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บทสรุปผู้บรหิาร 

ในการด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital 

Content) ครอบคลุม 3 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ และ

อุตสาหกรรมเกม โดยการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมประจ าปี 2560 ได้มีการปรับปรุงการส ารวจจากปี 2559 ดังนี้  

1. การปรับปรุงกรอบประชากรจากปี 2559 โดยหลักการทางสถิติที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในการเลือก

หรือสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Methodology) โดยการใช้สูตรของทาโร ยามาเน ซึ่งในการ

วิเคราะห์การประมาณค่าสัดส่วนและค่าเฉลี่ยคณะผู้วิจัยก าหนดให้มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อน (e) ร้อยละ 5 และค่าความแปรปรวนของข้อมูล (p) = 0.52   

2. การปรับปรุงเกณฑ์การคัดลือกผู้ประกอบการรายใหญ่โดยการใช้ TSIC Code เนื่องจากผู้ประกอบการ

บางรายมีการปิดกิจการหรือมีการเปลี่ยนการด าเนินงานทางธุรกิจ  โดย TSIC Code บางส่วนมี

ผู้ประกอบการที่ด าเนินการเกี่ยวกับภาพยนตร์และ อ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน

เทนต ์

3. เพ่ิมเติมการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์และห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์รวมถึงแนวโน้ม

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในระดับโลก และในระดับภูมิภาค เพ่ือศึกษาสถานการณ์และแนวโน้ม

ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในระดับโลกเปรียบเทียบกับสถานการณ์อุตสาหกรรมดิจิทัลคอน

เทนต์ในประเทศไทย เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์

ไทยต่อไปในอนาคต  

4. การศึกษาและส ารวจพฤติกรรมผู้เล่นเกม (ส าหรับอุตสาหกรรมเกมเท่านั้น) เนื่องจากอุตสาหกรรมเกม

เป็นอุตสาหกรรมหลัก และถือครองมูลค่าในสัดส่วนที่มากที่สุดของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ใน

ภาพรวม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจัยทางตลาด กระแสนิยมต่าง ๆ  รวมถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คณะผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาและส ารวจ

พฤติกรรมผู้เล่นเกมเพ่ือศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 

โดยในการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประจ าปี 2560 คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือ

จากสมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย(DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย

(TACGA) สมาคมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ(BKK SIGGRAPH) เพ่ือ

เป็นที่ปรึกษาในการท าการส ารวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และยังได้รับ

ความร่วมมือจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมในการด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเผชิญหน้า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดย

สามารถสรุปกรอบประชากรและจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับความร่วมมือในการตอบกลับจากผู้ประกอบการ
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จากอุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม เปรียบเทียบปี 2559 และ  

ปี 2560 ดังตาราง  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกรอบประชากรในการส ารวจปี 2559 และปี 2560 จ าแนกตามอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม 
2559 2560 

จ านวนประชากร จ านวนการตอบกลับ จ านวนประชากร จ านวนการตอบกลับ 

แอนิเมชัน 196 136 185 127 

เกม 24 23 85 70 

คาแรคเตอร ์ 91 66 17 16 

รวม 311 225 287 213 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง  

ทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ การศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และอ่ืน ๆ เฉพาะที่เป็น

แอนิเมชัน เกมและคาแรคเตอร์ ประกอบกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกขับเคลื่อนโดย

ปัจจัยด้านกระแสนิยม ความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค และการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล  

ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ผลการส ารวจมูลค่ารวมมีอัตราการเติบโตโดยรวม ร้อยละ 14 จาก 

ปี 2559 และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มในการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในปีถัดไปจากตลาดเกมและคาแรคเตอร์ 

อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันและมีการขยายตัวมากขึ้น  

ปัจจัยหลักที่ท าให้อุตสาหกรรมเกมมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพัฒนา

และเอ้ือให้กระบวนการผลิตเกมในแพลตฟอร์มต่าง ๆ มีความรวดเร็วและง่ายขึ้น ส่วนในฝั่งของผู้บริโภคเองก็มี

การเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ สมาร์ทโฟนที่มีราคาลดลงแตไ่ด้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ท าให้กลายเป็น

แพลตฟอร์มหลักของคนเล่นเกมไปแล้ว ตามมาด้วยอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากช่องทางในพัฒนาคาแรคเตอร์ได้เพ่ิมมาขึ้น อีกท้ัง IP ของคนไทยเองก็ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็นใน Chat Platform หรือการริเริ่มสร้างสรรค์สินค้าเฉพาะกลุ่มที่พลักดันให้ IP เติมโตขึ้นเรื่อย ส่วน

อุตสาหกรรมแอนิเมชันเองก็เติมโตขึ้นในส่วนของผู้รับจ้างผลิต จากการรับงานจ าพวก CG หรืองานโฆษณาต่าง 

ๆ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าจะมีส่วนที่ลดลงเนื่องจากปี 2560 ยังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ท า

การสร้างแอนนิเมชันออกมาสู่ตลาดเป็นต้น 
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ประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประจ าปี 2560 

 ในการประเมินมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประจ าปี 2560 คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์

มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทดังนี้ 

1. มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต 

• อุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต 

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตด้านมูลค่าการบริโภคในภาพรวมเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่ามีอัตรา

การเติบโตลดลงที่ร้อยละ 25 ในขณะที่มูลค่าการผลิตมีอัตราการเติบโตที่ลดลงเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.14 

ทั้งนี้ จากการส ารวจพบว่า ประเทศไทยยังคงเป็นฐานส าคัญในการผลิตแอนิเมชัน ผู้ ผลิตแอนิเมชันในประเทศ

ไทยมีศักยภาพ โดยได้รับการว่าจ้างผลิตผลงานในส่วนของ CG Service VFX เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ท าให้

ผู้ผลิตแอนิเมชันไทย ได้รับรายได้จากการผลิตแอนิเมชันเพ่ือส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตที่

ลดลงเกิดจากมูลค่าการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศที่มีอัตราการเติบโตลดลง เนื่องจากการลงทุน และ

การว่าจ้างภายในประเทศมีการชะลอตัวลดลง ประกอบกับผู้ประกอบการยังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลงาน  

ท าให้ยังไม่มีแอนิเมชันของไทยออกฉายในปี 2560  

 

ภาพที่ 1 อุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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• อุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต 

 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตด้านมูลค่าการบริโภคในภาพรวมในอุตสาหกรรมเกมเปรียบเทียบกับ 

ปี 2559 พบว่ามีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 19 ตลาดในส่วนผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้าและผู้ดูแลลิขสิทธิ์

ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากกระแส E-sport ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่มูลค่าการผลิตมีอัตรา

การเติบโตลดลงเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 5 ทั้งนี้ จากการส ารวจพบว่า อุตสาหกรรมเกมถูกขับเคลื่อนด้วย 

การบริโภคเกมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีสัดส่วนของผู้จัดจ าหน่าย และผู้น าเข้าสูง ท าให้มูลค่าการน าเข้าเพ่ือ

บริโภคมีสัดส่วนมากกว่ามูลค่าการผลิตอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาดูข้อมูลภายในโดยแยกเป็นสัดส่วนของ

การผลิตเองและการน าเข้ามาจากต่างประเทศ พบว่าตลาดไทยมีมูลค่าการบริโภครวม 18 ,562 ล้านบาท  

แต่กลับมีมูลค่าการผลิตรวมเพียงแค่ 718 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการผลิตเพ่ือส่งออกมากกว่าการผลิตเพ่ือใช้

หรือบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีกกว่า 18,883 ล้านบาท คือการน าเข้าเกมจากต่างประเทศ

มาท้ังหมด 

 

ภาพที่ 2 อุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

• อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์จ าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต 

 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตด้านมูลค่าการบริโภคในภาพรวมเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่ามีอัตรา

การเติบโตเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 16 ในขณะที่มูลค่าการผลิตมีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 11 

ทั้งนี้ จากการส ารวจพบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อมูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์คือมูลค่าด้านการบริโภคเป็น

หลัก โดยเน้นไปที่การน าเข้าเพ่ือบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์จากต่างประเทศเพ่ือ

น ามาพัฒนาต่อยอดเป็นการผลิตสินค้า นอกจากนี้มูลค่าการผลิดก็มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
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ผู้ผลิตหลายรายหันมาพัฒนาคาแรคเตอร์เพ่ือจ าหน่าย หรือรับจ้างผลิตเพ่ือใช้ในแชทแพทฟอร์ม เช่น Line, 

Kakao Talk เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 

ภาพที่ 3 อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์จ าแนกตามมูลค่าการบริโภค และมูลค่าการผลิต 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

2. มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามลักษณะธุรกิจ 

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในภาพรวมจ าแนกตามลักษณะ

ธุรกิจ พบว่า ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย คือการจัดจ าหน่าย การน าเข้า หรือ

การซื้อลิขสิทธิ์ดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือน ามาบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก จากการส ารวจพบว่ามูลค่าของธุรกิจ

ประเภทผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ถือครองสัดส่วนมูลค่าที่มากที่สุดของทุกอุตสาหกรรมย่อย 

และมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มูลค่าของธุรกิจประเภทผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และ

ผู้ดูแลลิขสิทธิ์รวมทุกอุตสาหกรรมมีมูลค่า 22,156.6 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับ 

ปี 2559 พบว่ามีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 15 
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ตารางท่ี 2 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามลักษณะธุรกิจ 

  มูลค่า (ล้านบาท) 

ประเภทธุรกิจ 
อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ อุตสาหกรรมเกม 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 
ผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ
ตนเอง 

         
80.3  

        
85.7  

           
90.9  

          
78.0  

       
344.8  

       
328.6  

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 
           

7  
  

-14 
  

-5 

ผู้รับจ้างผลติ 
     

1,870.9  
    

2,045.7  
           

40.7  
          

86.9  
       

254.8  
       

257.8  

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 
    

       9  
  

       114  
  

        1  

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ ์
     

2,014.1  
    

1,667.3  
       

1,555.5  
      

1,794.7  
   

15,729.0  
  

18,694.6  

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 
   

-17 
  

        15  
  

       19  

รวม 3,965.3 3,798.7 1,687.1 1,959.6 18887.6 19,281.0 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด  

เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการเติบโตจ าแนกตามอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมแอนิเมชันและ

คาแรคเตอร์ ถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจประเภทการรับจ้างผลิต โดยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 9.35 และ 

114.00 ตามล าดับ เนื่องจากผู้ประกอบการให้ความสนใจกับการรับจ้างผลิตงานที่เป็นลักษณะงานระยะสั้นแต่

ได้รับรายได้ที่คุ้มค่ามากขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ถูกขับเคลื่อนโดยธุรกิจประเภท  

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และ ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ โดยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 18.85 ซึ่งเป็นผลมาจาก 

การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมการเล่มเกมของผู้บริโภคที่เป็นส่วนในการขับเคลื่อนการ

น าเข้าเกมจากต่างประเทศมาจัดจ าหน่าย 

 

คาดการณ์อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ปี 2561 – 2562  

 จากการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2560 พบว่า ในภาพรวมมีมูลค่า 25,040 ล้าน

บาท เมื่อจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมเกมมีมูลค่าสูงที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรม

แอนิเมชัน และ อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมเกมมีมูลค่า 19 ,281 ล้านบาท 
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อุตสาหกรรมแอนิเมชันมีมูลค่า 3,799 ล้านบาท และ อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์มีมูลค่า 1,960 ล้านบาท เมื่อ

พิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า ในภาพรวมมี

อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 14 โดยมีมูลค่ารวม 21,981 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตจ าแนก

ตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมเกมมีอัตราการเติบโตมากที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่

ร้อยละ 18 จากมูลค่าอุตสาหกรรมเกมที่ 16,329  ล้านบาทในปี 2559 รวมถึงอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ซึ่งมี

อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 16 จากมูลค่า อุตสาหกรรม

คาแรคเตอร์ที่ 1,687 ล้านบาทในปี 2559 ในขณะที่อุตสาหกรรมแอนิเมชันมีอัตราการเติบโตลดลงที่ร้อยละ 4 

จากมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันที่ 3,965 ในปี 2559 

 

ภาพที่ 4 คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตอุตสาหกรรมในภาพรวม 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด  

 เมือ่พิจารณาแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในภาพรวม คณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่า

อุตสาหกรรมในภาพรวมมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นในระดับคงที่ โดยคณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่าใน

ภาพรวมจะมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 8 และ 9 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ ทั้งนี้ ในการคาดการณ์

อัตราการเติบโตคณะผู้วิจัยวิเคราะห์จากความเห็นของผู้ประกอบการเป็นหลัก โดยค านึงถึงปริมาณงานของ

ผู้ประกอบการที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต การขยายตลาดของผู้ประกอบการ รวมถึงสถานการณ์ภายนอก 

(External Environment) ในตลาดที่คาดการณ์ว่าจะมีผลต่ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จากการ

ส ารวจสามารถสรุปผลการคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์จ าแนกตาม

อุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
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• คาดการณ์อัตราการการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันในภาพรวม คณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่า

อุตสาหกรรมแอนิเมชันมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยคณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่าจะมีอัตรา

การเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 2 และ 4 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมแอนิเมชันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ

ลงทุน การผลิต และการบริโภคสื่อแอนิเมชันในภาพรวม นอกจากนี้ จากการส ารวจพบว่า ผู้ประกอบการมี

แนวโน้มในการรับจ้างผลิตผลงานแอนิเมชันจากต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่การรับจ้างผลิตในประเทศมี

แนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากการรับจ้างผลิต รวมถึงปัญหาด้านแรงงาน และปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ที่ยังคงเป็น

ปัญหาต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันในภาพรวม 

 

ภาพที่ 5 คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

• คาดการณ์อัตราการการเติบโตของอุตสาหกรรมเกม 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในภาพรวม คณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่า

อุตสาหกรรมเกมมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นในระดับคงที่ โดยคณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการ

เติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 9 และ 9 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตของ

อุตสาหกรรมเกมคือความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเกมซึ่งมีความ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอุปสงค์ (ผู้พัฒนาเกมทั้งด้าน 

Software และ Hardware) ท าให้ผู้ผลิตซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ผลิตจากต่างประเทศ จ าเป็นต้องพัฒนา

3,965 

3,799 

3,877 +2%

4,025 +4%

หน่วย: ล้านบาท

2559

2560

2561

2562
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ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตเกมที่

สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ผลิตได้ เช่น รายได้จาก In – App Purchase รายได้จากการโฆษณาในเกม หรือ

การพัฒนารูปแบบของเกมไปเป็นรูปแบบของการแข่งขัน E-Sport เป็นต้น 

 

ภาพที่ 6 คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตอุตสาหกรรมเกม 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

• คาดการณ์อัตราการการเติบโตของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในภาพรวม คณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่าจะมี

อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันอัตราการเติบโตในแต่ละปีจะเห็นได้ว่ามีการชะลอตัว

เล็กน้อยที่ร้อยละ 12 และ 11 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์เป็น

อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากอาศัยการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคเป็นหลัก และถูกขับเคลื่อน

ด้วยการน าเข้าเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือวางจ าหน่ายเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีคาแรคเตอร์ที่มีการพัฒนาและ

มีชื่อเสียงอย่างยาวนาน เช่น มิกกี้เมาส์ โดราเอมอน โปเกมอน เป็นต้น ท าให้ในการพัฒนาคาแรคเตอร์ใหม่ๆ 

ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและสร้างความนิยม 

 

 

 

 

 

16,329 

19,281 
20,927 +9%

22,885 +9%

หน่วย: ล้านบาท

2559

2560

2561

2562
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ภาพที่ 7 คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในภาพรวม คณะผู้วิจัยคาดการณ์ว่าจะ

มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันอัตราการเติบโตในแต่ละปีจะเห็นได้ว่ามีการชะลอตัว

เล็กน้อยที่ร้อยละ 12.30 และ 11.22 ในปี 2561 และ 2562 ตามล าดับ ทั้งนี้  เนื่องจากอุตสาหกรรม

คาแรคเตอร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากอาศัยการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคเป็นหลัก 

และถูกขับเคลื่อนด้วยการน าเข้าเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือวางจ าหน่ายเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีคาแรคเตอร์

ที่มีการพัฒนาและมีชื่อเสียงอย่างยาวนาน เช่น มิกกี้เมาส์ โดราเอมอน โปเกมอน เป็นต้น ท าให้ในการพัฒนา

คาแรคเตอร์ใหม่ๆ ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและสร้างความ

นิยม  

กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากอันเป็น

ผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันการซื้ อ ซีดี ดีวีดี มีปริมาณที่น้อยมาก ช่องทาง

โทรทัศน์ได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจากผู้บริโภคต้องการดูเฉพาะคอนเทนต์ที่ตัวเองสนใจเท่านั้น นอกจาก

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังพบว่าตลาดในประเทศไทยเป็นตลาดที่ค่อนข้างเล็ก ท าให้แอนิเมชันที่สร้าง

ออกมาแม้จะมีความน่าสนใจ มีการท าการตลาดอย่างดี แต่ก็อาจไม่ประสบผลส าเร็จในการสร้างรายได้ อย่างไร

ก็ดีในปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการแอนิเมชันที่มีการปรับปรุงในแง่เนื้อหาและคุณภาพ

โดยมุ่งหวังที่จะน าแอนิเมชันไปขายในระดับนานาชาติแทนท่ีจะพ่ึงพาตลาดในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว 

ส าหรับประเทศไทยนั้นกล่าวได้ว่าเป็นตลาดของเกมที่ค่อนข้างใหญ่ มีผู้บริโภคตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ 

เป็นผู้บริโภคที่มีความพร้อมที่จะจ่ายเงินเพ่ือเล่นเกมให้ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ตั้งแต่เพ่ือการพักผ่อน

1,687 

1,960 

2,201 +12%

2,448 +11%

หน่วย: ล้านบาท

2559

2560

2561

2562
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ที่มีการใช้จ่ายกับเกมน้อย จนถึงเล่นเพ่ือเป็นอาชีพหรือเพ่ือการแข่งขันระดับนานาชาติที่จะมีการใช้จ่ายกับเกม

มาก ปัจจุบันจะพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ท ามีการตัดสินใจซื้อ เล่นเกมและจ่ายเงินในเกมมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ E-sport อีเว้น โดย E-sport อีเว้นนั้นก็คือการจัดแข่งขันเกมโดยไม่ใช่แค่เป็นการ

แข่งขันกันเองแบบปกติของผู้เล่นแต่เป็นการแข่งที่มีการจัดอันดับในการเล่น ที่มีการแบ่งผู้เล่นเป็นลีกจนถึง

ระดับตัวแทนประเทศเพ่ือที่จะเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในการแข่งขันจะมีการให้เงินรางวัลด้วย โดย

เงินรางวัลในการแข่งขันนั้นจะมาจากการแบ่งรายได้ของผู้จัดจ าหน่ายมาสนับสนุนนั้นเอง 

ส่วนผู้ประกอบการคาแรคเตอร์ในประเทศไทยยังมีไม่มานัก แต่ก็มีแนวโน้วที่จะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจาก

ผู้ประกอบการแอนิเมชันหลายรายต้องการลดภาระในการหางานรับจ้างตลอดเวลามาเป็นการหารายได้จาก

ทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทแทนจึงหันมาทางคาแรคเตอร์มากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปธุรกิจด้านคาแรคเตอร์จะประสบ

ปัญหาลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการแอนิเมชัน ในส่วนของการหาทุนเนื่องจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ค่อนข้างจ ากัด จากการที่สถานบันการเงินขาดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจด้านคาแรคเตอร์ ธุรกิจด้าน

คาแรคเตอร์แม้ว่าในช่วงแรกจะไม่ต้องใช้ทุนสูงมากเนื่องจากเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมา แต่สิ่งที่ต้องท าใน

