตองการ ประโยชนและอุปสรรคในการสรางเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึง

โครงสรางขององคกร และการใหบริการผูประกอบการโดยภาครัฐ 

3) แกไขขอจํากัดดานกฎหมาย กฎระเบียบ ดานการครอบครองพื้นที่ของผูประกอบการ SMEs  

4) วางแผน ออกแบบ โครงสรางพื้นฐาน และการจัดสรรพื้นที่เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากพื้นที่สูงสุด 

5) สรางพื้นที่การเจรจา สรางแรงจูงใจผูประกอบการ และนายทุน เพื่อทําใหเกิดการลงทุน และการสราง

ความรวมมือ 

6) กําหนดมาตรการ แนวทางในการสนับสนุน การใหสิทธิประโยชนผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขต

อุตสาหกรรมเปาหมาย 

8.1.4  แผนงาน/โครงการดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืนของผูประกอบการ 

SMEs ซอฟตแวร 

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนแผนยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

แหงชาติ (องคการมหาชน) ไดกําหนดใหประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการซอฟตแวรมีความสําคัญเปนอันดับตนๆ โดยมุงสงเสริมการสรางความเปนเลิศของซอฟตแวรและ

การนําไปใชเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ดี เพื่อให

สอดคลองกับยุทธศาสตรสองดานที่ผานมาจําเปนตองอาศัยกลไกในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

อยางยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวร โดยจําเปนตองอาศัยการพัฒนากลไก

หลากหลายดาน ไมวาจะเปนการเขาถึงขอมูลที่เปนองคความรู หรือการเขาถึงทรัพยากรและแหลงเงินทุน

เชนเดียวกัน ดังนั้น แผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร (พ.ศ. 

2560-2564) จะมุงเนนการดําเนินกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-4 

1) พัฒนาแพลตฟอรมกลาง (เชน Social Networks ของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร) เพื่อใชจัดการ

องคความรู 

2) สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับสูง และสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อผลิตหลักสูตร

ฝกอบรมเฉพาะดานที่เก่ียวของกับการนําซอฟตแวรไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ 

3) สนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรใหสามารถเขาถึงองคความรู ทรัพยากรดานการศึกษาที่จําเปนตอการ

สรางความสามารถเฉพาะดาน 

4) สนับสนุนงบประมาณและทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนในตางประเทศ 

5) กําหนดอัตราคาตอบแทนบุคลากรดานซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานและเทียบเทากับอัตราคาตอบแทน

เฉลี่ยในตางประเทศ เพื่อปองกันปญหาสมองไหล 

6) สงเสริมการทําธุรกิจ Venture Capital หรือการจัดตั้ง Venture Capital Funds เพื่อเปนทุนสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในการตอยอดหรือขยายธุรกิจ 
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8.1.5  แผนงาน/โครงการดานการพัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคา บริการ และบุคลากร

ซอฟตแวร 

ปญหาที่ผานมาสําหรับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวรที่ไดรับจากการ

เก็บขอมูลโดยที่ปรึกษา และจากแผนสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ที่มุงเนนการสรางผูประกอบการใหมีชื่อเสียงระดบัสากลนั้น จะสอดคลอง

กับการกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนามาตรฐานและการสรางการยอมรับในสินคา บริการ และบุคลากรดาน

ซอฟตแวรของไทย เนื่องจากปญหาดานมาตรฐานซอฟตแวรทําใหเกิดขอจํากัดในดานการยอมรับเทคโนโลยีของ

ผูบริโภค เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาและบริการ ตลอดจนที่ผานมา แผนยุทธศาสตรดาน

ซอฟตแวรตางมุงเนนการพัฒนาบุคลากรดานซอฟตแวรที่สามารถตอบสนองความตองการของการจางงานใน

อุตสาหกรรมมาโดยตลอด ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจ

ซอฟตแวร (พ.ศ. 2560-2564) ไดมีการกําหนดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-5 

1) จัดใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบในเร่ืองของมาตรฐานการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวรสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs โดยตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการผลติและการบริการซอฟตแวรที่เปนไป

ตามมาตรฐานสากล 

2) จัดใหมีสถาบันทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิของบุคลากรดานซอฟตแวรและบุคลากรสนับสนุนดาน

ซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานระดับสากล 

3) สรางความรวมมือกับสถาบันมาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อถายทอดวิธีการ

และแนวทางในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร 

8.1.6  แผนงาน/โครงการดานการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตรการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรของ

สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมีการระบุถึงการสรางขีดความสามารถ

ของบุคลากรภาครัฐและหนวยงานภาครัฐใหสามารถตอบสนองความตองการในการแกไขปญหาในระดับประเทศ

ได โดยในอุตสาหกรรมซอฟตแวรซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนบุคลากรอยูแลวจึงเกิดขอจํากัดในการพัฒนา

เปนอยางมาก โดยสวนหนึ่งมาจากการขาดประสบการณและความชํานาญของบุคลากรในดานซอฟตแวร ทําให

บุคลากรของรัฐไมเขาใจสภาพปญหาและความตองการของผูประกอบการซอฟตแวรไดดีเทาที่ควร ดังนั้น ใน

แผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรจึงไดกําหนดกลยุทธและ

แผนงาน/โครงการดานการสรางขีดความสามารถของหนวยงานของรัฐดานซอฟตแวรดังตอไปนี้และในตารางที่  

8-6 

1) ทําการศึกษา ทบทวน ปรับปรุงโครงสรางขององคกรและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร และปรับปรุงโครงสรางองคกรใหยืดหยุน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) เนนการจัดตั้งองคกรที่เก่ียวของกับซอฟตแวรในลักษณะของการกระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค และให

อิสระในการจัดการงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรตางๆ รวมถึงการสรางความรวมมือกับ
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8-5  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

สถานศึกษา และองคกรเอกชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาบุคลากรของรัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) สนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกรเอกชนทั้งในและตางประเทศ 

 



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559 

ตารางที่  8-1  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน 

 

1.1 สนับสนุนงบประมาณ และการให

คําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ ในการผลิตสินคา

และบริการซอฟตแวร

SIPA, กสอ., สสว.

1.2 จัดหาขอมูล และทําการศึกษาเชิงลึกใน

ดานความตองการของซอฟตแวรใน

ภาคอุตสาหกรรมตางๆ

SIPA, สสว.

1.3 จัดหาทรัพยากรใหตรงตามความตองการ

ของผูประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

ผูประกอบการดานการแขงขัน

SIPA, สสว.

2.1 การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูผลิตไดมีโอกาส

พบปะแลกเปลี่ยนกับผูบริโภค

SIPA, กสอ., สสว.

2.2 สนับสนุนงบประมาณในเรื่องการทดลอง

ตลาดของนวัตกรรมดานซอฟตแวร

กสอ., สสว.

3.1 ทําการศึกษา วิเคราะห กฎ ระเบียบ ดาน

การปกปองทรัพยสินทางปญญาเพื่อหาแนว

ทางแกไข

SIPA, สสว.

3.2 รณรงค ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภค

เห็นผลเสียของการละเมิดทรัพยสินทางปญญา

SIPA, สสว.

4.1 พิจารณาปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการ

ดําเนินงาน และศึกษาหาแนวทางในการลด

ขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพและความ

รวดเร็ว

SIPA, สสว.

4.2 เพิ่มชองทางการเขาถึงการใหบริการดาน

ทรัพยสินทางปญญาแกผูประกอบการ

ซอฟตแวรอยางทั่วถึง

SIPA, สสว.

4.3 เสริมสรางความรูเรื่องทรัพยสินทาง

ปญญาแกผูประกอบการเพื่อปองกันการเอารัด

SIPA, สสว.

2. สงเสริมการทดลองตลาดของ

สินคาหรือบริการซอฟตแวรที่

เปนนวัตกรรมในตลาดเปาหมาย

3. ทบทวน กําหนด กฎ ระเบียบ

 และบทลงโทษทางกฎหมายดาน

การละเมิดทรัพยสินทางปญญา

4. จัดใหมีระบบบริการดาน

ทรัพยสินทางปญญาใหแก

ผูประกอบการซอฟตแวรที่

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ

1. สรางใหเกิดสภาพแวดลอม

ทางการแขงขันของ

ผูประกอบการดานการผลิต

นวัตกรรมที่ใกลกับความตองการ

ของตลาด (Near-market 

innovation)

ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

ตารางที่  8-2  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) 

 
 

1.1 จัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในดานของความตองการของภาคอุตสาหกรรม

ในการใชซอฟตแวรเพื่อพัฒนางานของตน

SIPA, สสว.

1.2 สงเสริมการสรางความรวมมือระหวาง

สมาคมซอฟตแวรตางๆ กับสมาคม

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ

SIPA, สสว., สภาอุตสาหกรรม,

 สมาคมซอฟตแวรตางๆ

1.3 จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช

ซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

SIPA, สสว., สภาอุตสาหกรรม,

 สมาคมซอฟตแวรตางๆ

2.1 จัดทําการศึกษา สํารวจ สภาพตลาดของ

ผูบริโภคซอฟตแวรกลุมตางๆ

SIPA

2.2 จัดทํากรณีศึกษา หรือ Use Case ดาน

การนําซอฟตแวรไปใชในตางประเทศ

SIPA

2.3 ทําการศึกษาวิเคราะห ใหคําปรึกษา ดาน

การออกแบบซอฟตแวร และการนําไปใชใน

ภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ

กสอ., สสว., สถาบันการศึกษา,

 สมาคมซอฟตแวรตางๆ

3.1 พัฒนาองคความรูใหกับผูประกอบการ

ดานการทําการตลาดเฉพาะกลุม (Niche 

กสอ., สสว., สถาบันการศึกษา,

 สมาคมซอฟตแวรตางๆ

3.2 สรางโอกาสในการใหบุคลากรดาน

ซอฟตแวรเขาไปเรียนรูกระบวนการทํางานใน

อุตสาหกรรมตางๆ

กสอ., สสว., สถาบันการศึกษา,

 สภาอุตสาหกรรม, สมาคม

ซอฟตแวรตางๆ

3.3 บมเพาะใหเกิดผูประกอบการซอฟตแวร

รายใหม (Startups) ที่มีความสามารถเฉพาะ

ดาน

กสอ., สสว., สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตรการสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market)

1. สรางความรวมมือระหวาง

สมาคมผูประกอบการซอฟตแวร

กับสมาคมอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อ

เรียนรูความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรมดานซอฟตแวร

2. ศึกษา สํารวจ สภาพตลาด

และความตองการซอฟตแวรใน

ประเทศ

3. สํารวจความพรอม ศักยภาพ 

และความสนใจของ

ผูประกอบการซอฟตแวรในการ

ทําการตลาดเฉพาะกลุม (Niche

 Market)

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

 

ตารางที่  8-3  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร 

 

1.1 ดําเนินการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห

เพื่อระบุพื้นที่ยุทธศาสตร (Strategic 

Location) สําหรับการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร และการสรางคลัสเตอรกลุมตางๆ 

ของซอฟตแวร

SIPA, สํานักงานเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ, BOI

1.2 ประเมินขอดีขอเสียเชิงเศรษฐศาสตร 

สังคม และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในการ

กําหนดเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

SIPA, สํานักงานเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ, BOI

2.1 ศึกษา วิเคราะห ขอดีขอเสีย ประโยชน 

และปญหาอุปสรรคในการกําหนดเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวรในพื้นที่เปาหมายทาง