ล าดับต่อมาก็คือการท างานตลาดเพ่ือให้คาแรคเตอร์เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกลับเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้

เงินทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งจุดนี้เองที่ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายแม้ว่าจะมีคาแรคเตอร์แต่ก็ไม่สามารถ

น ามาใช้หารายได้ได้อย่างที่ต้องการ และทางออกในปัจจุบันก็เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการแอนิเมชัน ท าใน

ลักษณะเดียวกันนั้นก็คือการหาทุนจากกองทุนในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมงานประกวดคาแรคเตอร์ต่าง ๆ 

เมื่อผู้ประกอบการได้การสร้างและท าการตลาดให้กับตัวคาแรคเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยส่วนใหญ่ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอนั้นจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ

เงินทุน Software มีต้นทุนสูง อีกทั้งยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษี ( Tax Incentive ) ที่บริษัทต่างชาติ

ที่มาจ้างงานผู้ผลิตคอนเทนต์ไทยควรจะได้ เพ่ือให้ผู้ผลิตไทยไม่เสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านที่

มีนโยบายดังกล่าว ระบบคอนเทนต์โควตา ( Content Quota System ) ที่จ ากัดสัดส่วนของคอนเทนต์

ต่างชาติที่ฉายในโทรทัศน์ เพ่ือให้คอนเทนต์ของไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม มาตรการการตรวจจับ

การละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น แอนิเมชัน เกม หรือคาแรคเตอร์ เพ่ือให้ปกป้องผู้ผลิตคอนเทนต์ 

และผู้น าเข้าคอนเทนต์  มาตรการการตรวจจับผู้ใช้ซอฟท์แวร์เถื่อนอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างความยุติธรรมในเรื่อง

ของต้นทุนให้ผู้ประกอบการ 

 คณะผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้ 

• ระยะสั้น (1 – 2 ปี): สนับสนุนหรือส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ  

เพ่ือลดภาระของผู้ประกอบการในการเข้าถึงซอฟแวร์หรือเทคโนโลยีต่าง  ๆ ที่มีราคาสูง 

นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังสามารถมีส่วนในการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ กับ
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นักลงทุนในแขนงต่าง ๆ ในลักษณะของการท า Business Matching เช่น การจัดการประชุม

เพ่ือให้องค์กรต่าง ๆ ที่มีความต้องการในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ได้พบกับกลุ่มผู้ผลิต 

• ระยะกลาง (3 – 5 ปี) : สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการ 

จากเดิมที่มีการฝึกงานเพียง 1 ภาคการศึกษา และฝึกงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้เริ่ม

ฝึกงานเมื่อผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษามองภาพรวมของการท างานได้ง่ายขึ้น 

ควรสนับสนุนให้มีการฝึกงานตั้งแต่การศึกษาชั้นปีที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพการท างานใน

ชีวิตจริงมากขึ้น นอกเหนือจากทฤษฎีจากการเรียนเท่านั้น ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ฝึกอีกด้วย 

• ระยะยาว (10 – 20 ปี) : ส่งเสริมให้เกิดมาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังเพ่ือป้องกันการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือส่งเสริมมาตรการด้านภาษีต่าง ๆ 
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Executive Summary 

The assessment of the digital content industry of 2017 which includes 3 sub industries; 

animation, character and game has the following adjustments to the study conducted in 2016:  

1. Research Methodology: the application of Taro Yamane’s Sample Size Formula of 

sample size with an error of 5% and confidence coefficient of 95%  

2. Sampling selection methodology based on the TSIC code as some organizations may 

have been liquidated or have adjusted their business operation.   

3. A study on worldwide trends in the industry to benchmark the Thai digital content 

industry against other countries in order to develop the core competency of the 

industry. 

4. A study of the ecosystems and value chains of the digital content industry  

5. A survey on the consumer behavior (game industry) as the game industry holds the 

largest share of the digital content industry along with the fast pace of technological 

changes, market factors, trends and changing consumer behaviors, therefore, IDC has 

conducted this research in order to establish a better understanding of consumer 

needs and behavioral changes.  

 In the 2017 market study, IDC collaborated with the Digital Content Association of 

Thailand (DCAT), the Thailand Animation & Computer Graphics Association (TACGA), Thai Game 

Software Industry Association and Bangkok ACM SIGGRAPH Association along with the 

cooperation from key players in the digital content industry. The framework of this study is in 

the form of a quantitative and qualitative survey by conducting face-to-face interviews, 

telephonic interviews and interviews through online platforms. Table 1 shows the population 

and sample size in the 2017 study compared to the 2016 study. 
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Table 1 Comparison of population and sample size in 2016 and 2017 per industry 

Industry 
2016 2017 

Population  Sample Size Population Sample Size 

Animation 196 136 185 127 

Games 24 23 85 70 

Character 91 66 17 16 

Total 311 225 287 213 

Source: IDC Research Team 

The digital content industry plays a key role and is integrated within various industries 

such as media and entertainment, education etc. Only as an animation Games and characters, 

Moreover, the digital content industry is driven by trends, consumer interests and behavior as 

well as technological development which are dynamic and constantly changing. The research 

shows that the overall digital content industry has grown 14% from 2016 and is expected to 

grow in the following years with the game and character industries leading the growth. Game 

is the most popular industry in the digital content industry and has the largest growth rate 

which is largely driven by the changes and development in technology that facilitates game 

content creation across various platforms. Taking the demand side in to consideration, 

consumers are increasingly active in technological deployment particularly in the increasing 

use of smart phones. Smart phones became the main platform for gamers as they are 

increasingly getting cheaper in price while technological advancements made smartphones 

become more efficient. The character industry also has a high potential to grow due to the 

increase in channels that facilitate character content creation for example, content created 

by IP owners are gaining in popularity and are widely used in chat platforms. Moreover, 

merchandising based on popular characters are also critical to the growth of IP owners in the 

character industry. The biggest contribution to the growth of the animation industry is the 

growth of the distributor segment through the creation of CG services or animation work for 
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advertising agencies both in Thailand and abroad even though the market saw a slight decline 

in 2017 as no Thai animation from the IP owner segment have been released.   

Assessment of the digital content industry in 2017  

 The assessments of the digital content industry in 2017 are as below:  

1. Market size by consumption value and production value 

• Animation industry  

 The overall consumption value of the animation industry has declined 25% while the 

production value shows a slight increase of 0.14% Thailand is recognized globally as an 

important hub for the animated content creation with a caliber of high potential content 

creators where the highest contribution to the market is the creation of CG Service and VFX 

making Thai animation creators grow in value from exporting animated content. On the other 

hand, the decrease in the market size is a result of the decline in consumption of animated 

content in the country due to the slowdown of investments and production rates internally, 

no Thai animation has been released in 2017 

 

Figure 1 The animation industry by consumption and production value 

 

Source: IDC Research Team 
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• Game Industry  

 The overall consumption value of the game industry has increased 19% with the 

distributor segment leading the growth due to the adoption of E-Sport in Thailand and abroad 

while production value shows a slight decrease of 5% Moreover, the game market is largely 

driven by consumption demands as the portion of distributor segment is significantly larger 

than the rest, resulting in the high number of imported games to meet consumer demands. 

The consumption value of the game industry far exceeds the production value with an overall 

consumption value of 19 billion baht where 19 billion-baht accounts for the import of game 

for domestic consumption while production only accounts for 718 million baht. 

 

Figure 2 The game industry by consumption and production values 

 

Source: IDC Research Team 

• Character Industry  

 The overall consumption and production value of the character industry has increased 

16% and 11% respectively. The growth of the character industry is largely driven by 

consumption demands particularly merchandising based on imported character content. 

Additionally, production value is expected to grow as many creators have started to target 

chat platforms such as Line, Kakao Talk as potential markets. 
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Figure 3 The character industry classified by consumption and production values 

 

Source: IDC Research Team 

 

The overall consumption and production value of the character industry has increased 

16% and 11% respectively. The growth of the character industry is largely driven by 

consumption demands particularly merchandising based on imported character content. 

Additionally, production value is expected to grow as many creators have started to target 

chat platforms such as Line, Kakao Talk as potential markets. 

3. Market size by segment  

 Taking segment in to consideration, the overall growth of the digital content industry 

is led by the distribution, import or buying copyrights of digital content. The research shows 

that the distributor, importer, licensing agent segment holds the biggest market share and is 

expected to grow constantly. The distributor, importer, licensing agent segment generated 

approximately 22 billion baht in revenue and has experienced a 15% growth 

 The animation and character industries are driven by the outsourced service providers 

segment and have grown 9% and 114% respectively. The growth is a result of creators aiming to 

create short term content that generated higher return. On the other hand, the game industry is 

the only industry where growth is driven by the distributor, importer, licensing agent segment and 

have a grown 19% which is due to the advanced development of technology and consumer 

behavior that has driven the import and distribution of game from abroad. 
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Table 2 Market size by segment  

  Value (Million baht) 

Segment 
Animation Character Game 

2559 2560 2559 2560 2559 2560 
Original content producers / IP 
owners 

         
80.3  

        
85.7  

           
90.9  

          
78.0  

       
344.8  

       
328.6  

 
Growth Rate (%) 

  
 

        7  
  

 
-14 

  
 

-5 

Outsourced service providers 
     

1,870.9  
    

2,045.7  
           

40.7  
          

86.9  
       

254.8  
       

257.8  
 
Growth Rate (%) 

  
         

9  
  

        
114  

  
         

1  
Distributor, Importer, Licensing 
Agent 

     
2,014.1  

    
1,667.3  

       
1,555.5  

      
1,794.7  

   
15,729.0  

  
18,694.6  

 
Growth Rate (%) 

  
 

-17 
  

 
       15  

  
 

     19  

Total 3,965.3 3,798.7 1,687.1 1,959.6 18887.6 19,281.0 

 Source: IDC Research Team  

Digital Content Industry Market forecast for 2018 – 2019  

The research shows that the digital content industry in 2017 generated approximately 

25.0 billion baht in value. Taking each sub industry in to consideration, it is found that the 

game industry (19.3 billion baht) generated the highest value followed by animation (3.8 billion 

baht) and character (2.0 billion baht). The overall market has grown from the value of 22.0 

billion baht in 2016 by 14% Considering the sub industries, the game industry has shown the 

highest growth rate of 18% from the value of 16.3 billion baht in 2016. The character industry 

has also grown 16% from the value of 1.7 billion baht in 2016. On the other hand, the 

animation industry has declined 4% from the value of 4.0 billion baht in 2016   
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Figure 4 Overall industry forecast 

 

Source: IDC Research Team  

 

 The overall market is expected to grow at a steady rate with a forecasted growth rate 

of 8% and 9% in 2018 and 2019 respectively. The forecast is projected based on the opinions 

of the respondents based on their work that is currently in the production phase, market 

expansion and external environmental context that is expected to influence the growth of 

the digital content industry and can be summarized as below: 

• Animation industry market forecast 

 The animation industry is expected to experience a slow growth during 2018 and 2019 

with a growth rate of 2.05% and 4% respectively. The animation industry is mainly driven by 

economics situation as it is the main factors influencing investment, production and the overall 

consumption of animation. The research shows that there is a tendency for creators to 

increasingly aim to work on projects from overseas markets while production from in country 

investments has a declining trend due to problems associated with talent, intellectual 

property that is still preventing the growth of the animation industry as a whole  
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Figure 5 Animation industry market forecast 

 

Source: IDC Research Team 
 

• Game industry market forecast 

The game industry is expected to grow at a steady rate with a forecasted growth of 

9% and 9% in 2018 and 2019 respectively.  The game industry is largely driven by changes in 

consumer behavior. The rapid changes in the demand side is the key driver for the supply 

side in terms of game software and hardware creation which are mostly international game 

companies. Suppliers to the game industry must be active in product development in order 

to meet consumer demands. The value added from game creation such as in – app purchase, 

advertising and the establishment of E – Sport are also key drivers of the game industry 

Figure 6 Game industry market forecast 

 

Source: IDC Research Team 

3,965 

3,799 

3,877 

4,025 

2559

2560

2561

16,329 

19,281 
20,927 

22,885 

2559
2560
2561
2562
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• Character industry market forecast 

 The character industry is expected to grow at a steady but slow growth with a 

forecasted growth of 12% and 11% in 2018 and 2019 respectively. The character industry is 

highly competitive and is based on creating awareness among the consumer minds and is also 

largely driven by the import of character for merchandising. Moreover, the creation of new 

character requires time in creating awareness as there are existing characters that have been 

established a strong awareness, are at the top of consumers’ minds and are very popular like 

Mickey Mouse, Doraemon and Pokémon. 

 

Figure 7 Character market forecast 

 

Source: IDC Research Team 

Conclusion and Recommendations  

In conclusion, technological development has influenced the changes in consumption 

behavior, a clear example can be seen through the consumption of CD, DVD that is decreasing 

rapidly, consumption of digital content through traditional TV channels are declining at a rapid 

rate because consumers are increasingly changing in consumption behavior and are more 

focused to consume what they are interested in. Moreover, the Thai digital content industry 

is still a relatively small market, some of the animated content despite having gained interests 

by consumers or may have gone through a thorough marketing scheme, may not be successful 
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in generating revenue. However, animation creators are increasingly adaptive to these changes 

and thrive to develop their content and production quality in order to expand to overseas 

market to create more channels.    

Thailand is a big market for game with consumers across all age segments with a range 

of purchasing power for game content. Purchasing of game can range from small purchases 

for consumers of game for relaxation purposes to professional gamers or gamers in 

international competition with high purchasing power. Moreover, with the launch of E-Sport 

which is a ranked gaming event in the form of local and international leagues where 

competitors compete for reward which is supported by the distributors.  

Although there is a limited number of Thai character content creator, the number of 

character content creator is expected to grow due to animation creators who are changing 

their business model from being outsourcing agents to generating value based on their own 

assets and therefore would aim to create more character content. The general issues in the 

character industry is similar to the animation industry as creators have limited access to 

funding as financial institutions are unfamiliar with the character creation business. Although 

the creation of character does not require high investment capital but the marketing activities 

to create awareness among consumers is highly cost incentive. This prevents many creators 

from generating revenue even though they have already created their content. Many 

animation creators resolve this issue by accessing funding from abroad or competing in 

character creation competitions in order to generate revenue and market their products.  

 The challenges faced by the digital content industry as a whole are as below: 

• Access to funding due to the high cost of software 

• Tax incentive measures that are benefiting overseas investors more than Thai 

content creators to be able to compete with neighboring countries with similar 

measures 

• Content quota system to limit the airing of international content in order for Thai 

content to gain the maximum benefit.  

• Strict measures for piracy both for pirated content and software 
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Therefore, IDC propose the follow strategic recommendations:  

• Short term strategy (1 – 2 years):  

- Support creators with access to funding in order to facilitate creators with 

access to the necessary software and technology. 

- Support network creation for creators and investors from different industries in 

the form of business matching for example hosting events where corporates 

with demands for digital content could meet with creators.  

• Short term strategy (3 – 5 years): Integration of educational institutions with content 

creators to provide students with the adequate training. This could be done by 

changing the internship scheme for university students from a one term internship for 

3rd year students to implementing the internship scheme after 2nd year of university in 

order for students to gain a broader perspective of working in industry over theoretical 

based learning  

• Long term strategy (10 – 20 years): Strengthen laws and legislative measures to prevent 

piracy or implement tax measures to facilitate creators.  
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บทที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้ภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งประกอบด้วย

อุตสาหกรรมด้านแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดให้มีการส ารวจ

ข้อมูลตลาดด้านดิจิทัลคอนเทนต์ในปีที่ผ่านมา เพ่ือแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ อาทิ มูลค่ าตลาด มูลค่าการผลิต 

มูลค่าการน าเข้า – ส่งออก โดยน าเสนอทั้งในมุมที่เป็น Product และ Service รวมไปจนถึงมุมมองที่เป็น

ช่องทางการตลาด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้

วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ส่งผลให้เกิดการเติบโตและเข้มแข็งของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย 

 ปัจจุบัน ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอยู่ในอุตสาหกรรมแทบทุก

แขนง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิง ทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ แอนิเมชัน เกม อีเลิร์นนิ่งเพลง  

สื่อสิ่ งพิมพ์ การสื่อสาร การออกแบบแขนงต่ าง ๆ หรือแม้กระทั่ งการศึกษา ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 

“Digital Content” เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถน ามาประยุกต์และต่อยอดในธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้  

อย่างไม่จ ากัดและถือเป็นการรวมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความส าคัญมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะเนื่องจาก 

การใช้ทรัพยากรมนุษย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างรายได้

กลับเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล 

 ดังนั้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมมีข้อมูลทั้งในเชิงมูลค่า และสถานภาพทางการตลาด รวมถึงมีข้อมูลอ่ืน ๆ 

ที่จ าเป็นต่ออุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในการปรับรูปแบบ

การด าเนินธุรกิจ และผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ และสอดรับกับสภาพอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ด้านแอนิเมชัน, เกม และคาแรคเตอร์ 

ในด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม และมูลค่าตลาดในประเทศไทย รวมถึงมูลค่าการน าเข้าและส่งออก 
ทั้งนี้ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลในอดีต และอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีแนวโน้มส่งผลต่ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ในส่วนของ 
แอนิเมชัน, เกม และคาแรคเตอร์ 

3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการศึกษาให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ นักศึกษา นักลงทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในและนอกประเทศ 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เพ่ือวางทิศทางการด าเนินงานในการส่งเสริมการตลาด การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล

ในอนาคต 
2. เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมแนวโน้มเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

คอนเทนต์ (Digital Content) 
3. เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน วางกรอบนโยบายให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย 
 

1.4 ขอบเขตการด าเนนิงาน/กรอบหรือแนวทางในการส ารวจ 
 การส ารวจข้อมูล และประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) (แอนิเมชัน 

เกม และคาแรคเตอร์) ประจ าปี 2560 คาดการณ์ปี 2561-2562 ให้คอบคลุมแต่ละด้านดังนี้ 

1. Animation 
1.1 ประเภทของรูปแบบและเนื้อหาในการน าเสนอผลงาน Animation 

1) Animated Series 

2) Animated Feature Film 

3) งานสปอตโฆษณา (Animated TVC) 

4) งานรับจ้างผลิตเทคนิคพิเศษเฉพาะ รวมถึงงานออกแบบ/น าเสนอ เช่น Short 

Animation, TV idents, Architectural Visualization, Motion Graphics, 

Infographics 

5) Animation for Game เช่น Game Intro 

6) Animation for Education 

1.2 ช่องทาง หรือแหล่งที่มาของรายได้ ตามหัวข้อย่อยที่ปรากฏในข้อ 1.1 โดยแบ่งเป็นรายได้จาก

ภายในประเทศหรือส่งออก 

1) Free TV 

2) Pay TV 

3) Theatre: ฉายในโรงภาพยนตร์ 

4) Home entertainment: DVD, VCD, etc. 

5) Merchandising Sale (กรณีเจ้าของ IP ผลิตสินค้าขายเอง) 

6) รายได้จากการอนุญาตให้ใช้จากลิขสิทธิ์ เ พ่ือผลิตสินค้าต่าง ๆ (Merchandise   

licensing) 
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7) Chat Platform เช่น Line Sticker etc. 

8) Internet Streaming เช่น YouTube etc. 

9) Corporate Service เช่น Mascot Design, Sticker Design etc. 

2. Game แบ่งกลุ่มข้อมูลจ าแนกตาม Platform ดังนี้ 

2.1 Computer เช่น PC หรือ Mac โดยระบุรูปแบบการจัดจ าหน่ายเกมดังนี้ 

1) เป็น Retail Box 
2) เป็น Digital Download 
3) เป็น Web Browser Game 

2.2 Console ได้แก่  Playstation3, Playstation4, Xbox One, Xbox360, Nintendo 3DS, Wii, 

Wii U 

2.3 Mobile/Tablet/Smart TV ได้แก่ iOS, Android, Windows Phone หรืออ่ืน ๆ 

2.4 Arcade ได้แก่ เกมตู้ต่าง ๆ 

2.5 ศึกษาและส ารวจข้อมูล ถึงพฤติกรรมการบริโภคเกมในไทย เช่น จ านวนชั่วโมงในการเล่นเกม  

เป็นต้น 

3. Character 

3.1 ประเภทของรูปแบบและเนื้อหาคาแรคเตอร์ 

1) Character Licensing 
- Traditional License (Apparels, Toys, Stationary, Promotional, etc.) 