ยุทธศาสตรตางๆ

สํานักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ,

 BOI

2.2 ศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดโครงสราง

ของหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขต

อุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ

SIPA, สสว., สํานักงานเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

2.3 ศึกษาโดยทําการสํารวจความตองการของ

ผูประกอบการ และออกแบบรูปแบบการ

ใหบริการแกผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

SIPA, สสว., สํานักงานเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

3. แกไขขอจํากัดดานกฎหมาย 

กฎระเบียบ ดานการครอบครอง

พื้นที่ของผูประกอบการ SMEs

3.1 ศึกษา กฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ 

พรอมระบุอุปสรรคสําคัญสําหรับการจัดตั้ง

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs

สํานักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ,

 BOI

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ

ยุทธศาสตรการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร

1.ศึกษา วิเคราะห และกําหนด

พื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมาย

สําหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวร

2. ศึกษา วิเคราะห ความ

ตองการ ประโยชนและอุปสรรค

ในการสรางเขตอุตสาหกรรม

ซอฟตแวร รวมถึงโครงสรางของ

องคกร และการใหบริการ

ผูประกอบการโดยภาครัฐ



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

 

 

ตารางที่  8-3  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร (ตอ) 

 
 

 

 

4.1 ทําการศึกษา สํารวจ โครงสรางพื้นฐาน

และความพรอมของการพัฒนาเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร

สํานักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ,

 BOI

4.2 ออกแบบรูปแบบการใหบริการสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร และ

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

SIPA, สสว.

5. สรางพื้นที่การเจรจา สราง

แรงจูงใจผูประกอบการ และ

นายทุน เพื่อทําใหเกิดการลงทุน 

และการสรางความรวมมือ

5.1 จัดสัมมนาในพื้นที่ตางๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธใหแกนักลงทุนทั้งในและ

ตางประเทศ ในการเขาไปลงทุนในเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมถึงการลงทุนใน

ธุรกิจ SMEs ซอฟตแวรที่มีศักยภาพ

SIPA, สสว., BOI

6.1 ศึกษารูปแบบความตองการ และแนวทาง

ในการสนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรมาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมพื้นที่

เปาหมาย

SIPA, สสว., BOI

6.2 ศึกษารูปแบบของสิทธิพิเศษที่สงผลตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและไม

สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ

SIPA, สสว., BOI

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ

6. กําหนดมาตรการ แนวทางใน

การสนับสนุน การใหสิทธิ

ประโยชนผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรม

เปาหมาย

ยุทธศาสตรการสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรในเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร

4. วางแผน ออกแบบ โครงสราง

พื้นฐาน และการจัดสรรพื้นที่

เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจาก

พื้นที่สูงสุด



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

ตารางที่  8-4  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร 

 
 

1.1 จัดตั้งแพลตฟอรมทางออนไลนเพื่อเปน

สื่อกลางในการใหความรูผูประกอบการ SMEs

 ซอฟตแวร

สสว.

1.2 จัดใหมีการบริหารจัดการขอมูลที่จําเปน

สําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

สสว., SIPA

2.1 จัดทําแผนเพื่อสรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาในการผลิตหลักสูตรอบรม

สําหรับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

สสว., SIPA

2.2 จัดสรรงบประมาณใหกับ

สถาบันการศึกษาในการผลิตหลักสูตรดาน

ซอฟตแวร และซอฟตแวรเฉพาะทาง

SIPA, สสว., สํานักงบประมาณ

3. สนับสนุนผูประกอบการ

ซอฟตแวรใหสามารถเขาถึงองค

ความรู ทรัพยากรดาน

การศึกษาที่จําเปนตอการสราง

ความสามารถเฉพาะดาน

3.1 ประชาสัมพันธชองทางในการเขาถึงองค

ความรู และทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

สสว.

4.1 สนับสนุนทุนการศึกษาแกบุคลากร

ซอฟตแวรของสถาบันอุดมศึกษา และ

หนวยงานภาครัฐ

สสว., สํานักงบประมาณ, 

สถาบันการศึกษา, หนวยงาน

ภาครัฐ

4.2 สรางเครือขายความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศในการแลกเปลี่ยน

บุคลากรดานซอฟตแวร

SIPA, สถาบันการศึกษา, 

สถานฑูตของประเทศตางๆ

ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

1. พัฒนาแพลตฟอรมกลาง (เชน

 Social Networks ของ

ผูประกอบการ SMEs 

ซอฟตแวร ) เพื่อใชจัดการองค

ความรู

2. สรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาระดับสูง และ

สนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิต

หลักสูตรฝกอบรมเฉพาะดานที่

เกี่ยวของกับการนําซอฟตแวรไป

ใชในอุตสาหกรรมตางๆ

4. สนับสนุนงบประมาณและ

ทุนการศึกษาและการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรผูเชี่ยวชาญ

ดานซอฟตแวรกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกร

เอกชนในตางประเทศ

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

ตารางที่  8-4  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร (ตอ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ศึกษา และทําการวิเคราะห เพื่อกําหนด