- Digital License (Line Stickers, Games) 

2) Character Design Service 
3) Character Merchandising  
4) Others  

3.2 ช่องทาง หรือแหล่งที่มาของรายได้ ตามข้อย่อยที่ปรากฏในข้อ 3.1 โดยแบ่งเป็นรายได้จาก

ภายในประเทศหรือส่งออก 

1) Consumers 
2) Corporate 
3) Government 

4.  การส ารวจในข้อ 1 - 3 ต้องแจกแจงข้อมูลดังกล่าวดังนี้ 

4.1 ข้อมูลรายได้ที่มาจากงานที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ( IP) โดยเฉพาะกลุ่มเกม จะเป็นการน าเสนอ

รายได้ในมิติ ดังนี้ 
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- Premium Game (Pay Per Download) 

- Subscription 

- In-App Purchase (รายได้จากการซื้อ item) 

- Advertisement 

4.2 ข้อมูลรายได้ที่มาจากงานรับจ้างผลิต (Outsource) 

4.3 ข้อมูลรายได้จากงานท่ีผลิตในประเทศ (Local/Domestic) 

4.4 ข้อมูลรายได้จากงานต่างประเทศ (Abroad) 

4.5 ข้อมูลรายได้ทีม่าจากงานลิขสิทธิ์ที่ขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

4.6 แจกแจงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าเกม เพ่ือความบันเทิง การศึกษา และการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ 
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดในการส ารวจ 

และระเบียบวิธีวิจยั 
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บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการส ารวจ และระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 กรอบแนวคิดในการส ารวจ 
ในการส ารวจข้อมูลเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ าปี 2560 บริษัทฯ ยังคงเสนอกรอบ

แนวความคิดเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมีความต่อเนื่องสามารถเปรียบเทียบ

กันได้ โดยบริษัทฯ จะใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่เป็นข้อมูลล่าสุดอันจะท าให้ผลการส ารวจและ 

การวิเคราะห์แม่นย า โดยบริษัทฯ ด าเนินการส ารวจข้อมูลดังกล่าว ตามแนวทางระเบียบวิธีการส ารวจข้อมูล 

ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเห็นชอบ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่บริษัทฯ เสนอ ประกอบด้วย 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ประกอบการที่มีบทบาทสูง (Key 
players) ในแต่ละสาขา โดยรวบรวมจากข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดและแนวโน้มที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงตลาด 

- ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับจากผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรม (SME) 
ตามตัวอย่างแบบสอบถามดังที่แสดงในภาคผนวก 

- ฐานข้อมูลเดิมที่บริษัทฯ จัดท าอย่างต่อเนื่อง ที่เก่ียวข้องกับทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ดิจิทัลคอนเทนต์ 

- ข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเกมในไทย (เฉพาะอุตสาหกรรมเกมเท่านั้น) 

- เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประจ าปี 2559 ท าให้สามารถ
เปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างปีที่ผ่านมาและปีการส ารวจปัจจุบัน 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่บริษัทฯ เสนอ ประกอบด้วย 

- บริษัทฯ ใช้ข้อมูลจาก App Annie เพ่ือสืบค้นข้อมูลโมบายล์เกมและ Line Sticker 

- สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมเช่น www.game-ded.com www.online-
station.com  www.compgamer.com เพ่ือสืบค้นข้อมูลพีซีและโมบายล์เกม 

- เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเพ่ือสืบค้นข้อมูลการฉายแอนิเมชัน 

- ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช จ ากัด เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรตติ้ง และ
จ านวนผู้รับชมของรายการแอนิเมชัน 

- www.boxofficemojo.com เพ่ือสืบค้นข้อมูลตลาดภาพยนตร์ 
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- เว็บไซต์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ของผู้ประกอบการเกมระดับโลก ตัวอย่างเช่น Microsoft, 
Sony, Nintendo เป็นต้น 

- ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

 

กรอบความคิดในการวัดมูลค่าตลาด คือ เป็นการวัดมูลค่าการผลิตซึ่งเป็นมูลค่าที่ผลิตเพ่ือใช้บริโภค 

ในประเทศ การผลิตเพ่ือส่งออก และการน าเข้าเพ่ือบริโภคในประเทศ (ภาพท่ี 2.1) ในปี 2560 และคาดการณ์

ปี 2561 - 2562 การวัดมูลค่าดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวทางการวัดมูลค่าตลาดในระดับสากล และ

ยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 

เนื่องจากมูลค่าการผลิตและการน าเข้าเป็นข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการและขนาดของ

อุตสาหกรรมที่แท้จริงในประเทศไทย  

 มูลค่าการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยที่ตกอยู่กับทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจาก

ต่างชาติ จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญชาติของบริษัทจากสัดส่วนการถือหุ้นข้างมากในบริษัท โดยใช้

เกณฑ์ในการคัดเลือก Key Player ดังนี้ 

- แอนิเมชัน รายได้รวมทั้งปี 20 ล้านบาทข้ึนไป 

- เกม รายได้รวมทั้งปี 100 ล้านบาทข้ึนไป 

- คาแรคเตอร์ รายได้รวมทั้งปี 10 ล้านบาทข้ึนไป 

 

ภาพที่ 2.1 การแบ่งประเภทมูลค่าตลาด 

 

ที่มา: บริษัท ไอดีซี รเีสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด และ TDRI 
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ภาพที่ 2.2 การแบ่งประเภทผู้ประกอบการในตลาด 

 

ที่มา: บริษัท ไอดีซี รเีสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

2.2 นิยามและกรอบประชากรท่ีใช้ในการส ารวจ 
ในการส ารวจครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้นิยามในการก าหนดกรอบประชากรในการส ารวจเดียวกันกับปีที่ผ่าน

มา เพ่ือความแม่นย าในการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากรายงาน OECD Guide to 

Measuring the Information Society 2011 ที่จัดท าโดย Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) 

โดยการรวบรวมจ านวนประชากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เพ่ือน ามาใช้ในการส ารวจ บริษัทฯ 

รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

• ฐานข้อมูลเดิมจากส ารวจข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ าปี 2559 

• ฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2558 – 2560 โดยคัดเลือกจากบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ธุรกิจในตามหมวด TSIC Code ตามตารางท่ี 2.1 

• ฐานข้อมูลจากสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• สอบถามจากผู้ประกอบการ 

• ข้อมูลจาก App Annie (เฉพาะสาขาเกม) 

• ฐานข้อมูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ 
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ตารางท่ี 2.1 TSIC 2009 ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 

แอนิเมชัน และ คาแรคเตอร์ 
TSIC 2009 ค าอธิบาย 
หมวดที่เก่ียวข้องโดยตรง 
59122  
 
หมวดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
59111 
59112 
59131 
 
หมวดที่เก่ียวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการผลิตซ้ า 
77400 
 
 
18200 

 
บริการการท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิค แอนิเมชัน และ
เทคนิคพิเศษ 
 
การผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 
การผลิตรายการโทรทัศน์ 
การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดีทัศน์และรายการโทรทัศน์ 
 
 
 
การให้เช่าแบบลิสซิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์สินทาง
ปัญญา และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันยกเว้นงานที่มี
ลิขสิทธิ์ 
การผลิตซ้ าสื่อบันทึก 

  
เกม 

หมวดที่เก่ียวข้องโดยตรง 
58201 
หมวดอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
92393 

 
การจัดท าซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป 
 
การด าเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ 

 

 

ภาพที่ 2.3 ภาพที่ 2.4 และภาพที่ 2.5 เป็นภาพที่แสดงถึงจ านวนผู้ประกอบการในแต่ละแหล่งข้อมูล 

ส าหรับผู้ประกอบการในสาขาแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2.3 กรอบประชากรที่ใช้ในการส ารวจผู้ประกอบการสาขาแอนิเมชัน 

 
ภาพที่ 2.4 กรอบประชากรที่ใช้ในการส ารวจผู้ประกอบการสาขาเกม 

   

ภาพที่ 2.5 กรอบประชากรที่ใช้ในการส ารวจผู้ประกอบการสาขาคาแรคเตอร์ 

 

 

 

 

 

  

ฐานข้อมูลเดิม

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ข้อมูลจาก
สมาคมและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ

ข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ
(Boxoffice, TV 
Ratting, Finder)

ฐานข้อมูลเดิม

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ข้อมูลจากสมาคม
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ

App Annie

ข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ 
(Online-station, 
Compgamer)

IDC Game 
Tracker

ฐานข้อมูลเดิม

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ข้อมูลจากสมาคม
และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง
สัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ

App Annie

ข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ 
(Line Sticker, 

DITP)
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ภายหลังจากรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ จากฐานข้อมูลเดิม 

แหล่งข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) การสอบถามจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม การสอบถาม

จากทางสมาคมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ App Annie เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะน ารายชื่อ

ผู้ประกอบการที่ ได้มาตัดรายชื่อผู้ประกอบการที่มีรายชื่อซ้ ากันออก แล้วจึงสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น 

ของผู้ประกอบการ เช่น สถานะนิติบุคคล เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อผู้ติดต่อ เป็นต้น เพ่ือใช้ส าหรับ

การติดต่อสอบถามการคงอยู่ของบริษัทและข้อมูลการประกอบธุรกิจ เนื่องจากในบางกรณีผู้ประกอบการบาง

รายไม่ได้ประกอบธุรกิจตามหมวดธุรกิจที่ได้จดทะเบียนไว้หรือเลิกกิจการไปแล้ว จากนั้นจึงท าการสรุปจ านวน

ประชากรทั้งหมดท่ีจะใช้ในการส ารวจ 

2.3 การก าหนดขนาดตัวอย่างในการส ารวจ 
บริษัทฯ  ใช้ หลั กการทางสถิ ติ ที่ เ ป็นที่ เ ชื่ อถื อและยอมรั บ ในการ เลื อกหรื อสุ่ มตั วอย่ า ง  

(Sampling Methodology) โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง บริษัทฯ ใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  

สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

 เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  N = จ านวนประชากรทั้งหมด  

  e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ 

ในการวิเคราะห์การประมาณค่าสัดส่วนและค่าเฉลี่ย บริษัทฯ ก าหนดให้มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อน (e) ร้อยละ 5 และค่าความแปรปรวนของข้อมูล  

(p) = 0.52  ผลการค านวณเบื้องต้นขนาดจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามสาขาของผู้ประกอบการส าหรับ

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ แสดงในตารางที่ 2.2  

ตารางท่ี 2.2 จ านวนตัวอย่างตามสาขาของผู้ประกอบการ 

สาขาอุตสาหกรรม จ านวนประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ี e= ±5% 

แอนิเมชัน 185 127 

เกม 97 78 

คาแรคเตอร ์ 17 16 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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2.4 แหล่งข้อมูลและแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจ 
คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและแนวโน้มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดทั้งจากแหล่งข้อมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้ 

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ประกอบการที่มีบทบาทสูง 

(Key players) ในแต่ละสาขา โดยรวบรวมจากข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดและแนวโน้มที่

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตลาด  

- ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับจากผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรม 

(SME) ตามตัวอย่างแบบสอบถามดังทีแ่สดงในภาคผนวก 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ส าหรับผู้ประกอบการที่มีบทบาทสูง (Key 

players) และผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรม (SME)  

- ฐานข้อมูลเดิมที่คณะผู้วิจัยจัดท าอย่างต่อเนื่อง ที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ 

ส าหรับการส ารวจปีนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งน่าจะช่วยให้ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยสามารถเข้าร่วมตอบค าถาม

ได้จากเว็บไซตต์่อไปนี้ 

สาขาแอนิเมชัน  

- https://www.research.net/r/ANIMENKEY 

สาขาเกม 

- https://www.research.net/r/GAMENKEY 

สาขาคาแรคเตอร์ 

- https://www.research.net/r/CHARNKEY 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

o คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลตลาดในปีที่ผ่านมาจากรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การส ารวจมูลค่า

ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ปี 2559 และวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูล

ระหว่างปีที่ผ่านมาและปีการส ารวจปัจจุบัน 

https://www.research.net/r/ANIMENKEY
https://www.research.net/r/GAMENKEY
https://www.research.net/r/CHARNKEY
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o คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก App Annie เพ่ือสืบค้นข้อมูลโมบายล์เกมและ Line Sticker  

o สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์เกี่ยวกับเกมเช่น www.game-ded.com www.online-

station.com  www.compgamer.com เพ่ือสืบค้นข้อมูลพีซีและโมบายล์เกม  

o เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเพ่ือสืบค้นข้อมูลการฉายแอนิเมชัน 

o ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช จ ากัด เพ่ือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรตติ้ง 

และจ านวนผู้รับชมของรายการแอนิเมชัน 

o www.boxofficemojo.com เพ่ือสืบค้นข้อมูลตลาดภาพยนตร์แอนิเมชัน 

o เว็บไซต์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ของผู้ประกอบการเกมระดับโลก ตัวอย่างเช่น Microsoft, 

Sony, Nintendo เป็นต้น 

o ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

 

ภาพที่ 2.6 กรอบการประมาณมูลค่าและการวิเคราะห์ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ 

 

ที่มา: บริษัท ไอดีซี รเีสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

2.5 ผลการตอบกลับแบบสอบถาม 
การส ารวจตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ ตามที่ระบุ

ข้างต้น โดยให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าพบผู้ประกอบการรายส าคัญในตลาด  (Key players) ทั้งใน
สาขาแอนิเมชัน และเกม ตามตารางท่ี 2.4 ส าหรับสาขาแอนิเมชัน ตารางที ่2.5 ส าหรับสาขาเกม และตารางที่ 
2.6 ส าหรับคาแรคเตอร์ ซึ่งรวบรวมมาจากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ 

  

http://www.game-ded.com/
http://www.online-station.com/
http://www.online-station.com/
http://www.compgamer.com/
file:///C:/Users/jsidhu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B8PA1VDL/www.boxofficemojo.com
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นอกเหนือไปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการรายส าคัญทุกรายแล้ว
คณะผู้วิจัยยังจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เป็นประชากรในการส ารวจทุกบริษัท  
และได้โทรศัพท์เข้าไปสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยมีผลการได้รับการตอบรับตามตารางที่ 2.3 โดยอัตราการตอบรับ
ของการส ารวจเท่ากับร้อยละ 102 ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 2.3 จ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับกลับ 

สาขาอุตสาหกรรม 

จ านวน

ประชากร

เบื้องต้น 

ขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ e= ±5% 

แบบสอบถามตอบกลับ 

จ านวน ร้อยละของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

แอนิเมชัน 185 127 128 101 

เกม 97 78 80 103 

คาแรคเตอร์ 17 16 17 100 

รวม 299 221 225 102 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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บทที่ 3 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) และ 

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)  
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บทที่ 3 ระบบนิเวศ (Ecosystem) และห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

3.1 ระบบนิเวศของอตุสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย 
 เมื่อกล่าวถึงค าว่า ระบบนิเวศ หรือ Ecosystem โดยทั่วไปอาจตีความหมายถึงการศึกษาใน 

วิชาวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง  

ความสัมพันธ์มี  2 ลักษณะ  คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

ด้วยกันเอง โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณนั้น ๆ สู่สิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันได้มีการน า

แนวความคิดในเรื่องนี้มีปรับใช้เป็นแนวคิดเชิงอุตสาหกรรมและการจัดการทางธุรกิจมากขึ้น เพ่ือวิเคราะห์ให้

เห็นถึ งความเป็นไปได้ ในการอยู่ รอดของอุตสาหกรรมและองค์กรทางธุ รกิจ  โดยในบทความนี้ 

จะน าแนวคิดด้านระบบนิเวศมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ทั้งนี้ค าว่าอุตสาหกรรมดิจิทัล

คอนเทนต์ไทยในบทความนี้จะประกอบไปด้วย ดิจิทัลคอนเทนต์สาขาแอนิเมชัน สาขาเกม และสาขา

คาแรคเตอร์ เป็นส าคัญ 

3.1.1 อุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

3.1.1.1 ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

อุตสาหกรรมแอนิเมชันเริ่มต้นจากผู้ประกอบการหรือสตูดิโอ ที่เป็นผู้ผลิตแอนิเมชันประเภท

ต่าง ๆ ส าหรับประเทศไทยจะแบ่งประเภทผู้ประกอบการได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

ผู้รับจ้างผลิต และ ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้น าเข้า/ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ โดยผู้ประกอบการ จะต้องอาศัยทรัพยากรการ

ผลิตที่ส าคัญ คือ บุคลกร เงินทุน และ อุปกรณ์การผลิตได้แก่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ในส่วนของบุคลากรด้านการผลิตแอนิเมชัน  ปัจจุบันได้มาจากการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษาที่มีการผลิตบุคคลกรอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้บุคลากรที่เข้าไปให้ความรู้และสอนในมหาวิทยาลัยนั้นส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการด้าน

แอนิเมชันที่ประกอบกิจการในปัจจุบัน ซึ่งการก าหนดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีการสอน

และฝึกทักษะที่ครอบคลุมเนื้อหาและวิธีการท าแอนิเมชันในทุกขั้นตอน แต่ในการท างานบุคลากรจบ

ใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท างานได้เนื่องจากในการท างานจ าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง

ท าให้ผู้ประกอบการต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเหล่านี้ก่อนที่จะ

ปฏิบัติงานจริง 

ด้านแหล่งเงินทุน เงินทุนส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตแอนิเมชันมักเป็นเงินทุนของผู้ประกอบการ

เป็นหลัก ท าให้การสร้างผลงานท าได้ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากในการผลิตแอนิเมชันแต่ละเรื่องมีต้นทุนใน

การผลิตสูง และใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน ท าให้ตัวผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตแอนิเมชันได้เอง
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ครั้งละหลาย ๆ เรื่อง แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการให้เงินลงทุนจากนักลงทุน ตัวอย่างเช่นในการสร้าง

ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง 9 ศาสตรา ที่มีนักลงทุนลงทุนให้กับสตูดิโอในการผลิตงานแอนิเมชัน โดย

แลกกับการถือสิทธิในภาพยนตร์ 

ปัจจุบันในเรื่องของเงินลงทุนยังพบว่าเป็นปัญหาของผู้ประกอบการเนื่องจากผู้ประกอบการ

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากช่องทางปกติได้เนื่องจากสถาบันการเงินยังขาดความเข้าใจในการ

ด าเนินการของผู้ประกอบการท าให้ผู้ประกอบการต้องหาเงินทุนจากช่องทางอ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น 

กองทุนส าหรับแอนิเมชันในต่างประเทศหรือการประกอบการในลักษณะผู้รับจ้างผลิตแทนการเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

เมื่อผู้ประกอบการผลิตแอนิเมชันออกมาและน าไปจ าหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่อง

โทรทัศน์ทั่วไป ช่องโทรทัศน์บอกรับสมาชิก โรงภาพยนตร์ โทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ต การขายใน

รูปแบบซีดี ดีวีดีเป็นต้น โดยแต่ละช่องทางก็จะมีผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ โดยผู้ประกอบการช่องทางต้องการคอนเทนต์เพ่ือให้ช่องทางของตนมีผู้ชมในปริมาณที่

มากพอ เมื่อมีผู้ชมก็จะขายโฆษณาหรือจ าเก็บรายได้ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ซ่ึงองค์ประกอบของระบบนิเวศ

ในล าดับถัดมาคือผู้บริโภค โดยผู้บริโภคถือเป็นจุดสิ้นสุดของระบบนิเวศและเป็นองค์ประกอบที่มี

ความส าคัญและส่งผลต่อมูลค่าของแอนิเมชัน โดยในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยได้

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันการซื้อ ซีดี ดี

วีดี มีปริมาณที่ลดลง เนื่องจากผู้บริโภคสามารถดูคอนเทนต์เดียวกันผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้เนื่องมี

ราคาถูก เข้าถึงง่าย และไม่ต้องมีสถานที่จัดเก็บ ช่องทางโทรทัศน์ได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจาก

ผู้บริโภคต้องการดูเฉพาะคอนเทนต์ที่ตัวเองสนใจเท่านั้น 

นอกจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้ว ยังพบว่าตลาดในประเทศไทยเป็นตลาดที่ค่อนข้างเล็ก 

ท าให้แอนิเมชันที่สร้างออกมาแม้จะมีความน่าสนใจ มีการท าการตลาดอย่างดี แต่ก็อาจไม่ประสบ

ผลส าเร็จในการสร้างรายได้ ท าให้หลายครั้งที่มีการสร้างแอนิเมชันออกมา แม้จะท าได้ดีแต่รายได้ก็ไม่

คุ้มทุนท าให้ผู้ประกอบการแอนิเมชัน และผู้ประกอบการช่องทางจัดจ าหน่ายไม่กล้าลงทุนในการผลิต

หรือจ าหน่ายแอนิเมชันมากนัก อย่างไรก็ดีในปัจจุบันเราจะเริ่มเห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการ

แอนิเมชันที่มีการปรับปรุงในแง่เนื้อหาและคุณภาพโดยมุ่งหวังที่จะน าแอนิเมชันไปขายในระดับ

นานาชาติแทนท่ีจะพ่ึงพาตลาดในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว 

ด้วยระบบนิเวศในลักษณะนี้จึงส่งผลให้ในประเทศไทย ผู้ประกอบการแอนิเมชันโดยส่วนมาก 

ด าเนินการในรูปแบบการรับจ้างผลิตเป็นหลัก รองลงมาผู้จัดจ าหน่าย/ผู้น าเข้า/ผู้ซื้อลิขสิทธิ์  และ 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นล าดับสุดท้าย โดยภาพรวมแล้วผู้ประกอบการแอนิเมชันในประเทศไทยได้รับ
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การยอมรับในเรื่องของคุณภาพของแอนิเมชัน ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ

ในต่างประเทศ นอกจากองค์ประกอบของระบบนิเวศตามที่กล่าวมาแล้วอีกหนึ่งองค์ประกอบของ

ระบบนิเวศที่ส าคัญก็คือหน่วยงานภาครัฐตัวอย่างเช่น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa), 

กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ผ่านการใช้

นโยบายต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น นโยบายด้านภาษีที่เอ้ือต่อผู้ประกอบการ การก าหนดโควตาของคอน

เทนต์ที่ต้องฉายผ่านโทรทัศน์เป็นต้น ร่วมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดอีเว้น

เพ่ือเป็นแสดงศักยภาพผู้ประกอบการ การจัดงานจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ การน า

ผู้ประกอบการไปร่วมงานอีเว้นในต่างประเทศ เป็นต้น โดยผลประโยชน์ที่ตอบแทนคืนภาครั ฐก็คือ

สภาพทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน การจ้างงาน ซึ่งน าไปสู่รายได้ในรูปของภาษีที่มากขึ้นนั้นเอง นอกเหนือจาก

หน่วยงานราชการแล้วก็ยังมีสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชัน ตัวอย่างเช่น TAGGA ที่สามารถ

จัดกิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมในรูปแบบเดียวกับ หน่วยงานราชการได้ โดยมีความแตกต่างกับ

หน่วยงานราชการในแง่ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการมากกว่าเนื่องจากสมาคมมักจะมีสมาชิกเป็น

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นเอง ท าให้สามารถรวบรวมข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ประกอบการได้มากขึ้น 

ภาพที่ 3.1 ระบบนิเวศดิจิทัลคอนเทนต์สาขาแอนิเมชัน 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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3.1.1.2 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในสาขาแอนิเมชันสามารถจ าแนก

ได้เป็น 3 ลักษณะตามห่วงโซ่มูลค่าเช่นกันประกอบไปด้วย 

• ผู้พัฒนาและออกแบบงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง 

• ผู้รบัจ้างผลิตงานแอนิเมชัน 

• ผู้น าเข้า จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย 
 

ผู้ประกอบการหนึ่งรายอาจท าทั้ง 3 ธุรกิจ หรือเลือกท าเฉพาะธุรกิจในส่วนที่ตนเองเชี่ยวชาญ 

เพียงหนึ่งหรือสองธุรกิจ ซ่ึงในการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย พบว่าผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยจ านวนมากประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตแอนิเมชันและรับจ้าง

ออกแบบคาแรคเตอร์ให้ลูกค้าเนื่องจากการท างานรับจ้างผลิตนั้นมีต้นทุนและความเสี่ยงน้อยกว่า

ธุรกิจในส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งในการรับจ้างผลิตลิขสิทธิ์ในคาแรคเตอร์จะเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการที่มี

ผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์หรือผลงานการ์ตูน และแอนิเมชันที่เป็นของตนเองมีจ านวนไม่มาก

นักเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการท างานในส่วนรับจ้างผลิต 

ส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวน

มากนั้น เกือบทั้งหมดเป็นผู้น าเข้างานแอนิเมชันจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ท าหน้าที่เป็น

ตัวแทนจ าหน่ายให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศโดยมีทั้งบริษัทลูกของบริษัทต่างประเทศที่มาตั้ง

ส านักงานตัวแทนในประเทศไทย และบริษัทคนไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์ เนื่องจาก

สาขาแอนิเมชันเกี่ยวข้องกับสินค้าหลากหลายประเภทและมีมูลค่าสูง โดยจากการศึกษาพบว่าธุรกิจ

ตัวแทนจ าหน่ายจะมีการแบ่งแยกตามประเภทสินค้าค่อนข้างชัดเจน เช่น ตัวแทนจ าหน่ายลิขสิทธิ์

การ์ตูนและแอนิเมชันที่ฉายในโรงภาพยนตร์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์เพ่ือน าไป

ผลิตเป็นสินค้าอุปโภค และบริโภค เป็นต้น 

โดยห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชันสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนตามภาพ 4.10 

ดังนี้ 
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ภาพ 4.10 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

3.1.2 อุตสาหกรรมเกม 

3.1.2.1 ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

ในสาขาเกมแบ่งผู้ประกอบการได้ 3 ลักษณะหลักคือ ผู้พัฒนาเกม (Developer) ด าเนินธุรกิจ

สร้างและถือสิทธิในเกมตัวอย่างเช่น เกม Home Sweet Home ของบริษัท Yggdrasil, เกม Dummy 

ของบริษัท GameIndy เป็นต้น ผู้รับจ้างผลิต (Outsource) ด าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตเกมหรือ

องค์ประกอบของเกม ตัวอย่างเช่น บริษัท Imagicmax ที่มีการรับจ้างผลิตเกมให้บริษัทเกมจาก

ต่างประเทศ และผู้จัดจ าหน่าย (Publisher) ด าเนินธุรกิจผู้ซื้อหรือเช่าสิทธิในเกมมาจัดจ าหน่าย 

ตัวอย่างเช่น NADZ Project, ZEST, Origin, Steam, Tencent, Garena, Netmable, Nexon เป็น

ต้น โดยปัจจัยในการผลิตหลักของผู้ประกอบการเกม จะประกอบไปด้วย เงินทุน บุคลากร และ 

เครื่องมือในรูป Software และ Hardware โดยในส่วนของเงินทุนในปัจจุบัน โดยส่วนมากเป็นเงินทุน

ของผู้ประกอบการเอง ทั้งนี้ในส่วนของเงินลงทุนปัจจุบันผู้ประกอบการประสบปัญหาลักษณะเดียวกับ 

ผู้ประกอบการแอนิเมชันก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติค่อนข้างยาก 

จากการที่สถาบันการเงินไม่เ ข้าใจในลักษณะการด าเนินการของผู้ประกอบการเกม 

ผู้ประกอบการเริ่มมีการปรับตัวในการหาทุนผ่านช่องท่างอ่ืน เช่น การเอา Project สร้างเกมไประดม

ทุนผ่าน Crowd Funding ในส่วนของบุคลากรในอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่มาจากการเรียนการสอน

ในระดับมหาวิทยาลัยแต่ด้วยความซับซ้อนขององค์ประกอบของการสร้างเกมท าให้ต้องใช้บุคลากร

จากหลายสาขาวิชา เช่นนักออกแบบภาพกราฟฟิก จากคณะศิลปกรรม ดิจิทัลอาร์ท โปรแกรมเมอร์ 
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จากคณะวิศวกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาเกมเป็นงานที่ต้องการการบูรณาการจาก

บุคลากรที่หลากหลาย 

ซึ่งจากการศึกษาในปี 2560 พบว่าในเรื่องบุคคลากรยังค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากบุคลากร

ใหม่ยังไม่พร้อมใช้งานต้องฝึกงานระหว่างการท างานเป็นเวลานาน และมีการขาดบุคคลากรในบาง

สาขา ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ด้วยปัญหาด้านการหาทุนและบุคคลากรใน

อุตสาหกรรมท าให้ผู้ประกอบการประเภทนักพัฒนาเกมมีการขยายตัวค่อนข้างจ ากัด นอกจากนี้

ประเด็นเรื่องลักษณะของนักพัฒนาเกมที่เป็นนักสร้างแต่ไม่ได้มีความรู้ด้านการขายและธุรกิจท าให้

การขยายตัวของนักพัฒนาเกมในไทยลดลง องค์ประกอบของระบบนิเวศในล าดับต่อมาก็คือ ผู้จัด

จ าหน่ายเกม หรือ Publisherโดยผู้จัดจ าหน่ายมีหน้าที่หลักในการซื้อสิทธิเกมแล้วน ามาท าการตลาด

และจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยผู้จัดจ าหน่ายมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มของเกม ไม่ว่าจะเป็น PC 

Game, Console Game และ Mobile Game อาจกล่าวได้ว่าผู้จัดจ าหน่ายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ

ที่ท าเกมมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น และมีโอกาสประสบความส าเร็จในการสร้างรายได้ 

แต่จากการศึกษาในปัจจุบันพบว่าผู้จัดจ าหน่ายที่บริษัทสัญชาติไทยโดยตรงยังมีจ านวน  

ไม่มากนัก ท าให้การเลือกเกมที่พัฒนาโดยนักพัฒนาสัญชาติไทยมีจ านวนลดลงไปด้วย เนื่องจากผู้จัด

จ าหน่ายจะเลือกเกมที่มีความน่าสนใจและมีโอกาสในการสร้างรายได้มาท าการเปิดให้บริการและท า

การตลาดเพียงเท่านั้น เพราะในการเปิดให้บริการและท าการตลาดนั้นต้องใช้ทั้งเงินและทรัพยากร

ด้านบุคลากรเพ่ือดูแลเป็นจ านวนมากซึ่งบุคลากรในส่วนนี้มีส่วนส าคัญในการท าให้ Life Cycle ของ

เกมนั้นยาวขึ้นด้วยผ่านการดูแลรักษาและควบคุม server ของเกมนั้นให้เล่นได้อย่างลื่นไหล  

องค์ประกอบถัดมาที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุดนั้นก็คือผู้บริโภค หรือ Player นั้นเอง ส าหรับ

ประเทศไทยนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ มีผู้บริโภคตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ และเป็น

ผู้บริโภคที่มีความพร้อมที่จะจ่ายเงินเพ่ือเล่นเกมให้ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตัวเองต้องการ ตั้งแต่กลุ่ม

ผู้บริโภคที่เล่นเพ่ือการพักผ่อนที่มีการใช้จ่ายกับเกมน้อย จนถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เล่นเพ่ือเป็นอาชีพหรือ

เพ่ือการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีการใช้จ่ายกับเกมเป็นจ านวนมาก 

โดยในปัจจุบันจะพบว่ายังมีองค์ประกอบของระบบนิเวศที่ช่วยเร่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

ท าให้มีการตัดสินใจซื้อเกมและใช้จ่ายเงินในเกมมากขึ้น เช่น เกมแคสเตอร์/ยูทูปเบอร์ คนกลุ่มนี้เดิมก็

คือผู้บริโภค โดยในเวลาต่อมาได้มีการเล่นเกมต่าง ๆ โชว์ให้กับผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ได้ดู ท าให้ผู้บริโภคคน

อ่ืน ๆ ได้เห็นเนื้อหาและรูปแบบของเกมก่อนซื้อเกมได้ ซึ่งมีส่วนช่วยในตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดย 

แคสเตอร์ จะได้รายรับทั้งจากการโดเนตหรือบริจาคโดยผู้ชม ค่าโฆษณาในกรณีที่มีผู้ชมจ านวนมาก และ

รายได้จากการว่าจ้างรีวิวโดย ผู้จัดจ าหน่าย โดยแลกกับฐานลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อเกมมาเล่นมากขึ้น  
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นอกเหนือจากแคสเตอร์แล้ว ยังมีองค์ประกอบที่เป็นการจัดงาน E-sport อีเว้น โดย E-sport 

อีเว้นนั้นก็คือการจัดแข่งขันเกมนั้นเอง โดยไม่ใช่แค่เป็นการแข่งขันกันเองแบบปกติของผู้เล่นแต่เป็น

การแข่งที่มีการจัดอันดับในการเล่น ที่มีการแบ่งผู้เล่นเป็นลีกจนถึงระดับตัวแทนประเทศเพ่ือที่จะเข้า

แข่งขันในระดับนานาชาติ โดยในการแข่งขันจะมีการให้เงินรางวัลด้วย ซึ่งเงินรางวัลในการแข่งขันนั้น

จะมาจากการแบ่งรายได้ของผู้จัดจ าหน่ายมาสนับสนุนนั้นเอง ในการแข่งขันระดับนานาชาติเงินรางวัล

อาจมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านบาทได้ท าให้เกิดการเล่นเกมเพ่ือเป็นอาชีพขึ้น E-sport นั้นนอกจากจะท า

ให้เกิดผู้เล่นในระดับอาชีพแล้วยังท าให้เกิดอาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน E-sport 

ตัวอย่างเช่น กรรมการ หรือ GM นักพากย์ เป็นต้นในปัจจุบัน E-sport ในประเทศไทยนั้นได้รับการ

รับรองให้เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการแล้ว มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาดูแลนักกีฬาและการจัดการแข่งขัน 

สิ่งที่สนใจอีกประการหนึ่งของการมีการแข่งขัน E-sport ในอนาคตการผลักดันในเกิดการพัฒนาเกม

ใหม่ ๆ ขึ้นมาในประเทศ เนื่องจากหากเกมใดได้รับเลือกให้ใช้เป็นเกมที่จะใช้ในการแข่งขัน E-sport 

เกมนั้น ๆ ก็จะมีฐานผู้เล่นจ านวนมาก และมีการใช้จ่ายในเกมที่สูงขึ้นไปด้วย และด้วยความนิยมใน  

E-sport ท าให้บริษัท Hardware ต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุน การแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการ

จัดตั้งทีม E-sport การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน เพ่ือสร้างการยอมรับในตราสินค้าและภาพลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์นั้นเอง โดยก่อนหน้าที่จะมีการแข่งขัน E-sport บริษัท Hardware เหล่านี้หลายครั้งก็

เป็นผู้ให้เงินสนับสนุนในการสร้างเกมหรือเป็น partner กับผู้พัฒนาเกม โดยมีการสื่อสารกับผู้เล่นว่า 

หากต้องการเล่นเกมได้ประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องเล่นผ่านอุปกรณ์ของบริษัทนั้นเอง 

องค์ประกอบสุดท้ายของระบบนิเวศคือ หน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เกม ตัวอย่างเช่น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาคมอีสปอตแห่งประเทศไทย สมาคม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยจากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นตลาดของ

ผู้เล่นเกมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าในการบริโภคสูง ซึ่งเดิมเกมจัดได้ว่าเป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 

การบริโภคจ านวนมากย่อมท าให้เกิดการขาดดุลการค้า 

ดังนั้นด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการไทย การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกมในไทยจึงมี

ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจแล้ว อุตสาหกรรมเกม

ยังก่อให้เกิดอาชีพ การจ้างงาน และ องค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน IT ของประเทศด้วย ดังนั้น

หน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่าง ๆ จึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศ ทั้งในด้านของนโยบาย ที่

ท าให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศ และในด้านของกิจกรรม

ส่งเสริมในเรื่องของการจัดคู่ธุรกิจ การจัดและไปร่วมงาน Road show ในต่างประเทศเพ่ือแสดง

ศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 
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ภาพที่ 3.2 ระบบนิเวศดิจิทัลคอนเทนต์สาขาเกม 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

3.1.2.2 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมจ าแนกได้เป็น 3 

แบบตามห่วงโซ่มูลค่าคือ 

• ผู้พัฒนาและออกแบบงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง 

• ผู้รับจ้างผลิตเกม 

• ผู้จัดจ าหน่าย และน าเข้าเกม 

ในการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย พบว่าผู้ประกอบการในสาขาเกม

แตกต่างจากสาขาแอนิเมชัน คือโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้พัฒนาและออกแบบงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นของตนเอง โดยเป็นการพัฒนา mobile game ทั้งประเภท iOS และ Android เนื่องจากการ

พัฒนา mobile game ใช้เงินทุนและใช้เวลาในการพัฒนาเกมน้อยกว่าการพัฒนาเกมในอุปกรณ์อ่ืน 

ขณะที่การพัฒนาเกมประเภท arcade game มีไม่มากนักเนื่องจากลักษณะตลาดของ arcade game 

จะเป็นแบบ กลุ่มผู้เล่นเฉพาะและกลุ่มผู้เล่นดังกล่าวมักนิยมเล่นเกมที่น าเข้าจากต่างประเทศท่ีมีความ

หลากหลายและท่าทายมากกว่า 
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ส าหรับผู้ประกอบการประเภทรับจ้างผลิตเกมในประเทศไทย จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

กับผู้พัฒนาและออกแบบงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง (IP & content development) 

กล่าวคือ ส่วนใหญ่จะเป็นการรับจ้างผลิตเกมประเภท mobile game โดยเฉพาะการรับจ้างผลิตเกม

ใน iOS และ Android ขณะที่ผู้ประกอบการประเภท ผู้จัดจ าหน่ายและน าเข้าเกมของไทยเป็นตลาด

กลุ่มที่มีมูลค่าสูงที่สุดใน 3 กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดจ าหน่าย/การน าเข้า mobile game 

เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ย้ายแพลตฟอร์มจากการเล่นเกมบน

คอมพิวเตอร์มาอยู่บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และกระแสความนิยมจากกีฬา E-Sport ก าลังเป็นที่นิยม

ท าให้ธุรกิจในส่วนนี้มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งวิธีการด าเนินธุรกิจ (business model) 

ของ mobile game ในปัจจุบันจะเป็นการให้ดาวน์โหลดเกมฟรี โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อสินค้าหรือ

ตัวละครพิเศษภายในเกมได้ ผ่านระบบเติมเงินที่ผู้จัดจ าหน่าย/ผู้น าเข้าเกมท าไว้แล้ว 

โดยห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชันสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนตามภาพ 4.11 

ดังนี้ 

ภาพที่ 4.11 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมเกม 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

3.1.3 อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

3.1.3.1 ระบบนิเวศ (Ecosystem) 

เดิมดิจิทัลคอนเทนต์สาขาคาแรคเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาแอนิเมชัน แต่ในระยะหลัง

ผู้ประกอบการพบว่าคาแรคเตอร์เพียงตัวเดียวหากได้รับความนิยมก็สามารถสร้างรายได้เป็นจ านวน

มากได้ผ่านการขายหรือให้เช่าสิทธิเพ่ือผลิตเป็น สินค้า Merchandize ได้ตัวอย่างเช่น มิกกี้เม้า ของ

บริษัท วอลท์ดิสนีย์ ที่ถึงแม้ว่าครั้งแรกจะถูกสร้างมาเป็นแอนิเมชันแต่ด้วยความนิยม แม้ว่าจะขายตัว
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ละครโดยไม่เป็นแอนิเมชันก็สามารถขายสินค้าที่มีมิกกี้เม้าเป็นตราสัญลักษณ์ได้ โดยองค์ประกอบแรก