มาตรฐานอัตราคาตอบแทนของบุคลากรดาน

ซอฟตแวร

สสว., SIPA

5.2 จัดทําการแนะแนวบุคลากรดานการ

ประกอบอาชีพในสาขาซอฟตแวร เพื่อทําให

บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง

สสว., SIPA

6.1 สงเสริมการจัดตั้งกองทุน Venture 

Capital Funds โดยการใหสิทธิพิเศษดาน

ภาษีและดอกเบื้ยสําหรับนักลงทุนในกองทุน

SIPA, สสว., BOI

6.2 จัดทําขอมูล ประชาสัมพันธชองทางการ

เขาถึงแหลงเงินทุนจาก Venture Capital 

ใหกับผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

สสว., SIPA

ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

6. สงเสริมการทําธุรกิจ 

Venture Capital หรือการ

จัดตั้ง Venture Capital 

Funds เพื่อเปนทุนสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

ในการตอยอดหรือขยายธุรกิจ

5. กําหนดอัตราคาตอบแทน

บุคลากรดานซอฟตแวรใหเปน

มาตรฐานและเทียบเทากับอัตรา

คาตอบแทนเฉลี่ยในตางประเทศ

 เพื่อปองกันปญหาสมองไหล

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

ตารางที่  8-5  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการพัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคา และบริการ  

 

1.1 จัดตั้งหนวยงานยอยในการควบคุมดูแล 

และกําหนดมาตรฐานการผลิตสินคาและ

บริการซอฟตแวร

SIPA, กระทรวง ICT

1.2 พัฒนาบุคลากรในดานการตรวจประเมิน

และรับรองมาตรฐานการผลิตและการบริการ

ซอฟตแวรตามมาตรฐานสากล

SIPA, กระทรวง ICT, 

กระทรวงอุตสาหกรรม

1.3 กําหนดรูปแบบทางธุรกิจสําหรับ

หนวยงานดานการประเมินและการรับรอง

มาตรฐานดานซอฟตแวร

SIPA, กระทรวง ICT, 

กระทรวงอุตสาหกรรม

2.1 จัดตั้งหนวยงานทดสอบและออกใบรับรอง

คุณวุฒิแกบุคลากรดานซอฟตแวร และ

บุคลากรสนับสนุนดานซอฟตแวร

SIPA

2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา ในการปรับใชเกณฑการ

ทดสอบที่ใชกับนิสิตนักศึกษาสาขาซอฟตแวร

ในระดับอุดมศึกษา

SIPA

2.3 จัดใหมีหนวยทดสอบและรับรองคุณวุฒิ

บุคลากรซอฟตแวรที่เปนหนวยงานเอกชนใน

พื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะในพื้นที่เปาหมายทาง

ยุทธศาสตร

SIPA, กระทรวง ICT, 

กระทรวงอุตสาหกรรม

3.1 ทําแผนการสรางความรวมมือกับสถาบัน

มาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล

SIPA

3.2 ดําเนินการสรางความรวมมือ และใหมี

การจัดตั้งสถาบันดานมาตรฐานซอฟตแวร

จากตางประเทศเพื่อใหบริการดานการตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานดานซอฟตแวร

SIPA

4.สงเสริมใหสถาบันการศึกษา

ผลิตหลักสูตรภาษาอังกฤษดาน

ซอฟตแวรเพื่อผลิตบุคลากรที่มี

ความสามารถในการพัฒนา

ซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานสากล

4.1 ใหการสนับสนุนงบประมาณ หรือ

ทรัพยากรอื่นๆ ใหกับสถาบันการศึกษาในการ

พัฒนาหลักสูตรซอฟตแวรภาษาอังกฤษ

สสว., สถาบันการศึกษาของรัฐ

และเอกชนในระดับอุดมศึกษา

 และมัธยมศึกษา , 

กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานและสรางการยอมรับสินคา และบริการ

1. จัดใหมีหนวยงานกลาง

รับผิดชอบในเรื่องของมาตรฐาน

การผลิตสินคาและบริการ

ซอฟตแวรสําหรับผูประกอบการ

 SMEs โดยตรวจประเมินและ

รับรองมาตรฐานการผลิตและ

การบริการซอฟตแวรที่เปนไป

ตามมาตรฐานสากล

2. จัดใหมีสถาบันทดสอบและ

ออกใบรับรองคุณวุฒิของ

บุคลากรดานซอฟตแวรและ

บุคลากรสนับสนุนดาน

ซอฟตแวรที่ไดมาตรฐานระดับ

สากล

3. สรางความรวมมือกับสถาบัน

มาตรฐานดานซอฟตแวรที่เปนที่

ยอมรับในระดับสากล เพื่อ

ถายทอดวิธีการและแนวทางใน

การตรวจประเมินและรับรอง

มาตรฐานดานซอฟตแวร

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

ตารางที่  8-6  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.1 ศึกษา ทบทวน โครงสรางองคกรและการ

บริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

กับการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

SIPA

1.2 ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของหนวยงาน

ภาครัฐดานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม และดานซอฟตแวรของ

ตางประเทศ และนําตนแบบที่ดีมาปรับใช

SIPA, สสว.

1.3 สรางใหเกิดการกระจายอํานาจในการ

ใหบริการผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

โดยหนวยงานภาครัฐที่อยูในพื้นที่ตางๆ

SIPA, กระทรวง ICT, สสว.

2.1 ศึกษา วิเคราะห และจัดตั้งหนวยงาน

ทองถิ่นของรัฐที่ทําหนาที่ในการใหบริการ 

สงเสริมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรใน

พื้นที่ตางๆ

สสว.

2.2 วางแผนสรางความรวมมือระหวาง

หนวยงานทองถิ่นของรัฐที่รับผิดชอบดาน

ซอฟตแวร กับสถาบันการศึกษา และองคกร

เอกชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนา

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร

สสว., SIPA, องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น, สถาบันการศึกษา,

 สมาคมซอฟตแวรตางๆ

2.3 จัดใหมีการบริหารจัดการงบประมาณ 

และทรัพยากรแบบกระจายอํานาจไปยัง

หนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบ พรอมกําหนด

กฎเกณฑที่มีความยืดหยุนใหกับผูบริหาร

องคกรในการตัดสินใจภายใตกรอบเงื่อนไขที่

ไดกําหนดไว

สสว., สํานักงบประมาณ

ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ทําการศึกษา ทบทวน 

ปรับปรุงโครงสรางขององคกร

และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรมซอฟตแวร และ

ปรับปรุงโครงสรางองคกรให

ยืดหยุน และมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

2. จัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของกับ

ซอฟตแวรในลักษณะของการ

กระจายอํานาจไปสูสวนภูมิภาค 

และใหอิสระในการจัดการ

งบประมาณ บุคลากร และ

ทรัพยากรตางๆ รวมถึงการ

สรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษา และองคกร

เอกชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนา

บุคลากรของรัฐดานซอฟตแวร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

 

ตารางที่  8-6  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

 
 

3.1 สงเสริมใหบุคลากรดานซอฟตแวรของรัฐ

ไดมีโอกาสศึกษาตอ เพื่อเพิ่มประสบการณ

และความรู

กระทรวง ICT, SIPA, สสว.

3.2 จัดสรรงบประมาณและทุนการศึกษา

ใหกับบุคลากรซอฟตแวร และบุคลากร

สนับสนุนดานซอฟตแวรของรัฐ

กระทรวง ICT, สํานัก

งบประมาณ

3.3 สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา 

และองคกรเอกชนในการพัฒนาบุคลากรดาน

ซอฟตแวรของรัฐ

กระทรวง ICT, SIPA, 

สถาบันการศึกษา, สสว.

ยุทธศาสตรการสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สนับสนุนดานงบประมาณใน

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน

การศึกษาแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับ

สถาบันการศึกษา หรือองคกร

เอกชนทั้งในและตางประเทศ

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

 

8-15  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

8.2 การจัดทําโครงการนํารอง 

จากการกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวรขางตน ใน

สวนของแผนปฏิบัติการไดมีการกําาหนดใหมีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ ในสวนนี้จะเปนการ

นําเสนอโครงการนํารองของแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจ

ซอฟตแวร โดยตัวอยางของโครงการนํารองนี้จะนําเสนอรายละเอียดในแตละแผนยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 6 

โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

8.2.1 โครงการสงเสริมการผลิตนวัตกรรมใกลตลาด (Near-market innovation) 

หลักการและเหตุผล 

 นวัตกรรมถือเปนหนึ่งปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยาง

ยั่งยืน อยางไรก็ดี นวัตกรรมดานซอฟตแวรในปจจุบันที่ประสบความสําเร็จมีสัดสวนนอย โดยสาเหตุหลักของการ

ไมประสบความสําเร็จในการผลิตนวัตกรรมคือการที่ผูใชไมตองการนวัตกรรมดังกลาว จึงทําใหผูผลิตนวัตกรรม

สูญเสียทั้งเวลาและการลงทุนมหาศาล การผลิตนวัตกรรมที่ใกลตลาด (Near-market innovation) เปนการสราง

นวัตกรรมที่เนนความตองการของตลาดเปนหลัก กลาวคือ นวัตกรรมดังกลาวถูกสรางข้ึนเมื่อทราบความตองการ

ที่เรงดวนของตลาด และเปนนวัตกรรมที่ผานการทําการวิจัยตลาดมาแลว ดังนั้น เพื่อสรางความสําเร็จใหเกิด

ข้ึนกับผูประกอบการซอฟตแวร จึงเห็นควรที่จะจัดใหมีการสงเสริมผูประกอบการซอฟตแวรใหทําการผลิต

นวัตกรรมที่ใกลตลาดมากที่สุด 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางนวัตกรรมซอฟตแวรอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสรางการตระหนักถึงความสําคัญดานการทําตลาดของนวัตกรรมใหกับผูประกอบการซอฟตแวร 

2) เพื่อลดอัตราการสูญเสียดานการเงินและทรัพยากรของผูประกอบการจากความลมเหลวของการสราง

นวัตกรรม 

3) เพื่อสรางใหเกิดนวัตกรรมซอฟตแวรที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และสามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจได 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอม ผูผลิตซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอม นัก

ออกแบบซอฟตแวร 

2) นักธุรกิจ นักลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

3) องคกรเอกชนทั่วไปที่เปนผูใชซอฟตแวร 

พื้นที่เปาหมาย 

 กรุงเทพมหานคร เชียงใหม และภูเก็ต  



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   8-16 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 

แนวทางดําเนินการ 

1) ระบุกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ โดยทําการศึกษาผลกระทบของ

ภาคอุตสาหกรรมตอระบบเศรษฐกิจ 

2) หากลุมลูกคาในอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีการนําซอฟตแวรมาใชในการบริหารจัดการองคกรและการทํา

การตลาด โดยคัดเลือกผูประกอบการอุตสาหกรรมเปาหมายดังกลาวจํานวน 20 ราย 

3) รับสมัครผูประกอบการซอฟตแวรที่สนใจเขารวมโครงการเพื่อผลิตนวัตกรรมใกลตลาดผานการจัด

สัมมนาเปดตัวโครงการ โดยที่ปรึกษาพิจารณาผลงานและประสบการณของผูประกอบการ และทําการ

คัดเลือกผูประกอบการที่มีแนวโนมศักยภาพในการสรางนวัตกรรมดานซอฟตแวร 

4) ผูประกอบการซอฟตแวรที่เขารวมโครงการเลือกจับคูกับผูประกอบการอุตสาหกรรมกลุมเปาหมายที่มี

ความตองการนําซอฟตแวรมาใชในองคกร  

5) ผูประกอบการซอฟตแวรทําการศึกษาความตองการของผูประกอบการอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย โดย

ทําการสํารวจความตองการทางการตลาดและความตองการดานซอฟตแวรของกลุมผูประกอบการ

เปาหมาย ตลอดจนทําการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของซอฟตแวรของอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชอยู

ในตางประเทศ 

6) ผูประกอบการทําการคิดคน ออกแบบ และดําเนินการรางสถาปตยกรรมของซอฟตแวรและระบบ

สารสนเทศใหกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อทําการนําเสนอตอไป 

7) กลุมผูประกอบการเปาหมายทําการรับฟงการนําเสนอของผูประกอบการและใหขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงเพื่อนําไปใชจริงในอนาคต 

8) นวัตกรรมที่ไดรับการยอมรับจากผูประกอบการเปาหมายจะถูกทําการประชาสัมพันธและนําเสนอใน

โอกาสตางๆ โดยหนวยงานรัฐที่เก่ียวของจะทําการประชาสัมพันธไปยังกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรม

เปาหมายตอไปเพื่อสรางใหเกิดการนําไปใชในเชิงธุรกิจจริง 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 

8.2.2 โครงการสํารวจความตองการดานการใชซอฟตแวรในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

หลักการและเหตุผล 

 ระบบสารสนเทศและซอฟตแวรไดเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจใน

หลากหลายอุตสาหกรรม ปจจุบันทั่วโลกไดมีการนําซอฟตแวรมาใชกันอยางกวางขวาง สงผลใหในหลายๆ 
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ประเทศที่มีความนิยมในการใชซอฟตแวรในการทําธุรกิจมีอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่เขมแข็งตามไปดวย ปจจัย

สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหอุตสาหกรรมซอฟตแวรเจริญเติบโตคือการที่ความตองการในการใชซอฟตแวรในแตละ

ประเทศเพิ่มสูงข้ึน ทําใหผูประกอบการจําเปนตองผลิตสินคาและบริการซอฟตแวรเพื่อตอบสนองความตองการที่

มีอยูดังกลาว อยางไรก็ดี สําหรับประเทศไทยพบวาสวนใหญแลวความตองการใชซอฟตแวรดังกลาวมักจะไดรับ

การตอบสนองจากผูประกอบการตางชาติเสียเปนสวนใหญ ทั้งนี้ปจจัยใจหนึ่งที่มีความสําคัญคือการขาดแคลน

ความรูเฉพาะในการนําซอฟตแวรมาใชในแตละกลุมอุตสาหกรรม ประกอบกับการที่ผูประกอบการไมไดตระหนัก

ถึงกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนที่ตนเองไมมีความถนัด และไมมีความพรอมในการผลิตสินคาและบริการซอฟตแวรเพื่อใช

ในอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการขาดขอมูลจากหนวยงานภาครัฐในการระบุถึงความตองการและ

รูปแบบของซอฟตแวรที่เปนที่ตองการในกลุมอุตสาหกรรม 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความพรอมผูประกอบการในการทําตลาดเฉพาะ

กลุม (Niche Market) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาถึงความตองการของกลุมตลาดเฉพาะในการใชซอฟตแวร และปริมาณความตองการ 

2) เพื่อทราบถึงลําดับความสําคัญและความเรงดวนที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมในแตละกลุมตองการใช

ซอฟตแวร 

3) เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการซอฟตแวรในการสรางโอกาสทางธุรกิจตอไป 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศที่มีเปาหมายในการใชซอฟตแวรในการดําเนินการ 

2) ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอมที่สนใจ 

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ประมาณ 1 ปงบประมาณ 

แนวทางดําเนินการ 

1) ศึกษากลุมอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมและมีความตองการจริงในการนําซอฟตแวรมาใชในการดําเนินธุรกิจ

ของตนเอง 

2) จัดลําดับความสําคัญของกลุมอุตสาหกรรมที่เปนผูใชซอฟตแวร โดยคํานึงถึงปจจัยและตัวชี้วัดที่สงผลตอ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมในการจัดลําดับความสําคัญ 

3) ดําเนินการจัดทําแผนการสํารวจ และเคร่ืองมือการสํารวจผูประกอบการที่เปนกลุมผูใชซอฟตแวร โดย

แบบสํารวจจะเนนการสอบถามในเร่ืองของความตองการ รูปแบบการนําซอฟตแวรไปใช ความถ่ี ความ

จําเปน ขอดีขอเสีย โอกาสและอุปสรรคตางๆ 
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4) จัดทําการสํารวจกลุมผูประกอบการอุตสากรรมที่เปนผูใชซอฟตแวรในพื้นที่เปาหมายที่ไดทําการ

วางแผนสํารวจไว 

5) ทําการสัมภาษณตัวแทนภาคอุตสาหกรรมกลุมเปาหมายที่มีความตองการใชซอฟตแวรในประเด็นตางๆ 

ที่เก่ียวของกับการใชซอฟตแวร รวมถึงผลกระทบของซอฟตแวรตอการดําเนินธุรกิจ 

6) จัดสัมมนาแถลงผลการดําเนินงาน โดยเชิญผูประกอบการซอฟตแวรเขารวมเพื่อรับฟงขอมูล

ขอเสนอแนะตางๆ ในการทาํตลาดเฉพาะ 

7) จัดทําการเผยแพรผลการดําเนินงานและการสํารวจโดยทําเปนเอกสารเผยแพรผานชองทางตางๆ 

ตลอดจนสื่อออนไลนที่เก่ียวของ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

3) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

4) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

8.2.3 โครงการศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่และความเหมาะสมของการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หลักการและเหตุผล 

ผูประกอบการซอฟตแวรสวนใหญในประเทศเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมถึงกวารอยละ 95 

ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะกระจายตัวอยูทั่วไปในเมืองใหญและหัวเมืองสําคัญ อาทิ เชียงใหม ภูเก็ต ระยอง และเมือง

อ่ืนๆ ผูประกอบการซอฟตแวรเหลานี้ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการขาดแคลนเงินทุน และ

ตนทุนในการดําเนินงานที่สูง ความสามารถในการสรางรายไดและทํากําไรมีอยูจํากัด ทําใหผูประกอบการ

ซอฟตแวรบางกลุมทําการรวมตัวกันเพื่อสรางอํานาจตอรอง และเพิ่มโอกาสในการรับงานของหนวยงานภาครัฐ 

เนื่องจากธุรกิจที่กระจายตัวทําใหขีดความสามารถในการแขงขันลดลง ตลอดจนมีตนทุนสูงข้ึน แนวคิดของการ

รวมกลุมผูประกอบการเปนคลัสเตอรไดถูกเร่ิมดําเนินการโดยรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เมื่อป 2557 ซึ่ง

มีวัตถุประสงคหลักหลายประการ อาทิ ทําใหเกิดการสรางเครือขายผูประกอบการ เกิดการพึ่งพาอาศัยและการ

ลดตนทุน การบริหารจัดการผูประกอบการโดยหนวยงานที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพ ฯลฯ อยางไรก็ดี ถึงแมวา

ผูประกอบการซอฟตแวรจํานวนหนึ่งจะมีการรวมตัวกันและจัดตั้งเปนสมาคมอยูแลวก็ตาม การรวมกลุมดังกลาว

ยังไมมีลักษณะของพื้นที่คลัสเตอรแตอยางใด ทําใหการประสานงานและการใหบริการของหนวยงานรัฐยังไม

สามารถดําเนินการไดเทาที่ควร การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมซอฟตแวร เพื่อทําใหเกิดการ

ลงทุนในพื้นที่ที่เปนจุดยุทธศาสตร กอนใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูประการ

ซอฟตแวรในพื้นที่ไดรับประโยชนและสิทธิพิเศษสูงสุด 
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ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวรใน

เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรแบบครบวงจร 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในดานภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และดานคมนาคมขนสง เพื่อ

ประเมินความเปนไปได ความคุมคา และโอกาสในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) เพื่อใหไดรายงานและแผนการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการซอฟตแวรขนาดกลางและขนาดยอม 

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ประมาณ 18 เดือน 

แนวทางดําเนินการ 

1) ศึกษาจํานวนผูประกอบการซอฟตแวรและการกระจายตัวของผูประกอบการซอฟตแวรทั่วประเทศ 

2) ทําการศึกษา เก็บขอมูล สภาพพื้นที่ในบริเวณตางๆ ทั่วประเทศ โดยทําการกําหนดเกณฑตัวชี้วัดดาน

ยุทธศาสตรการแขงขันของอุตสาหกรรมซอฟตแวร เพื่อใชเกณฑดังกลาวเปนตัวชี้วัดในการระบุพื้นที่

เปาหมายของการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

3) ทําการสํารวจศักยภาพของพื้นที่ดานภูมิศาสตร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และดานคมนาคมขนสง 

เพื่อประเมินความเปนไปได ความคุมคา และโอกาสในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

4) จัดทําแผนงานการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สํานักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3) องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
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8.2.4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ิมพูนประสบการณแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมดานซอฟตแวร  

หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน มีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวรจํานวนมากที่ยังไมประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจเทาที่ควร ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งไดแกการขาดความรูและประสบการณดาน

เทคโนโลยีใหมๆ และไมมีเวลาในการแสวงหาความรู เนื่องจากตองใชเวลาทั้งหมดในการแสวงหาโอกาสในการทํา

ธุรกิจ เมื่อผูประกอบการไมไดเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ตลอดจนประสบการณหรือแนวคิดใหมๆ ก็มักจะติดอยู

กับแนวคิดเดิมๆ และไมสามารถสรางนวัตกรรมและรูปแบบสินคาและบริการซอฟตแวรใหมๆ ได ดังนั้น เพื่อ

สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานซอฟตแวรไดเขาถึงองคความรูใหมๆ อยาง

ตอเนื่อง จึงเห็นควรใหมีการจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งเปนทุนการศึกษาแกผูประกอบการดังกลาว โดย

ผูประกอบการที่ไดรับทุนดังกลาวจะตองผลิตแนวคิดและผลงานดานซอฟตแวรที่ไดคนพบจากองคความรูและ

ประสบการณใหมๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุน 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนของ

ผูประกอบการ SMEs ซอฟตแวร        

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางองคความรูของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหมีความรูที่ทันสมัย สอดรับกับเทคโนโลยีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  

2) เพื่อสรางใหเกิดแนวคิดดานการผลิตนวัตกรรมซอฟตแวรที่ไดรับจากการศึกษาตอ หรือการไปฝกงานใน

องคกรชั้นนํา  

กลุมเปาหมาย 

1) บุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีประสบการณ

ไมต่ํากวา 3 ป 

2) บุคลากรสนับสนุนดานซอฟตแวร เชน นักออกแบบระบบ นักทําคอมพิวเตอรกราฟฟก ที่อยูในสถาน

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีประสบการณไมต่ํากวา 4 ป 

พื้นที่เปาหมาย 

 สถาบันการศึกษา และองคกรซอฟตแวรชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 1 ปงบประมาณ และตอเนื่องทุกป 
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แนวทางดําเนินการ 

1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก และการสมัครขอรับทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณของ

บุคลากรที่อยูในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทซอฟตแวร 

2) ประกาศรับสมัครและทําการคัดเลือก โดยอาจใชวิธีการนําเสนอโครงงานที่คาดวาจะดําเนินการหาก

ไดรับทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณ หรือทําการคัดเลือกโดยวิธีการวัดความสามารถและ

ประสบการณ แลวแตกรณีและความเหมาะสม 

3) บุคลากรที่สมัครขอรับทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณดําเนินการติดตอสถาบันการศึกษา 

หรือองคกรซอฟตแวรเอกชนชั้นนํา เพื่อเปนบุคลากรแลกเปลี่ยน และยื่นเร่ืองกลับมายงัคณะกรรมการ

ในวันที่สมัคร 

4) ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรตามที่ไดวางแผนไว 

5) พิจารณาผลการรับสมัคร (โดยอาจพิจารณาจากโครงงานที่นําเสนอ แผนงาน ผลสอบ และหนวยงานที่

ยอมรับใหเขาไปทําการศึกษาตอ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณดานการฝกงาน) 

6) ประกาศผลการรับสมัครผานชองทางตางๆ 

7) ดําเนินการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณ  

8) รับทราบการรายงานผลการศึกษาตอ และการแลกเปลี่ยนประสบการณเปนระยะๆ 

9) เมื่อผูไดรับทุนการศึกษา และทุนเพิ่มพูนประสบการณไดรับทุนจนครบแลว จะตองสงโครงงานสุดทายที่

ไดรับหลังจากที่ไปศึกษาตอ หรือที่ไดรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

3) สํานักงบประมาณ 

4) สถาบันการศึกษา และบริษทัเอกชนชั้นนําดานซอฟตแวร 

8.2.5 โครงการฝกอบรมดาน Big Data แกบุคลากรดานซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 

หลักการและเหตุผล 

บุคลากรดานซอฟตแวรของรัฐนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร

เนื่องจากบุคลากรภาครัฐควรมีความรูความสามารถและประสบการณในการใหคําปรึกษาแนะนําผูประกอบการ

ซอฟตแวร โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลายแหงยังจะตองพึ่งบุคคลภายนอกในการให

คําปรึกษาแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจและประเด็นอ่ืนๆ อีกมากมาย บุคลากรภาครัฐสวนใหญมักจะไมมี

เวลาในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมเนื่องจากมีภารกิจและหนาที่ประจําวันมากมาย การจัดใหมีการฝกอบรมระยะ

สั้นเพื่อใหบุคลากรเขาใจในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟตแวรใหมๆ ยอมสงใหเกิดประโยชนตอบุคลากร

และหนวยงานภาครัฐไมมากก็นอย เทคโนโลยี Big Data จัดไดวาเปนเทคโนโลยีใหมที่จะเขามามีอิทธิพลอยางยิ่ง

ในตลาดซอฟตแวร ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในการจัดอบรมดาน Big Data 

แกบุคลากรดานซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   8-22 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางขีดความสามารถของภาครัฐดานซอฟตแวรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ          

วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางองคความรูของบุคลากรดานซอฟตแวรที่อยูในหนวยงานภาครัฐใหมีความรูที่ทันสมัย สอด

รับกับเทคโนโลยีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต โดยเฉพาะเร่ือง Big Data 

2) เพื่อเสริมศักยภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในการใหคําปรึกษา แนะนํา และ

สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทซอฟตแวร 

กลุมเปาหมาย 

1) บุคลากรดานซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 

2) บุคลากรสนับสนุนดานซอฟตแวรของหนวยงานภาครัฐ 

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 1 ปงบประมาณ  

แนวทางดําเนินการ 

1) ทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่อยูในพื้นที่ เพื่อจัดหลักสูตรอบรมดาน Big Data 

2) รางหลักสูตรการอบรมในหัวขอ Big Data 

3) วางแผนการจัดอบรมในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ 

4) ประกาศรับสมัครบุคลากรภาครัฐดานซอฟตแวรที่สนใจเขารับการอบรมในพื้นที่ตางๆ  

5) จัดหา ทาบทามวิทยากร และผูทรงคุณวุฒิดาน Big Data 

6) ดําเนินการจัดฝกอบรม 

7) ทําการประเมินผลและวัดทักษะความรูดาน Big Data ของผูเขารับการอบรม 

8) สรางฐานขอมูลบุคลากรที่เขารับการอบรม 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

3) สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนชั้นนําดานซอฟตแวร 
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8-23  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

8.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

การจัดทําแผนที่นําทาง ไดคํานึงถึงประเด็นกลยุทธ และแผนงาน/โครงการตางๆ ที่กําหนดเปน

รายละเอียดไวในหัวขอ 8.1 อยางไรก็ตามไดนําเฉพาะแผนงานสําคัญที่จะนําไปสูการแกปญหาของผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เก่ียวของกับการสรางการยอมรับในสินคาและบริการซอฟตแวร ตลอดจน

นวัตกรรมดานซอฟตแวรที่ทําการสรางข้ึน ปญหาดานบุคลากรซอฟตแวร และปญหาดานโครงสรางของหนวยงาน

ภาคัฐ อันจะนําไปสูผลลัพธของการพัฒนาตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาที่จะสรางใหผูประกอบการ

มีกําไรและความยั่งยืน บุคลากรมีอาชีพและฐานะมั่นคง เกิดการสรางรายไดและขีดความสามารถของประเทศ 

โดยมีแผนที่นําทางยุทธศาสตร ดังแสดงไวในรูปที่ 8-1 ซึ่งในหลักการจัดทําแผนที่นําทางนั้น จะพิจารณาจาก

ผลลัพธเปนตัวตั้งและพิจารณาลงไปหาเหตุที่จะกอใหเกิดผลลัพธนั้นๆ ลงไปเปนลําดับชั้นจนถึงกิจกรรมสําคัญที่

ตองดําเนินการตามกลยุทธที่ไดมีการกําหนดไวเปนฐาน เพื่อนําไปสูเปาหมายสุดทายหรือผลลัพธที่ตองการให

เกิดข้ึน



 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

รูปที่ 8-1 แผนที่นําทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจซอฟตแวร 
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