ของระบบนิเวศก็คือผู้ประกอบการคาแรคเตอร์นั้นเอง โดยในหลายกรณีผู้ประกอบการคาแรคเตอร์ 

จะเป็นผู้ประกอบการรายเดียวกับ ผู้ประกอบการแอนิเมชัน โดยภาพรวมแล้วผู้ประกอบการจะมี 3 

ลักษณะได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้สร้างคาแรคเตอร์เป็นของตัวเอง ผู้ประกอบการประเภทรับจ้าง

ออกแบบคาแรคเตอร์ และผู้ประกอบการที่ซื้อหรือเช่าสิทธิในตัวคาแรคเตอร์มาหารายได้อีกทอดหนึ่ง 

ส าหรับประเทศไทยผู้ประกอบการคาแรคเตอร์ยังมีไม่มานัก แต่ก็มีแนวโน้วที่จะเพ่ิมสูงขึ้น 

เนื่องจากผู้ประกอบการแอนิเมชันหลายรายต้องการลดภาระในการหางานรับจ้างตลอดเวลามาเป็น

การหารายได้จากทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทแทนจึงหันมาทาง คาแรคเตอร์มากขึ้น โดยในปัจจุบัน

ผู้ประกอบการคาแรคเตอร์รายใหญ่ในประเทศไทยโดยมากจะมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่ซื้อหรือ

เช่าสิทธิในตัวคาแรคเตอร์มาหารายได้ โดยที่คาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ที่มีมูลค่าสูงในประเทศไทยจะเป็น

คาแรคเตอร์ที่มาจากต่างประเทศเป็นหลักตัวอย่างเช่น มิกกี้เม้าส์ โดราเอมอน ปิกาชู เป็นต้น 

องค์ประกอบของระบบนิเวศในล าดับถัดมาก็คือสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งสร้าง

บุคคลากรหลักป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม แต่ส าหรับคาแรคเตอร์นั้น บุคลากรจะไม่มีหลักสูตรโดยตรง 

ต้องอาศัย บุคลากรจากคณะด้านศิลปกรรมเป็นหลัก ในการสร้างคาแรคเตอร์ และบุคลากรจากคณะ

นิติศาสตร์เพ่ือดูแลงานด้านธุรกิจเพราะโดยส่วนมากงานของผู้ประกอบการด้านคาแรคเตอร์จะเป็น

งานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและข้อตกลงด้านกฎหมายต่าง ๆ นอกจากความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานแล้ว

บุคลากรที่จะเข้ามาท างานในด้านคาแรคเตอร์ยังต้องเรียนรู้ลักษณะธุรกิจของคาแรคเตอร์ด้วย ท าให้

บุคลากรที่สนใจมีจ านวนจ ากัด หนึ่งในปัญหาของผู้ประกอบการไทยจึงเป็นเรื่องของการขาดบุคลากร

นั้นเอง 

องค์ประกอบของระบบนิเวศในล าดับถัดมาจะเป็นนักลงทุน สถาบันการเงินและกองทุนที่

เกี่ยวข้องโดยจะมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในฐานะผู้ให้เงินทุนในการด าเนินการ ซึ่งโดยทั่ วไป

ธุรกิจด้านคาแรคเตอร์ จะประสบปัญหาลักษณะเดียวกันกับ ผู้ประกอบการแอนิเมชัน ในส่วนของการ

หาทุนเนื่องจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่อนข้างจ ากัด จากการที่สถานบันการเงินขาดความรู้ความ

เข้าใจในธุรกิจด้านคาแรคเตอร์ ธุรกิจด้านคาแรคเตอร์แม้ว่าในช่วงแรกจะไม่ต้องใช้ทุนสูงมากเนื่องจาก

เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมา แต่สิ่งที่ต้องท าในล าดับต่อมาก็คือการท างานตลาดเพ่ือให้คาแรคเตอร์

เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกลับเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งจุดนี้เองที่ท าให้

ผู้ประกอบการหลายรายแม้ว่าจะมีคาแรคเตอร์แต่ก็ไม่สามารถน ามาใช้หารายได้ได้อย่างที่ต้องการ 

และทางออกในปัจจุบันก็เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการแอนิเมชัน ท าในลักษณะเดียวกันนั้นก็คือการหา

ทุนจากกองทุนในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมงานประกวดคาแรคเตอร์ต่าง ๆ 
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เมื่อผู้ประกอบการได้การสร้างและท าการตลาดให้กับตัวคาแรคเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะ

เข้าสู่กระบวนการหารายได้ โดยส าหรับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสิทธิจะสามารถหารายได้ได้ 2 

ทางหลัก ก็คือขายสิทธิในคาแรคเตอร์ให้กับ Master Licensing หรือ Licensing Agent และอีกทาง

หนึ่ง ก็คือการว่าจ้างผู้ผลิตสินค้าให้ผลิตสินค้าโดยใช้คาแรคเตอร์ขอตนเองเป็นองค์ประกอบแล้วน า

สินค้าเหล่านั้นออกวางจ าหน่ายเพ่ือหารายได้ทางตรงเข้าบริษัทเอง เมื่อมาถึงจุดนี้จะเห็นได้ว่ามี

องค์ประกอบของระบบนิเวศเพ่ิมขึ้นอีก 3 องค์ประกอบ โดยจะอธิบายตามล าดับดังนี้ ในส่วนของ 

Master Licensing หรือ ผู้ถือสิทธิในคาแรคเตอร์นั้น จะด าเนินการในลักษณะของผู้จัดการสิทธิใน

คาแรคเตอร์ โดยทั่วไปสิทธิที่ Master Licensing ได้รับจะมีลักษณะเป็น All Right คือสิทธิในการ

จัดการแต่มักจะมีการจ ากัดสิทธิด้วยพ้ืนที่เป็นประเทศ ภูมิภาค หรือทวีป โดยในการจัดการสิทธินั้น 

Master Licensing จะสามารถหารายได้ได้จากท้ังการผลิตสินค้าขายเอง จนไปถึงการขายสิทธิหรือให้

เช่าสิทธิต่อ โดยผู้ที่จะมาซื้อสิทธิต่อก็คือ Licensing Agent นั้นเอง 

โดยทั่วไปการด าเนินการของ Licensing Agent จะเป็นการซื้อหรือเช่าสิทธิบางส่วนมาจาก 

เจ้าของสิทธิหรือ Master Licensing โดยค าว่าสิทธิบางส่วนจะหมายถึงสิทธิที่จะถูกระบุไว้ว่าน า

คาแรคเตอร์ไปใช้ในงานอะไรได้บ้าง ไม่ได้มีสิทธิในการจัดการทุกอย่างเหมือนกับ Master Licensing 

ทั้งนี้เมื่อ Licensing Agent ได้ซื้อสิทธิไปแล้วก็จะน าไปว่าจ้างผู้ผลิตสินค้าทั้งในรูปแบบสินค้าอุปโภค

บริโภคหรือสินค้าในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป ซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้การส่งมอบ

สินค้าคาแรคเตอร์ก็จะไปถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศอีกองค์ประกอบหนึ่งนั้นก็คือ ผู้บริโภค ใน

ส่วนของผู้บริโภคนั้นจะเป็นผู้ซื้อสินค้าที่มีคาแรคเตอร์เป็นองค์ประกอบ โดยจากการศึกษาข้อมูลใน

ปัจจุบันพบว่า การขยายตัวของตลาดสินค้าที่มีคาแรคเตอร์เป็นองค์ประกอบในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มีการขยายตัวอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามหาศาล แต่คาแรคเตอร์ที่

ได้รับความนิยมมักจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากต่างประเทศเป็นหลัก มีคาแรคเตอร์ไทยเพียงเล็กน้อย

เท่านั้นที่สามารถ ผลิตสินค้าออกมาจ าหน่ายได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความส าคัญของคาแรคเตอร์ นั้น

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างมาก นอกจากนี้สิทธิในคาแรคเตอร์ยังมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ ที่ท าให้

เกิดรายได้ที่มีลักษณะเป็นรายได้ต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุนี้จึงนับได้ว่าสินค้าที่มีคาแรคเตอร์เป็นองค์ประกอบเป็นโอกาสหนึ่งที่สามารถให้

ผลกระทบเชิงบวกกับระบบเศรษฐกิจได้ ดังนั้นภาครัฐผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล จึงเข้ามาเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศในส่วนของการเป็นผู้ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทั้งในด้านการของการใช้นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการแข่งขัน และ การจัดงานต่าง ๆ  

ที่ช่วยแสดงศักยภาพและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้น าเสนอสินค้าออกสู่ตลาดภายนอก
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ประเทศด้วย และนอกจากหน่วยงานราชการแล้วก็ยังมีสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีบทบาทใน

ฐานะผู้ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ด้วยเช่นกัน 

 

ภาพที่ 3.2 ระบบนิเวศดิจิทัลคอนเทนต์สาขาคาแรคเตอร ์

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

3.1.3.2 ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 

เดิมการสร้างคาแรคเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาแอนิเมชันและเกม ทั้งนี้จาก

การส ารวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในหลายปีที่ผ่านมาท าให้เห็นได้ว่าการสร้างคาแรคเตอร์ เป็นงานที่มี

ขนาดของมูลค่างานที่ค่อนข้างสูง โดยในการส ารวจในปีนี้จะแยกส ารวจคาแรคเตอร์ออกจาก 

แอนิเมชัน 

จากการส ารวจและศึกษาสาขางานแอนิเมชันพบว่า คาแรคเตอร์ถือเป็นส่วนส าคัญ 

ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เนื่องจากการน าคาแรคเตอร์ไปใช้ในสาขาแอนิเมชันแล้วยังน าไปใช้

ใน เกมอีเลิร์นนิ่ง หรือแม้แต่การน าคาแรคเตอร์ไปใช้กับสินค้าต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าส าหรับเด็ก ดินสอ 

ปากกา แก้วน้ า เป็นต้น 

ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในสาขาคาแรคเตอร์สามารถจ าแนก

ได้เป็น 3 ลักษณะประกอบไปด้วย 
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• ผู้พัฒนาและออกแบบงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง 

• ผู้รับจ้างผลิตคาแรคเตอร์ 

• ผู้น าเข้า จัดจ าหน่าย และตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์ 

ทั้งนี้ในผู้ประกอบการหนึ่งรายอาจท าธุรกิจมากกว่า 1 ประเภทได้ จากการส ารวจมูลค่า

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย พบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ของไทย

จ านวนมากประกอบธุรกิจรับจ้างออกแบบคาแรคเตอร์ให้ลูกค้า โดยลิขสิทธิ์ในคาแรคเตอร์เป็นของ  

ผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการที่มีผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์เป็นของตนเองมีจ านวนไม่มากนัก ส าหรับ

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งมีอยู่ เป็นจ านวนมากนั้น         

เกือบทั้งหมดเป็นผู้น าเข้าคาแรคเตอร์ โดยกลุ่มนี้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ 

โดยห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์สามารถแบ่งได้ตามภาพ 4.12 ดังนี้ 

ภาพที่ 4.12 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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บทที่ 4 
ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนต์และ 

การประมาณมูลค่าตลาดในระดับโลก 

และภูมิภาค  
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บทที่ 4 ภาพรวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์และการประมาณมูลค่า

ตลาดในระดับโลกและภูมิภาค 

ดิจิทัลคอนเทนต์ หมายถึง ข้อมูลหรือไฟล์ที่ถูกเก็บในรูปแบบดิจิทัล โดยสามารถมีหลากหลายรูปแบบ

ต้ังแต่ข้อความ เสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว รูป แอนิเมชัน เกม รูปภาพ ซึ่งการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์สามารถ  

ท าได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างสรรค์ ผลิต และเผยแพร่  

เมื่อพิจารณาแนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในระดับโลกทางด้านกลุ่มผู้ผลิต พบว่า          

ทวีปอเมริกาเหนือถือครองสัดส่วนที่มากที่สุดของอุตสาหกรรมการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ โดยอัตราการเติบโต

ของการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ในทวีปอเมริกาเหนือส่งผลมาจากการแผ่ขยาย และการน ามาใช้ของเครื่องมือ

ต่าง ๆ ในการผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในอุตสาหกรรมหลากหลายแขนงทั่วทวีป 

การผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ในทวีปเอเชียแปสิฟิกคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในประเทศ จีน เกาหลี  อินเดีย และญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ผลิต นอกจากนี้อุตสาหกรรมการผลิต

ดิจิทัลคอนเทนต์ในทวีปอเมริกาใต้และ ตะวันออกกลางและแอฟริกาก็มีแนวโน้มในการเติบโตเพ่ิมขึ้น

เช่นเดียวกัน โดยเป็นผลจากความตระหนักที่เพ่ิมขึ้น และการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เพ่ิมโอกาส

ให้แก่ผู้ผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ในการเข้าถึงตลาดโลก 

4.1 แนวโน้มอตุสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนต ์
 อ้าง อิงจากรายงาน “Global Digital Content Market 2019-2023” จากบริษัท Technavio 

คาดการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลกจะมีมูลค่ารวม 282.3 พันล้านบาทระหว่างปี 2018 

– 2023 และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่  ร้อยละ 10 (CAGR) โดยสื่อออนไลน์เป็น 

ตัวขับเคลื่อนการท าตลาดของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น การใช้สื่อออนไลน์ หรือแพลทฟอร์มออนไลน์

เพ่ือท าตลาดให้กับภาพยนตร์ใหม่ ๆ หรือเพ่ือโอกาสในการเพ่ิมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยทวีปเอเชียแปซิฟิค 

มีโอกาสในการเติบโตในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์สูง โดยจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 41 ของอัตราการเติบโต

ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในระดับโลก นอกจากนี้ ปัจจัยที่จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของ

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์คือแนวโน้มของผู้บริโภค ในการจับจ่ายหรือการบริโภคดิจิทัลคอนเทนต์ 

ที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทั้งในรูปแบบการรับชมในโรงภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในบ้าน ซึ่งถูกขับเคลื่อน 

โดยแนวโน้มของการรับชมสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทาง อินเตอร์เน็ต (internet streaming) ท าให้มีอัตรา

การเติบโตในการรับชมภาพยนตร์ผ่านช่องทางการ Stream ที่มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ การเข้า 
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โรงภาพยนตร์ยังคงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเนื่องจากอรรถรสในการรับชมและความ  

สดใหม่ของหนัง 

ภาพที่ 4.1 คาดการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ระดับโลก ในปี 2019 - 2023 

 
ที่มา: https://www.technavio.com/ 

 จากรายงาน Anime Industry Report 2017 ของ The Association of Japanese Animations เมื่อ

พิจารณาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันในภูมิภาคในด้านการขายลิขสิทธิ์ พบว่า ประเทศจีนเป็น

ประเทศที่มีการขายลิขสิทธิ์เพ่ือน าไปจัดจ าหน่ายมากที่สุด รองลงมาคือประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวัน และ 

สหรัฐอเมริกา โดยลิขสิทธิ์ที่มีการน าไปขายมากที่สุดคือลิขสิทธิ์ของการเผยแพร่แอนิเมชันเป็นส่วนใหญ่  

แต่ในขณะเดียวกัน ลิขสิทธิ์การซื้อขายที่มีการอนุญาตให้น าไปเผยแพร่ทาง อินเตอร์เน็ตก็มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น

เช่นเดียวกัน ทั้งนี้รูปแบบการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมแอนิเมชันรูปแบบใหม่ก็มีการเพ่ิมขึ้นอีกด้วย เช่น   

การร่วมมือกับบริษัทสัญชาติจีนในการจัดจ าหน่ายไปยังตลาดโลก หรือการร่วมมือกับผู้จัดจ าหน่ายระดับนานาชาติ 

ภาพที่ 4.2 ภาพรวมการขยายตัวของตลาดแอนิเมชันในระดับโลก 

 
ที่มา: http://aja.gr.jp/english/japan-anime-data 

https://www.technavio.com/
http://aja.gr.jp/english/japan-anime-data
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อุตสาหกรรมเกมยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อ่ืน ๆ โดยมี

ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

• ตลาดเกมประเภทโมบาย  อ้างอิงจากรายงาน“Worldwide Mobile and Handheld 

Gaming Forecast, 2018-2022” จากบริษัท IDC ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะรวมถึง สมาร์ท

โฟน, แท็บเล็ต, เครื่องเกม Handheld รวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยคาดการณ์การ

เติบโตอุตสาหกรรมเกมประเภทของโมบายและเครื่องเกม Handheld โดยรวมมีแนวโน้ม

เติบโตขึ้นจาก 66.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2017 เป็น 110.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ใน 

ปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโต (CAGR) ที่ร้อยละ 10.6 ซึ่งเกมประเภทโมบายนั้นมูลค่าตลาด

รวมจะสูงขึ้นโดยรายได้ต่างๆมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 4.3 กราฟแสดงมูลค่าและอัตราการเติบของ สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต,  

เครื่องเกม Handheld รวมฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

 
ที่มา: IDC, “Worldwide Mobile and Handheld Gaming Forecast, 2018-2022” 
 

o รายได้จากการใช้จ่าย In-App Purchase ซึ่งมีตัวเลขที่สูงขึ้นทุกปี เนื่องจาก

ภายในเกมได้ออกแบบให้ผู้เล่นถูกกระตุ้นการใช้จ่ายบนช่องทางอ่ืน ๆ เช่นการซื้อ 

item ในเกม การออกโปรโมชั่นการเติมเงินเพ่ือให้ได้ตัวเลเวลพิเศษ หรือการจ ากัด

เวลาส่วนลดพิเศษหรือ item พิเศษที่จ าหน่ายเฉพาะเวลาจ ากัด เป็นต้น 
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ภาพที ่4.4 ภาพช่องทางการใช้จ่ายผ่าน In-App Purchase 

 
ที่มา: https://hacktrue.com/ 
 

o โฆษณาในเกม (In-game display ads) เช่น วีดีโอระหว่างเล่นเกมโดยอาจเป็น

รูปแบบเกมให้ดาวน์โหลดหรือโฆษณาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Video interstitials), 

โฆษณาภายในเกมท่ีเป็นภาพนิ่ง (Banner) เป็นต้น 
 

ภาพที่ 4.5 ภาพโฆษณาภายในเกมท่ีเป็นภาพนิ่ง (Banner) 

 
ที่มา: https://www.online-station.net/  
 

o การเล่นเกมรูปแบบ PvP (Player-versus-player) ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น

อย่างมากเนื่องจากรูปแบบเกมไม่ซับซ้อนเล่นง่ายสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เช่น 

PUBG, Fortnite, Rov เป็นต้น 
 

 

https://hacktrue.com/
https://www.online-station.net/pc-console-game/view/29634
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ภาพที่ 4.6 เกมรูปแบบ PvP (Player-versus-player) 

 
ที่มา: https://store.steampowered.com/  
 

o การแข่งขันเกมในรูปแบบของอีสปอร์ต (E-Sport) มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐ

และเอกชนมากขึ้นจากการแข่งขันเกมเป็นประเภท MOBA ทั้งในระดับประเทศและ

ในระดับโลก เช่น ROV ที่ได้ยังดีรับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 

ภาพที่ 4.7 การแข่งขันเกมในรูปแบบ E-Sport 

 
ที่มา: https://www.engadget.com/esports-summer/ 
 

• ตลาดเกมประเภทคอมพิวเตอร์ อ้างอิงจากรายงาน“Worldwide Digital PC and Mac 

Gaming Forecast, 2018-2022” จากบริษัท IDC โดยตลาดเกมประเภทคอมพิวเตอร์ยังมี

อัตราการเติบโตอยู่แต่ค่อนข้างน้อยโดยเติบโตขึ้นจาก 32.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2017 

https://store.steampowered.com/app/578080/PLAYERUNKNOWNS_BATTLEGROUNDS/
https://www.engadget.com/esports-summer/
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เป็น 36 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโต (CAGR) 2.0% ซึ่งเกิดจาก

ปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจุบันการแข่งขันเกมหรือ E-sports ที่เข้ามามีบทบาทในวงการเกม

คอมพิวเตอร์ เป็นอย่ างมาก เช่น League of Legend, DOTA2, Counter Strike GO, 

Overwatch เป็นต้น 

 

ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงมูลค่าและอัตราการเติบโตของเกมคอมพิวเตอร์บนระบบ Windows และ iOS 

 
ที่มา: IDC, Worldwide Digital PC and Mac Gaming Forecast, 2018-2022 
 

• ตลาดเกมประเภท Console อ้างอิงจากรายงาน “Worldwide Home Video Game 

Console and Microconsole Forecast, 2017-2021” จากบริษัท IDC โดยตลาดเกม

ประเภท Console มีอัตราการเติบโตขึ้นเล็กน้อย โดยเติบโตขึ้นจาก 31.1 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ ในปี 2016 เป็น 39 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 ด้วยอัตราการเติบโต (CAGR) ที่

ร้อยละ 4.6 โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเปิดตัวและความต้องการของ Nintendo 

Switch ที่ท าให้มูลค่าการซื้อขายของเครื่องเกม Console มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

คาดาการณ์ว่าในปีถัดไปผู้ เล่นยังคงรอคอยการเปิดตัว เครื่องเกม Console ใหม่ของ 

Microsoft และ Sony นั่นคือ New Gen Xbox และ PlayStation 5 ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่

จะเปิดตัวในปี 2019-2021 เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงมูลค่าและอัตราการเติบโตของเกมประเภท Console 

 

 
ที่มา: IDC, Worldwide Home Video Game Console and Microconsole Forecast, 2017-2021 

 

4.2 หน่วยงานหรือองค์กรที่สนับสนุนอุตสาหกรรม 
ประชาคมอาเซียนมีจ านวนประชากรมากกว่า 400 ล้านคน และเป็นระบบนิเวศน์ใหญ่ที่มีความเหมาะสม

กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในอา เซียนยังมี 

ความท้าทายอยู่มาก เนื่องจาก มีสัดส่วนประชากรจ านวนมากที่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เนท โดยการที่

จะเพ่ิมจ านวนประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนทได้นั้น สามารถท าได้โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที 

การสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ในระดับประเทศเพ่ือให้งายต่อการเข้าถึงมากขึ้น  

เนื่องจากประเทศในอาเซียนยังคงพ่ึงพาการน าเข้าคอนเทนต์จากต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การพัฒนา

ดังกล่าวสามารถท าได้โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม การสร้างความตระหนักถึง 

ดิจิทัลคอนเทนต์ระดับประเทศ และการสนับสนุนระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์   

หลากหลายประเทศในอาเซียนมีการวางกลยุทธ์ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ให้มี 

ความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ 

โดยเน้นการส่งออกดิจิทัลคอนเทนต์ไปสู่ระดับสากลในขณะที่ยังคงอัตลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ อยู่ 

ประเทศไทยที่มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่เข้มข้นมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ 

ทั่วโลกเองที่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล  

คอนเทนต์ โดยตัวอย่างหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในต่างประเทศที่มีนโยบาย

การท างานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์ในระดับประเทศต่างๆ ดังนี้  
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• สหรัฐอเมริกา 

จากการศึกษาของ PwC พบว่า อุตสาหกรรมสื่อและการบันเทิงของสหรัฐอเมริกา

มูลค่าสูงที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าสูงถึง 735,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (24,152,100 ล้านบาท) 

หรือมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของมูลค่าอุตสาหกรรมสื่อและการบันเทิงระดับโลก โดยอุตสาหกรรม

สื่อ และการบันเทิงครอบคลุม ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ โฆษณา คอนเทนต์ ดนตรี วิทยุ 

สื่อสิ่งพิมพ์ และวิดิโอเกม โดยอุตสาหกรรมสื่อและการบันเทิงของสหรัฐมีแนวโน้มว่าจะมี

มูลค่าสูงถึง 830,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (27,273,800 ล้านบาท) ภายในปี 2565 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนของอุตสาหกรรมสื่อและการบันเทิงของสหรัฐ พบว่า 

อุตสาหกรรมเกมถือครองสัดส่วนที่สูงที่สุดของอุตสาหกรรมในภาพรวม โดยมีมูลค่ามากกว่า 

23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (755,780 ล้านบาท) ในปี 2017 โดยปัจจุบันผู้บริโภคมีการเข้าถึง

อุปกรณ์ส าหรับการเล่นเกมที่หลากหลาย มากขึ้น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน คอนโซล 

และแท็ปเลต ประกอบกันมีประเภทเกมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เกมออนไลน์ เกมเสมือน

จริง (VR/AR) รวมถึงกีฬาอีสปอร์ต (e – sport) ทั้งนี้ การแข่งขันในลักษณะอีสปอร์ตมี

แนวโน้มในการเติบโตที่สูงที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 22.6 ในปี 2560 เมื่อ

พิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของอีสปอร์ต พบว่า การขายบัตรเข้าชมการแข่งขันอี

สปอร์ตมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 19.7 และอัตราการเติบโตของการโฆษณาในการแข่ง

ขัยอีสปอร์ตมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 35 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกมยังมีการพัฒนา

และมีการใช้นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้

อย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

พัฒนาการของเทคโนโลยี 

ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็มีการเติบโตเช่นเดียวกัน โดยในปี 2560 

รายได้ของ Box Office มีมูลค่าสูงถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (361,460 ล้านบาท) 

แบ่งเป็นมูลค่าจากโฆษณา 881 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (28,950 ล้านบาท) และมูลค่าของสื่อการ

บันเทิงภายในบ้าน (Home Video) สูงถึง 107,900 ล้านดอลลาร์ (3,545,594 ล้านบาท) ทั้ง

นี่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ มีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมขึ้น โดยปัจจัยบวกที่จะสามารถผลักดัน

การเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้แก่ การพัฒนาของโรงภาพยนตร์ต่อสภาวะทาง

ตลาดและเทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้จอดิจิทัล การเพ่ิมราคาตั๋ว การเพ่ิมเติมความ

หลากหลายของสินค้าที่จ าหน่าย ณ โรงภาพยนตร์  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  หรือ 

Merchandise ของภาพยนตร์ต่าง ๆ และการให้ส่วนลดในการเข้าชมภาพยนตร์ เพ่ือให้เพ่ิม

จ านวนผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการโรงภาพยนตร์ อย่างไรก็ตามการเติบโตของอุตสาหกรรม
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ภาพยนตร์ของสหรัฐมีถูกขับเคลื่อนโดยการผลิตเป็นหลัก โดยผู้ผลิตภาพยนตร์ในสหรัฐ

สามารถผลิตภาพยนตร์ที่สามารถสร้างรายได้สูง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ

สหรัฐยังถูกขับเคลื่อนโดยการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ไปยังเครือข่ายภายใน และภายนอก

ประเทศ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมได้ดังที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาปัจจัย

ป้อน พบว่า สหรัฐเป็นตลาดที่มีมีผู้ผลิตที่มีความสามารถสูง ท าให้สามารถลดอัตราการจ้าง

ผลิตจากต่างประเทศ และลดอัตราการไหลเวียนด้านเงินทุนไปต่างประเทศได้  นอกจากนี้

สหรัฐยังมีมาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เข้มงวด ท าให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ได้รับการ

คุ้มครองจากภาครัฐอย่างแท้จริง 

 

• สหภาพยุโรป  

สหภาพยุโรปมีการพัฒนามาตรการเพ่ือพัฒนาความเชื่อมโยงของสื่อดิจิทัล โดย 

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป จัดให้มีการยกเลิกการบล็อคคอนเทนต์ระหว่างประเทศ

ภายในสหภาพยุโรป ท าให้ผู้ที่ซื้อสื่อดิจิทัลคอนเทนต์จากประเทศในสหภาพยุโรปสามารถ

บริโภคสื่อดังกล่าวในประเทศอ่ืนทั่วสหภาพยุโรปได้อย่างเสรี ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว

ครอบคลุมสื่อคอนเทนต์ทุกประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์ การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา ดนตรี 

และ เกม 

การพัฒนาของมาตรการดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคทั่วสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึงคอน

เทนต์ที่ตนสนใจได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการ

บริโภคสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ทุกที่ทุกเวลาเช่นกัน และมาตรการดังกล่าวยังเอ้ือประโยชน์ให้แก่

ผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในสหภาพยุโรป โดยเป็นการลดภาระของผู้ผลิตด้านค่าใช้จ่ายด้าน

ลิขสิทธิ์ในการน าเสนอคอนเทนต์ข้ามเขตแดน นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาของ Digital Single Market ของยุ โรปที่ ได้มีการยกเลิกค่าบริการโรมมิ่ง 

(Roaming) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เพ่ือสอดคล้องกับการเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุโรปในการใช้เทคโนโลยี พบว่า 

ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายด้านวิดิโอเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 113 ต่อปี ระหว่างปี 2553 และ 2557 

ในขณะที่มีจ านวนผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 56 ระหว่างปี 2557 และ 2558 ทั้งนี้คาดว่า

จะมีผู้ใช้บริโภคคอนเทนต์ข้ามเขตแดนไม่น้อยกว่า 29 ล้านราย หรือร้อยละ 5.7 ของผู้บริโภค

ในยุโรป และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนถึง 72 ล้านรายภายในปี 2563 
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• ประเทศเวียดนาม  

ประเทศเวียดนามแม้จะเป็นตลาดเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์แต่ก็เป็น

ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยในปี 2560 ประเทศเวียดนามมีจ านวนผู้เล่นเกมสูงถึง 

32.8 ล้านคน หรือ ร้อยละ 35 ของจ านวนประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 

มูลค่าอุตสาหกรรมเกมของเวียดนามจะสูงถึง 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4,765 ล้านบาท) และ

จะมีการเติบโตเพ่ิมถึง 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (6,835 ล้านบาท) ภายในปี 2565 ประเทศ

เวียดนามมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบข้อมูล และโครงข่าย เป็นประเทศที่มี

ประชากรในกลุ่มเด็กจนถึงกลุ่มวัยท างานเป็นจ านวนมาก รวมถึงยังมีกลุ่มจ านวนผู้ใช้สมาร์ท

โฟน และผู้ใช้บริการ 3G และ 4G เป็นจ านวนมาก โดยเวียดนามเป็นผู้น าด้านการผลิตเพ่ือ

ส่งออกซอฟท์แวร์ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ยังเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้

ความส าคัญในการสนับสนุนมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก 

โ ด ยหน่ ว ย ง าน  National Institute of Information and Communications 

Strategy (NIICS) ภายใต้  Ministry of Information and Communications (MIC) เป็น

หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการค้นคว้า วิจัย วางแผนกลยุทธ์ ออกนโยบายและวาง

แผนการพัฒนาด้าน ICT ตามนโยบาย ตามการก ากับดูแลของกระทรวง โดย MIC ของ

เวียดนามเน้นด้านการพัฒนาโครงข่ายไอที การพัฒนาอินเทอร์เนท การพัฒนาเครือข่าย และ

ระบบ Server เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลคอนเทนต์  รวมถึง

การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Centres) ในประเทศเวียดนาม เพ่ือสนับสนุนผู้ผลิต หรือผู้จัด

จ าหน่ายดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ โดยไม่ต้องพ่ึงพาศูนย์ข้อมูล

ภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนับสนุนการสร้างสื่อโซเชีบลในประเทศเวียดนาม

เพ่ือเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนในภูมิภาค พบว่า ประเทศเวียดนามมีจ านวนผู้ เข้าชมวิดิโอผ่านแพลทฟอร์ม

ออนไลน์สูงถึง ร้อยละ 92 ต่อสัปดาห์ โดยเป็นประเทศที่มีผู้รับชม วิดิโอผ่านแพลทฟอร์ม

ออนไลน์สูงที่สุด รองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 85) อินโดนิเซีย (ร้อยละ 76) และมาเลเซีย 

(ร้อยละ 74) 

 

• ประเทศเกาหลีใต้: ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งชาติ  (National IT Industry 

Promotion Agency: NIPA)  

 ประเทศเกาหลีใต้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างแบรนด์ของประเทศ

ในรูปแบบ “วัฒนธรรมน าเศรษฐกิจ” ท าให้สามารถสร้างรายได้จากต่างประเทศจาก 
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การจ าหน่ายสินค้าวัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชัน วิดิโอเกม ดนตรี แฟชั่น และอ่ืน ๆ 

ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไอทีแห่งชาติ หรือ (NIPA) ของประเทศเกาหลีใต้ถูกจัดตั้งขึ้น

โดยมีเป้าหมายในการให้ความสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศในการส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยหน่วยงาน NIPA มี

บทบาทในการวางนโยบาย วิจัย และพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT เพ่ือวางรากฐาน

ของอุตสาหกรรม ICT รวมถึงเผยแพร่การด าเนินงาน สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยี และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม ICT ในภาพรวมไปยังต่างประเทศ 

นอกจากการให้ความสนับสนุนทางด้านนโยบายต่าง ๆ NIPA ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT และดิจิทัล รวมถึงการให้การสนับสนุน Software ต่าง ๆ  

โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วย Software เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละ

อุตสาหกรรม NIPA มุ่งเน้นการท าตลาดด้านดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านความเชื่อมโยงระหว่าง

วัฒนธรรมและ ICT 

 ทั้งนี้ กิจกรรมหลักของ NIPA ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล 

คอนเทนต์ได้แก่ การกระตุ้นให้เกิดการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ยุคใหม่ เช่น การพัฒนา CG VR 

Hologram การให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการผ่านการอบรมในลักษณะ

ของ e-learning รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายตลาดไปยัง

ต่างประเทศ สนับสนุนให้เกิดการเติบโตร่วมกันระหว่างองค์กรทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็น องค์กร

ขนาดใหญ ่กลาง หรือเล็ก โดยการจัดตั้งการค้าเสรีในตลาดดิจิทัลคอนเทนต์  

 นอกจากนี้ NIPA ยังให้การสนับสนุนการท าธุรกิจให้กับกลุ่ม Startup สนับสนุน 

การขยายธุรกิจ และการฝึกอบรมผ่าน Software Convergence Cluster เพ่ือสร้างความ

ร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย 

 

• ประเทศจีน: Department of High-Tech Industry ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและ

ปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission: NDRC)  

 Department of High-Tech Industry ของประ เทศจี นมี บท บาทห น้ า ที่ ใ น 

การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี

ของประเทศจีนในภาพรวม เมื่อสร้างนโยบายและแผนในการสนับสนุนอุตสาหกรรม โดยเน้น

การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ จัดโครงการสาธิตการใช้

เทคโนโลยีระดับสูงต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม วางแผน และเชื่อโยงแผนการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สนับสนุนการ
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พัฒนา และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  

ภาคการศึกษา การวิจัย และการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

 

• ประเทศญี่ปุ่น: สมาคมแอนิเมชันแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Association of Japanese 

Animation: AJA) 

สมาคมแอนิเมชันแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นสมาคมที่ เกิดจากการรว มกลุ่มของ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแอนิเมชันของประเทศญี่ปุ่น เพ่ือรักษาและปลูกฝังวัฒนธรรม

แอนิเมชันของญี่ปุ่น รวมถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแอนิเมชันญี่ปุ่นสู่ตลาดโลก เช่น  

การจัดนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสแสดงผลงานและใกล้ชิดกับ

ผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน เป็นต้น  

สมาคมแอนิเมชันแห่งประเทศญี่ปุ่นด าเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐใน

ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงผู้เล่นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ทั้งนี้ 

อุตสาหกรรมแอนิเมชันในประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาจากจ านวนประชากรที่ลดลง ท าให้

อัตราการบริโภคภายในประเทศลดลง ท าให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางโดย

การเจาะตลาดใหม่ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภคสื่อการบันเทิงที่เปลี่ยนไปตาม

พัฒนาการของเทคโนโลยี ท าให้สมาคมแอนิเมชันแห่งประเทศญี่ปุ่นต้องมีการร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐโดยเน้นเป้าหมายด้านการส่งออกแอนิเมชันไปยังตลาดต่างประเทศเป็นหลัก 

ทั้งนี้ สอดคล้องกับยุธศาสตร์ “Cool Japan” ของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงเศรษฐกิจ 

การค้า และอุตสาหกรรม (MET) ของญี่ปุ่น ได้มีการจัดตั้งกองอุตสาหกรรมสื่อและเนื้อหา 

(Media and Content Industry Division) รวมถึง กองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 

Industries Division) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปสู่

ต่างประออกอากาศเทศและส่งเสริมการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรม เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้น

เศรษฐกิจ  ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือการเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรม 

คอนเทนต์ของญี่ปุ่น โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุน Japan Channel จัดให้มีรายการ

โทรทัศน์ของญี่ปุ่นในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง Cool Japan Fund Inc. เพ่ือ

สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยก าหนดการสร้าง

รายได้ภายใต้ 6 สาขา ได้แก่ แฟชั่น คอนเทนต์ (วิดิโอเกม ภาพยนตร์ การ์ตูน) อาหาร บริการ 

สินค้าท้องถิ่น การท่องเที่ยว 
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ในการด าเนินงานยุธศาสตร์  Cool Japan รัฐบาลได้มีการให้การสนับสนุน

อุตสาหกรรมแอนิเมชันโดยการจัดตั้งกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้: 

- CoFesta: โครงการเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมคอนเทนต์ของญี่ปุ่นซึ่ง

ประกอบด้วย เกม แอนิเมชัน มังงะ คาแรคเตอร์ ดนตรี ภาพยนตร์ สู่ต่างประเทศ 

- รณรงค์มาตรการการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 

จากการศึกษาพบว่า หน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศมีการให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล 

คอนเทนต์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยหลายประเทศ

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านเงินทุน การสร้างเครือข่าย และ การส่งเสริมด้านองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

ภายในประเทศเป็นหลัก โดยสามารถสรุปปัจจัยส่งเสริมต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของ

ประเทศไทยได้ดังนี้  

• จากกรายงานของ Google – Temasek พบว่า อัตราการเติบโตของจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์

เน็ทในประเทศไทยจะเติบโตอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ทถึง 

59 ล้านรายภายในปี 2565 หรือ มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 55 จากปี 2558  

• Ecommerce ในประเทศไทยจะมีมูลค่ามากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (335 ล้านบาท) 

จากมูลค่าต่ ากว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (31 ล้านบาท) ในปี 2558 

• ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นจ านวนมาก โดยมีสัดส่วนสูงถึง 173 รายใน 100 คน  

• ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่มากที่สุดในโลก โดยคาดว่าจะมีจ านวนผู้ใช้บริการอินเตอร์เนทถึง 480 ล้านคนภายใน

ปี 2565 
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4.3 ภาพรวมอตุสาหกรรมดิจิทลัคอนเทนตใ์นประเทศไทย 
4.3.1 อุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

4.3.1.1 ภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรม 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานส าคัญในการผลิตแอนิเมชัน โดยศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต

แอนิเมชันในประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดโลก ท าให้ช่องทางรายได้ที่มีสัดส่วนมาก

ที่สุดส าหรับผู้ผลิตแอนิเมชันไทยคือการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังตลาดในต่างประเทศ ประกอบกับความ

ต้องการของนักลงทุนจากต่างประเทศที่ต้องการเข้าถึงแรงงานที่มีฝีมือดี ต้นทุนไม่สูง ท าให้ผู้ผลิต

แอนิเมชันสามารถสร้างรายได้ผ่านช่องทางดังกล่าวได้มากที่สุด  

4.3.1.2 การประมาณมูลค่าตลาด 

อุตสาหกรรมแอนิเมชันในภาพรวมมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างคงที่ โดยในปี 

2561 และ 2562 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนที่ร้อยละ 2.1 และ 3.8 ตามล าดับ ทั้งนี้อัตราการ

เติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันเกิดจากแนวโน้มการรับจ้างผลิตผลงานแอนิเมชันจากต่างประเทศ

เป็นหลัก โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นประเภทงานงานระยะสั้นมากข้ึน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถรับงาน

อ่ืนๆได้ในจ านวนมาก 

 

4.3.2 อุตสาหกรรมเกม 

4.3.2.1 ภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรม 

ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยนั้นยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งขานรับกับ

แนวโน้มอุตสาหกรรมเกมในระดับโลกที่มีการเติบโตขึ้นเช่นกัน โดยกระแสที่น่าสนใจที่ท าให้

อุตสาหกรรมเกมมีการเติบโต มีดังนี้ 

• การเล่นเกมรูปแบบ PvP (Player-versus-player)  

ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างมากเนื่องจากรูปแบบเกมที่ไม่ซับซ้อนเล่นง่าย

สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เช่น PUBG, Fortnite เป็นต้น การเล่นเกมในปัจจุบัน

ในรูปแบบ PvP ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้เล่นเองก็ชอบที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของเกมได้เล่นพร้อมๆกันกับคนที่ออนไลน์อยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกไม่น่าเบื่อ 

จ าเจ 
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• การแข่งขันรูปเกมในรูปแบบของอีสปอร์ต (E-Sport)  

มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนมากขึ้นจากการแข่งขันเกมเป็น

ประเภท MOBA ทั้งในระดับประเทศและจังหวัด เช่น ROV ที่ได้ยังดีรับความนิยม

อยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ไม่เพียงแต่เกมโมบายเท่านั้น ทางฝั่งของแกมคอมพิเวเตอร์

เองก็ยั งคงข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง เช่น League of Legend, DOTA2, 

Counter Strike GO, Overwatch เป็นต้น ที่ทางประเทศผู้ผลิตเองก็เชื่อมั่นใน

ศักยภาพในการจัดการแข่งระดับโลกโดยเลือกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการ

แข่งขัน  

 

• การพัฒนาแพลตฟอร์มการเล่นเกมต่างๆ  

เกมประเภทโมบายในปัจจุบันและในอนาคตจะยังคงเติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์มือถือในปัจจุบันในราคาที่เข้าถึงได้

ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น การพัฒนาของ Chipset ข้อมูล, ความชัดของหน้าจอ, เสียงมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น, หน่วยความจ าที่เพ่ิมขึ้นท าให้บรรจุข้อมูลเกมได้มากขึ้น, ความจุ

และระยะการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น เป็นต้น  

ไม่เพียงแต่เกมประเภทโมบายเท่านั้นทางด้านฝั่งเกมคอมพิวเตอร์ก็ยังมีการพัฒนา

แพลตฟอร์มการเล่นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นได้จากการผลิตอุปกรณ์เฉพาะกลุ่มผู้เล่นเกมที่มี

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น Keyboard และ Mouse ส าหรับเกมเมอร์ เป็นต้น 

ส าหรับด้านเกมคอนโซลผู้เล่นยังคงรอคอยการเปิดตัวของ Nintendo Switch ที่ท าให้มูลค่า

การซื้อขายของเครื่องเกม Console มีมูลค่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปีถัดไปผู้เล่นยังรอคอย

การเปิดตัวเครื่องเกม Console ใหม่ของค่าย Microsoft และ Sony นั่นคือ New Gen Xbox และ   

PlayStation 5 ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ีจะเปิดตัวในปี 2019-2021 เป็นต้น 

4.3.2.2 การประมาณมูลค่าตลาด 

ตลาดเกมยังมีแนวโน้มเติบโตที่ดีทั้ง 3 ประเภทธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ผลิตเกมโดยมี

ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง, ผู้รับจ้างผลิตเกม และ ผู้จัดจ าหน่ายและน าเข้าเกม โดยใน

ประเทศไทย มีอัตราการน าเข้าเกมมากกว่าอัตราการผลิต เนื่องจาก การซื้อลิขสิทธิ์เกมเพ่ือ

จัดจ าหน่ายหรือเปิดเซิฟเวอร์ของตัวเองจะใช้เงินลงทุนน้อยกว่า และ สามารถสร้างก าไรได้

มากกว่า โดยจากการส ารวจในปี 2560 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมมีแนวโน้ม
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เติบโตเพ่ิมข้ึน โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ ร้อยละ 8.54 และ 9.36 ในปี 

2561 และ 2562 ตามล าดับ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเกม คือ 

ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว รวมถึงปัจจัยด้านมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตเกม เช่น รายได้จาก In-App Purchase 

รายได้จากโฆษณาในเกม เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนารูปแบบการเล่นเกมเกมเป็นรูปแบบ

ของการแข่งขัน E-Sport จะส่งผลให้มูลค่าของอุตสาหกรรมเกมยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.3.3 อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

4.3.3.1 ภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรม 

สัดส่วนรายได้ที่มีมูลค่ามากที่สุดของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในประเทศไทยคือ
สัดส่วนรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ในการอนุญาตให้น าคาแรคเตอร์ไปผลิตเป็นสินค้าต่าง  ๆ ซึ่งใน
ประเทศไทยมีการน าเข้า หรือ ซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือจัดจ าหน่ายและหารายได้จากการผลิตสินค้า
โดยตรงประเภท ของเล่น ของสะสม โมเดล ของแถมจากแคมเปญร้านค้า เป็นต้น 

ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในตลาดประเทศไทยกระแสของการสร้าง
คาแรคเตอร์เพ่ือจัดจ าหน่ายใน Line Sticker หรือ รูปแบบรายได้จากการรับจ้างออกแบบ
คาแรคเตอร์ (Character Design Service) ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีท้ังจากกลุ่มร้านค้า
ที่พัฒนาคาแรคเตอร์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ (Brand Awareness) เช่น น้องอุ่นใจจากค่าย
โทรศัพท์มือถือเอไอเอส และ กลุ่ม Line Sticker Creator ที่เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ทั่วไปได้
ออกแบบและจัดจ าหน่ายคาแรคเตอร์ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เช่น 10 cm. , คนอะไร
เป็นแฟนหม ีและ อีเจี๊ยบเลียบด่วน เป็นต้น 

4.3.3.2 การประมาณมูลค่าตลาด 

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในภาพรวมมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 12.30 ในปี 2561 และชะลอตัวลดลง
เล็กน้อยในปี 2562 ที่ร้อยละ 11.22 เนื่องจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงของอุตสาหกรรม
คาแรคเตอร์ที่ต้องอาศัยความตระหนักถึงและภาพจ าในตัวคาแรคเตอร์นั้น ๆ ให้เป็นที่นิยมจึง
จะสามารถต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือวางจ าหน่ายได้  
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บทที่ 5 
ผลการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล 

คอนเทนต์ ในปี พ.ศ. 2560 และการคาดการณ ์

อัตราการเตบิโตในปี พ.ศ. 2561 และ 2562  
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บทที่ 5 ผลการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ในปี พ.ศ.2560 

และการคาดการณ์อัตราการเติบโตในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 

 ในการด าเนินงานโครงการคณะผู้วิจัยด าเนินการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 

(แอนิเมชัน เกมส์ และคาแรคเตอร์) ในประเทศไทยประจ าปี 2560 และคาดการณ์ปี 2561 – 2562  

ซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมด้านแอนิเมชัน เกมส์ และคาแรคเตอร์ จากการศึกษาพบว่าในภาพรวม

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์มีมูลค่า 25,040 ล้านบาท หากจ าแนกตามด้านพบว่า อุตสาหกรรมด้านเกมมี

มูลค่าสูงที่สุดโดยมีมูลค่า 19,281 ล้านบาท รองลงมาคือด้านแอนิเมชัน มีมูลค่า 3,799 ล้านบาท และด้าน

คาแรคเตอร์มีมูลค่า 1,960 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

ภาพที่ 5.1 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2558 - 2560 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

 หากเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านจากปี 2559 

พบว่า มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 โดยอุตสาหกรรมด้านเกมมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด ที่ร้อยละ 18 

รองลงมาคืออุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ที่มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 16 ในขณะที่อุตสาหกรรมด้านแอนิเมชัน  

มีอัตราการเติบโตลดลงที่ร้อยละ 4 

 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมด้านแอนิเมชัน เกมส์ และคาแรคเตอร์ มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป  

โดยสามารถสรุปผลการส ารวจจ าแนกตามอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปนี้   
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5.1 แอนิเมชัน 
จากการส ารวจภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยในปี 2560 จ าแนกตามการบริโภคและ 

การผลิตพบว่า ในภาพรวมอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีมูลค่า 3,799 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการบริโภค 2,371 

ล้านบาท และมูลค่าการผลิต 3,575 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับปี 2559 

พบว่าในภาพรวมมีอัตราการเติบโตลดลงที่ร้อยละ 4 โดยในปี 2559 มีมูลค่า 3,965 ล้านบาท ดังภาพ 

ภาพที่ 5.2 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ปี 2559 และ 2560 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

หมายเหตุ:  *  มูลค่าน าเข้าเพื่อบริโภค หมายถึง มูลค่าลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันท่ีจ่ายออกต่างประเทศ 

** มูลค่าการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ เป็นมูลค่าที่รวมมูลค่าเพิ่ม (value added) ที่เกิดภายในประเทศด้วย 

 

5.1.1 มูลค่าอุตสาหกรรม การบริโภคและการผลิต 

5.1.1.1 มูลค่าการบริโภค 

มูลค่าการบริโภคประกอบด้วยการบริโภคงานแอนิเมชันที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ และการ

บริโภคงานแอนิเมชันที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมูลค่าการบริโภคทั้ง 2 ประเภทมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

• การบริโภคงานแอนิเมชันที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ ประกอบด้วยมูลค่าที่เกิดจาก

ผลงานแอนิเมชันของผู้ผลิตภายในประเทศ และ มูลค่าเพ่ิม (Value Added) ที่เกิดจาก

การน าผลงานแอนิเมชันมาเผยแพร่โดยมูลค่าในส่วนนี้คือ มูลค่าโฆษณาทางโทรทัศน์

หรือโรงภาพยนตร์ ในช่วงเวลาการฉายการ์ตูนหรืองานแอนิเมชันทั้งที่น าเข้าจาก
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ต่างประเทศและที่ผลิตภายในประเทศ โดยมูลค่าการบริโภคงานแอนเมชันประเภทนี้มี

มูลค่าเท่ากับ 2,147 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตเปรียบเทียบกับปี 2559 

พบว่า มีอัตราการเติบโต ลดลงที่ร้อยละ 23 

• การบริโภคงานแอนิเมชันที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ ประกอบด้วยมูลค่าลิขสิทธิ์งาน

แอนิเมชันที่จ่ายเพ่ือน ามาเผยแพร่หรือจ าหน่ายในประเทศไทย โดยมูลค่าการบริโภค

งานแอนิเมชันในประเภทนี้มีมูลค่า 224 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต

เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า มีอัตราการเติบโต ลดลงที่ร้อยละ 43 

5.1.1.2 มูลค่าการผลิต 

ประกอบด้วยการผลิตงานแอนิเมชันเพ่ือใช้ในประเทศ และการผลิตงานแอนิเมชันเพ่ือการ

ส่งออก โดยมูลค่าการผลิตทั้ง 2 ประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

• การผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ ซึ่งรวมถึงมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ที่เกิดจากการน าเข้า

งานแอนิเมชันจากต่างประเทศตามที่อธิบายไว้แล้วข้างต้น โดยมีมูลค่าการผลิตใน

ประเภทนี้เท่ากับ 2,147 ล้านบาท 

• การผลิตเพ่ือส่งออก เช่น การรับจ้างผลิตแอนิเมชันส าหรับงานโฆษณาต่าง ๆ โดยมูลค่า

การผลิตในประเภทนี้มีมูลค่าเท่ากับ 1,428 ล้านบาท 

5.1.2 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

 จากการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยในปี 2560 จ าแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่า อุตสาหกรรม

แอนิเมชันประกอบไปด้วยธุรกิจ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจประเภทผู้รับจ้างผลิต ผู้พัฒนาและออกแบบงานที่มี

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง และผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ โดยธุรกิจประเภทผู้รับจ้างผลิตมี

มูลค่าสูงที่สุดที่ 2,046 ล้านบาท รองลงมาคือ ผู้พัฒนาและออกแบบงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง 

และผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้าและผู้ดูแลลิขสิทธิ์ที่ 1,667 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท ตามล าดับ 
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ภาพที่ 5.3 มูลค่ารวมอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ปี 2558 - 2560 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

 หากพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า ผู้รับจ้างผลิตมี

อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นมากที่สุดที่ร้อยละ 9 รองลงมาคือ ผู้พัฒนาและออกแบบงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นของตนเอง โดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 8 ในขณะที่ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้าและผู้ดูแลลิขสิทธิ์ มีอัตราการ

เติบโตของมูลค่าท่ีลดลงที่ร้อยละ 17 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้  

5.1.2.1 ผู้ผลิตทีม่ีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง 

 จากการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันของผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ

ตนเอง พบว่าช่องทางการน าเสนอที่มีมูลค่ามากที่สุดคือ ช่องทาง Free TV โดยมีสัดส่วนร้อยละ 

58.49 รองลงมาคือช่องทาง Pay TV และ Merchandising Sale โดยมีสัดส่วนร้อยละ 30.75 และ 

9.25 ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารูปแบบ เนื้อหา และมูลค่าของงานแอนิเมชันของผู้ผลิตงานโดยมี

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง พบว่า เป็นงานแอนิเมชันในรูปแบบ Animated Series ทั้งหมด 

และเป็นการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ ทั้งหมด ร้อยละ 100 ในขณะที่ มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันของ

ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองในปี 2559 ประกอบด้วย มูลค่าผลิตเพ่ือใช่ใน

ประเทศ ร้อยละ 80 และ มูลค่าส่งออก ร้อยละ 20 
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 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของช่องทางรายได้ของผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง

จะพบว่า ช่องทางรายได้หลักของผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองมีเพียงช่องทางเดียวคือ

การผลิตเพ่ือใช้ในประเทศเท่านั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านแอนิเมชัน  

พบว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ประกอบการที่มีการสร้างแอนิเมชันใหม่ออกมา โดยรายได้หลักของ

ผู้ประกอบการคือการจัดจ าหน่ายเนื้อหาคอนเทนต์เดิมของผู้ประกอบการเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนางานแอนิเมชัน ท าให้ยังไม่มีรายได้ในปี 2560 ทั้งนี้ 

ในการสร้างงานแอนิเมชันของกลุ่มผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง เป็นการด าเนินงานที่

มีต้นทุนสูง เนื่องจากเป็นงานที่มีความประณีตสวยงาม ใช้เวลาในการผลิตนาน และใช้ก าลังคนเป็น

จ านวนมาก โดยการผลิตแอนิเมชัน 1 เรื่อง อาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับงานอ่ืนได้เป็น

ระยะเวลา 2 – 3 ปี 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงรายได้จากการน าเสนองานแอนิเมชัน พบว่า ส่วนใหญ่

มักจะไม่ประสบความส าเร็จ ไม่คุ้มทุน ท าให้ปัจจุบันมีผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพียง

ไม่กี่รายเท่านั้น โดยทั้งหมดจะเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีเงินทุนเป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพา

เงินทุนจากแหล่งอ่ืนประกอบกับยังไม่มีมาตรการสนับสนุนที่ตรงจุดและเป็นรูปธรรมจากภาครัฐท าให้

การสร้างแอนิเมชันที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองนั้นท าได้ยาก ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายยังคง

มีความพยายามที่จะสร้างงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเองเพ่ือโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าทางตลาดให้กับ

ผลผลิตของตนเอง  

5.1.2.2 ผู้รับจ้างผลิต 

 จากการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมของผู้รับจ้างผลิต พบว่า ช่องทางการน าเสนอที่มีมูลค่ามาก

ที่สุดคือ ช่องทาง Production House โดยมีสัดส่วนร้อยละ 37 รองลงมาคือช่องทาง Advertising 

Agency  และ IP Owner โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26 และ 23 ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ หากพิจารณารูปแบบ เนื้อหา และมูลค่าของงานแอนิเมชันของผู้รับจ้างผลิต พบว่า 

รูปแบบที่ผู้รับจ้างผลิตได้รับรายได้มากท่ีสุดคือ CG Services โดยมีมูลค่า 959 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน

ร้อยละ 47 รองลงมาคือ Animated TVC (478 ล้านบาท หรือร้อยละ 23)  และ Animated Feature 

Film (312 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15) ตามล าดับ โดยในปี 2560 พบว่า มูลค่าการส่งออกงาน

แอนิเมชันของผู้รับจ้างผลิตมีสัดส่วนสูงกว่ามูลค่าการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ โดยการส่งออกมีมูลค่า 

1,428 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 70 ของมูลค่า และการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศมีมูลค่า 618 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 30 ของมูลค่า ในขณะที่ ปี 2559 พบว่า การผลิตเพ่ือใช้ในประเทศมีมูลค่าสูงกว่าการ
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ส่งออก โดยการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศมีมูลค่า 1,110 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 59 และ การส่งออกมี

มูลค่า 771 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 41 

 หากพิจารณาอัตราการเติบโตของกลุ่มธุรกิจประเภทรับจ้างผลิตงานแอนิเมชัน พบว่า อัตรา

การเติบโตของธุรกิจประเภทดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก ในขณะที่การผลิต

เพ่ือใช้ในประเทศมีอัตราการเติบโตที่ลดลง โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจประเภท

รับจ้างผลิต พบว่า ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตงานที่มีคุณภาพดี ราคาไม่

สูงมาก ท าให้ได้รับความสนใจจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน ประเทศที่ให้ความสนใจที่

ในการจ้างผลิตงานในประเทศไทยประกอบด้วยประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี  ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา 

ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับจ้างผลิตงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะได้รับ

ค่าจ้างต่อชิ้นงานในราคาที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับงานที่มาจากผู้ว่าจ้างจากประเทศในแถบ

เอเชียที่เริ่มตระหนักถึงอัตราการว่าจ้างงานภายในประเทศ ทั้งนี้ การรับจ้างงานจากต่างประเทศผู้

รับจ้างต้องค านึงถึงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในการผลิตงานด้วย นอกจากนี้ด้วยสถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยท าให้เกิดการลดงบประมาณด้านการตลาดและการโฆษณาลง ท าให้ตลาด

การว่าจ้างในประเทศมีอัตราลดลง ท าให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการรับงานจาก

ต่างประเทศขยายการรับงานจากต่างประเทศมากขึ้น เป็นผลให้มูลค่าการรับจ้างงานจากต่างประเทศ

ในภาพรวมเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 85 

 ในส่วนของการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศนั้นมีมูลค่าที่ลดลงถึงร้อยละ 44 โดยมีสาเหตุหลักมา

จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ไม่ดีของประเทศ ท าให้กิจกรรมทางการตลาดน้อยลง การจ้างผลิตจาก

ภายในประเทศลดลงไปด้วยทั้งในด้านปริมาณและ มูลค่าต่องาน นอกจากนี้ยั งพบปัญหาการตัดราคา

กันเองในกลุ่มผู้ประกอบการและ ผู้รับจ้างอิสระเนื่องจากกลุ่มผู้รับจ้างอิสระมีต้นทุนที่ต่ ากว่า

ผู้ประกอบการรายใหญ่ ท าให้สามารถรับงานที่มีราคาถูกกว่าได้ 

5.1.2.3 ผู้จัดจ าหน่าย น าเข้า และตัวแทนจ าหน่าย 

จากการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมของผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ พบว่า

ช่องทางการน าเสนอที่มีมูลค่ามากที่สุดคือ ช่องทาง Free TV โดยมีสัดส่วนร้อยละ 57 รองลงมาคือ

ช่องทาง Pay TV และ Theater โดยมีสัดส่วนร้อยละ 26 และ 11 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ หากพิจารณารูปแบบ เนื้อหา และมูลค่าของงานแอนิเมชันของผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า 

และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ พบว่า รูปแบบที่ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ได้รับรายได้มากที่สุดคือ 

ค่าโฆษณาและรายได้จากภาพยนตร์ โดยมีมูลค่า 1,354 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนร้อยละ 81 ของมูลค่า 

รองลงมาคือ Animated Series (239 ล้านบาท หรือร้อยละ 14)  และ Animated Feature Film 
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(74 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4) ตามล าดับ ทั้งนี้ ในปี 2559 และ 2560 มูลค่าการส่งออกงานแอนิเมชัน

ของผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์มีสัดส่วนสูงกว่ามูลค่าการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ โดยมี

สัดส่วนมูลค่าของการน าเข้า และส่งออก ดังต่อไปนี้ การส่งออกงานแอนิเมชันในปี 2560 มีมูลค่า 

1,225 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 76 และ การน าเข้าเพ่ือบริโภคมีมูลค่า 396 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24 

ในขณะที่ในปี 2559 การส่งออกมีมูลค่า 1,131 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 84 และการน าเข้าเพ่ือบริโภคมี

มูลค่า 223 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16 หากพิจารณาการน าเข้าเพ่ือจัดจ าหน่าย พบว่า ภาพยนตร์

แอนิเมชันที่เข้าฉายในปี 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 23 เรื่อง และมีเพียง 8 เรื่องเท่านั้นที่ท ารายได้ใน

ประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 33 ล้านบาท) ในขณะที่ปี 2560 มีภาพยนตร์

แอนิเมชันเข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นจ านวนทั้งสิ้น 24 เรื่องและมีเรื่องที่ท ารายได้มากว่า 1 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (มากกว่า 33 ล้านบาท) เป็นจ านวน 3 เรื่อง 

 

ตารางท่ี 5.1 มูลค่าการจ าหน่ายตั๋วภาพยนตร์แอนิเมชัน ปี 2559 – 2560 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน ป ี2559 
มูลค่าการจ าหน่ายตัว๋ 

(บาท) 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน ป ี2560 

มูลค่าการจ าหน่ายตัว๋ 
(บาท) 

Zootopia 116,787,450 Coco 76,770,527 
Finding Dory 49,475,414 Despicable Me 3 56,397,962 
Moana 46,800,010 The Boss Baby 39,633,046 
The Angry Birds Movie 46,015,217 Smurfs: The Lost Village 19,096,522 
The Secret Life of Pets 44,351,816 Cars 3 18,738,734 
Kung Fu Panda 3 41,674,290 Ferdinand 12,986,247 
Your Name (Kimi no na wa.) 40,532,273 My Little Pony:The Movie 11,923,392 
The Good Dinosaur 33,187,227 A Silent Voice 8,298,837 
Ice Age: Collision Course 22,015,777 The Emoji Movie 7,106,200 

Sing 17,520,372 
Sword Art Online:  
The Movie - Ordinal Scale 

7,039,403 

The Peanuts Movie 9,238,209 The LEGO Ninjago Movie 4,713,499 

One Piece Film: Gold 8,160,536 
Detective Conan: Crimson Love 
Letter 

4,481,084 

Kubo and the Two Strings 4,773,600 The LEGO Batman Movie 3,496,629 

Trolls 4,369,303 
Kuroko's Basketball The Movie:Last 
Game 

2,283,869 

Detective Conan:  
The Darkest Nightmare 

4,151,408 
Eiga Doraemon Nobita no Space 
Heroes 

2,008,525 

L.O.R.D: Legend of Ravaging 
Dynasties 

2,977,235 Resident Evil: Vendetta 1,946,270 

Sausage Party 2,208,751 Mary and the Witch's Flower 1,592,128 
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ภาพยนตร์แอนิเมชัน ป ี2559 
มูลค่าการจ าหน่ายตัว๋ 

(บาท) 
ภาพยนตร์แอนิเมชัน ป ี2560 

มูลค่าการจ าหน่ายตัว๋ 
(บาท) 

Rudorufu to ippai attena  
(Rudolf the Black Cat) 

1,892,732 Fireworks (2018) 1,526,558 

Pokemon XYZ 1,500,833 Gintama 1,495,993 
Crayon Shinchan Vol. 23 526,024 Fairy Tail : Dragon Cry 1,460,258 
The Boy and the Beast 474,410 The Son of Bigfoot 985,848 
Yo-Kai Watch: Enma Daio to  
Itsutsu no Monogatari da Nyan! 

190,016 Tokyo Ghoul 702,018 

  
Yu-Gi-Oh! The Dark Side of 
Dimensions 

482,399 

  Ancien and the Magic Tablet 97,328 
รวมมูลค่า 498,822,901 รวมมูลค่า 285,263,275 

* หมายเหตุ: ค าณวนจากคา่เฉลีย่อัตราแลกเปลี่ยนประจ าปี 2560 (อัตราการแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ต่อ 33 บาท) 

ที่มา: https://www.bot.or.th/ 

 

5.1.3 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามรูปแบบและเนื้อหาการน าเสนอผลงาน 

 เนื่องจากสื่อแอนิเมชันสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลายประเภทจึงท าให้แอนิเมชันมีรูปแบบ

และเนื้อหาในการน าเสนอที่หลากหลาย โดยจากการวิเคราะห์มูลค่าผลงานที่เกิดจากผู้ผลิตภายในประเทศมี

รูปแบบและเนื้อหาการน าเสนอดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5.2 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชัน จ าแนกตามรูปแบบละเนื้อหาของงานแอนิเมชัน ปี 2560 

    หน่วย: ล้านบาท 

รูปแบบและเนื้อหาของงานแอนิเมชัน 
ผู้ผลิตทีม่ีทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นของ

ตัวเอง 

ผู้รับจ้างผลิตงาน
แอนิเมชัน 

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น า
เข้า 

ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ 
รวม 

งานแอนิเมชันที่มีรูปแบบเป็นเร่ืองราว
ต่อเนื่อง (Animated Series) 

85.7 151.4 238.6 475.7 

Animated Feature Film   311.7 73.8 385.5 
Animated TVC  477.9   477.9 
CG Service  959.9   959.9 
Animation for Game   137.0   137.0 
Animation for Education (e- 
Learning) 

 7.8   7.8 

อื่น ๆ (Value-Added)      1,355.0 1,355.0 
รวม 85.7 2045.7 1667.4 3,798.8 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

https://www.bot.or.th/
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5.1.3.1 งานแอนิเมชันที่มีรูปแบบเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง (Animated Series) 

 จากการส ารวจ พบว่า ในปี 2560 รูปแบบของแอนิเมชันที่มีมูลค่ารองลงมาเป็นอันดับ 3 คือ

งานแอนิเมชันที่มีรูปแบบเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง (Animated Series) โดยในภาพรวมมีมูลค่า 475.7 

ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ มีรายได้จากการจ าหน่ายงานแอนิเมชันที่มี

รูปแบบเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง (Animated Series) มากที่สุด โดยมีรายได้ 238.6 ล้านบาท หรือมี

สัดส่วน ร้อยละ 29 รองลงมาคือ ผู้รับจ้างผลิตงานแอนิเมชัน (151.4 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 

19) และ ผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง (85.7 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 11) 

ตามล าดับ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตพบว่าในภาพรวมมีอัตราการเติบโตลดลงถึงร้อยละ 42 โดยใน

ปี 2559 มีมูลค่า 817.6 ล้านบาท  เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตจ าแนกตามประเภทของผู้ประกบการ 

พบว่ากลุ่มผู้รับจ้างผลิต และ กลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ มีอัตราการเติบโตลดลงที่

ร้อยละ 63 และ 26 ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองมีรายได้

สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 7 เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่บางรายยังสามารถหารายได้จากการน าคอน

เทนต์เดิมท่ีมีอยู่แล้วออกมาจัดจ าหน่าย 

 โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการบางรายมีงานที่อยู่ระหว่างการผลิต

แต่ยังไม่ได้น ามาเผยแพร่ ท าให้รายได้จากงานแอนิเมชันที่มีรูปแบบเรื่องราบต่อเนื่องยังไม่สูงมากนัก 

นอกจากนี้ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคที่มีการรับชมสื่อจาก

ช่องทางอ่ืนนอกเหนือจากทางโทรทัศน์มากขึ้น อีกทั้งสถานีโทรทัศน์ไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องมีการฉาย

แอนิเมชัน ท าให้ช่วงเวลาส าหรับการออกอากาศแอนิเมชันมีน้อยลงไปด้วยเนื่องจากช่วงเวลาที่

ออกอากาศแอนิเมชันจะขายโฆษณาได้น้อยหรือราคาถูก ในด้านของผู้รับจ้างผลิตจะเห็นว่ามีมูลค่า

ลดลงมากที่สุดเนื่องจากผู้รับจ้างหันไปท างานด้าน TVC และ CG Service มากขึ้นเนื่องจากใช้เวลาต่อ

งานน้อยลงท าให้รับงานได้มากข้ึน และได้รับก าไรมากข้ึน 

5.1.3.2 งานแอนิเมชันที่มีรูปแบบเป็นภาพยนตร์ (Animated Feature Film) 

 จากการส ารวจ พบว่า ในปี 2560 งานแอนิเมชันที่มีรูปแบบเป็นภาพยนตร์ (Animated 

Feature Film) ในภาพรวมมีมูลค่า 385.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้รับจ้างผลิตได้รับรายได้จากการน าเสนอ

สื่อแอนิเมชันในรูปแบบดังกล่าวมากที่สุด โดยมีรายได้ 311.7 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน ร้อยละ 81 

รองลงมาคือ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ มีมูลค่า 73.8 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน ร้อยละ 

19 โดย ผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองไม่ได้รับรายได้จากการน าเสนองานในรูปแบบ

ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการฉายภาพยนตร์ในปี 2560 ซึ่งไม่มีการเผยแพร่แอนิเมชันที่เป็นของ

ไทย ในขณะที่กลุ่ม เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตในภาพรวมพบว่ามีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 

96 โดยในปี 2559 มีมูลค่า 196.2 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตจ าแนกตามประเภทของผู้
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ประกบการ พบว่า กลุ่มผู้รับจ้างผลิต มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 144 ในขณะที่กลุ่มผู้จัด

จ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลลิขสิทธิ์มีอัตราการเติบโตลดลงที่ ร้อยละ 8 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการการ

รับจ้างผลิตงานจากต่างประเทศมากขึน้ 

5.1.3.3 งานแอนิ เมชันส าหรับงานโฆษณาและงานแอนิ เมชันส าหรับการน า เ สนอ  

(Animated TVC) 

 จากการส ารวจ พบว่า ในปี 2560 รูปแบบของงานแอนิเมชันส าหรับงานโฆษณา และงาน

แอนิเมชันส าหรับการน าเสนอ (Animated TVC) ในภาพรวมมีมูลค่า 477.9 ล้านบาท เมื่อพิจารณา

อัตราการเติบโต พบว่า มีอัตราการเติบโตลดลงถึงร้อยละ 18 โดยในปี 2559 มีมูลค่า 585.9 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างผลิตได้รับรายได้จากการน าเสนอสื่อแอนิเมชันในรูปแบบดังกล่าวเพียงกลุ่มเดียว เมื่อ

พิจารณาอัตราการเติบโตพบว่า มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ 16 ทั้งนี้ งานในรูปแบบดังกล่าวเป็น

ลักษณะงานระยะสั้นท าให้ผู้ประกอบการสามารถรับงานลักษณะดังกล่าวได้ในจ านวนมากเนื่อง

สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ จากศักยภาพของผู้ประกอบการ

ที่สามารถน าเสนอผลงานที่มีคุณภาพดี ท าให้มีการจ้างงานจ่างต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะ

ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้งานภายในประเทศมีมูลค่าลดลง ท าให้ผู้ประกอบการขยายตลาดในการรับ

งานจากต่างประเทศมากขึ้น 

5.1.3.4 งานเทคนิคพิเศษ (CG Services) 

 จากการส ารวจ พบว่า ในปี 2560 รูปแบบของแอนิเมชันที่มีมูลค่าสูงที่สุดรองลงมาเป็นอันดับ 

2 คืองานเทคนิคพิเศษ โดยในภาพรวมมีมูลค่า 959.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้รับจ้างผลิตเป็นเพียงกลุ่มม

เดยีวที่ได้รับรายได้จากช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ การรับจ้างผลิตงานในลักษณะดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใช้เวลาในการด าเนินงานงานน้อยท าให้ผู้ประกอบการสามารถรับงานได้ใน

ปริมาณที่มากข้ึน และได้รับก าไรมากข้ึน 

5.1.3.5 งานแอนิเมชันส าหรับเกมประเภทต่าง ๆ (Animation for Game) 

 จากการส ารวจพบว่า งานแอนิเมชันส าหรับเกมประเภทต่าง ๆ มีมูลค่า 137.0 ล้านบาท เมื่อ

พิจารณาอัตราการเติบโต พบว่า มีอัตราการเติบโตลดลงถึงร้อยละ 43 โดยมีมูลค่าถึง 240.1 ล้านบาท

ในปี 2559 โดยมูลค่าของเกม PC/Console มีอัตราการเติบโตที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน

พฤติกรรมการเล่นเกมของผู้บริโภคจากการเล่นเกมบน PC/Console มาเป็นการเล่นเกมบน

โทรศัพท์มือถือมากข้ึน ในขณะที่งานแอนิเมชันส าหรับ Arcade Game มีการเติบโตของรายได้ที่ลดลง

เช่นกันโดยงานส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพ่ือใช้กับตู้เกมปาจิงโกะ ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งในช่วงหลัง



85 

 

รัฐบาลญี่ปุ่นมีการควบคุมการผลิตให้มีปริมาณน้อยลงเช่นกันท าให้ปริมาณงานที่จ้างในประเทศไทย

ลดลงไปด้วย 

5.1.3.6 งานแอนิเมชันเพ่ือการศึกษา (Animation for Education (e- Learning)) 

จากการส ารวจ พบว่า ในปี 2560 งานแอนิเมชันเพ่ือการศึกษามีมูลค่าน้อยที่สุด โดยใน

ภาพรวมมีมูลค่า 7.8 ล้านบาท ทั้งนี ้มีเพียงผู้รับจ้างผลิตเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับรายได้จากการน าเสนอ

งานในรูปแบบดังกล่าว เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต พบว่า มีอัตราการเติบโตที่ลดลงถึงร้อยละ 54 

โดยในปี 2559 มีมูลค่า 17.1 ล้านบาท ทั้งนี้ เกิดจากความต้องการด้านเนื้อหาการศึกษา และสื่อ

ดิจิทัลด้านการศึกษาที่เปลี่ยนจากการสร้างสื่อแอนิเมชัน เป็นการบันทึกภาพการสอนแทน เนื่องจากมี

ต้นทุนน้อยกว่า และสามารถขายได้มากกว่าสื่อการสอนลักษณะแอนิเมชัน ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบ CD 

หรอื DVD ที่ได้รับความนิยมน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 

5.1.3.7 มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากการน าเสนองานแอนิเมชัน (Value Added) 

 จากการส ารวจ พบว่า ในปี 2560 มูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการน าเสนองานแอนิเมชันเป็นมูลค่าที่

สูงที่สุด โดยในภาพรวมมีมูลค่า 1,355 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตพบว่ามีอัตราการเติบโต

ลดลงถึงร้อยละ 16 ทั้งนี้ กลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับรายได้

จากช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ การรับจ้างผลิตงานในลักษณะดังกล่าวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากใช้เวลาในการด าเนินงานงานน้อยท าให้ผู้ประกอบการสามารถรับงานได้ในปริมาณที่มากข้ึน 

และได้รับก าไรมากขึ้น ทั้งนี้อัตราการเติบโตที่ลดลงของช่องทางดังกล่าวสอดคล้องกับอัตราการเติบโต

ที่ลดลงของการน าเสนอสื่อแอนิเมชันผ่านช่องทางโทรทัศน์ และโรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ ในปี 2560 

ยังไม่มีการน าเสนอแอนิเมชันของไทย ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมจากค่าโฆษณาที่ได้รับจากการ

น าเสนอผ่านโทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ลดลงตามไปด้วย 

5.1.4 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามช่องทางการน าเสนอ 

ในการส ารวจ คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามช่องทางการน าเสนอ

แอนิเมชันซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 8 ช่องทางดังตาราง เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

แอนิเมชัน ทั้งนี้ การวิเคราะห์จ าแนกตามช่องทางการน าเสนองานแอนิเมชันจะใช้ส าหรับธุรกิจผู้ผลิตงาน

แอนิเมชันที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองและธุรกิจผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์เท่านั้น เนื่องจากการ

รับจ้างผลิตงานจะมีช่องทางในการน าเสนองานที่แตกต่างออกไป โดยเป็นการจ าแนกตามประเภทผู้ว่าจ้าง หาก

พิจารณาช่องทางการน าเสนอในภาพรวม พบว่า ช่องทางการน าเสนอที่มีมูลค่ามากที่สุดคือช่องทาง Pay TV 

โดยมีมูลค่า 980.8 ล้านบาท รองลงมาคือช่องทาง Free Tv และ โรงภาพยนต์ โดยมีมูลค่า 485 และ 176.3 

ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของการน าเสนองานแอนิเมชันแต่ละช่องทางมีดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.3 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามช่องทางการน าเสนอ และผู้ว่าจ้าง 

หน่วย: ล้านบาท 

ช่วงทางการน าเสนอ
ผลงาน 

ผู้ผลิตงานท่ีมีทรัพยส์ินทางปัญญา 
เป็นของตนเอง 

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า  
ผู้ดูแลสิทธิ 

รวม 

Pay TV 26.3 954.5 980.8 

Free TV 50.1 434.9 485 

โรงภาพยนตร ์ - 176.3 176.3 

Home Entertainment 1.3 44.8 46.1 

Internet Streaming - 29.5 29.5 

Merchandising 7.9 18.6 26.5 

รวม 85.6 1,658.60 1,744.20 

ที่มา: คณะผู้วิจยั บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

5.1.4.1 การน าเสนอผ่าน Pay TV 

 จากการส ารวจพบว่า ช่องทางการน าเสนอผลงานแอนิ เมชันที่สร้างรายได้ ให้กับ

ผู้ประกอบการมากที่สุดในปี 2560 คือช่องทาง Pay TV ซึ่งมีมูลค่าจากกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง 2 

ประเภทรวมกันที่ 980.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และ ผู้ดูแล

ลิขสิทธิ 945.5 ล้านบาท และ กลุ่มผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง 76.4 ล้านบาท เมื่อ

พิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าของช่องทางการน าเสนอดังกล่าวพบว่ามีอัตราการเติบโตที่ลดลง

จากปี 2559 ร้อยละ 9 ที่ช่องทางดังกล่าวมีมูลค่า 1082.00 ล้านบาท และเป็นช่องทางการน าเสนอที่

สามารถสร้างรายได้มากท่ีสุดให้กับผู้ประกอบการเช่นเดียวกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า 

อัตราการเติบโตที่ลดลงของช่องทาง Pay TV สอดคล้องกับอัตราการเติบโตที่ลดลงของช่องทาง Free 

TV เช่นกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางตลาด พฤติกรรมการ

บริโภคของกลุ่มเป้าหมาย และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

5.1.4.2 การน าเสนอผ่าน Free TV 

 จากการส ารวจพบว่า ช่องทางการน าเสนอผลงานแอนิ เมชันที่สร้างรายได้ ให้กับ

ผู้ประกอบการมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในปี 2560 คือช่องทาง Free TV เนื่องจากเป็นช่องทางที่

สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยมีมูลค่าจากผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่มรวมกันที่ 485 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็นมูลค่าของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และ ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ที่ 434.9 ล้านบาท และกลุ่มผู้ผลิตที่
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มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง 50.1 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าของช่อง

ทางการน าเสนอดังกล่าวพบว่ามีอัตราการเติบโตที่ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 13 ที่ช่องทางดังกล่าวมี

มูลค่า 558.4 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการเติบโตที่ลดลงทางมูลค่าของช่องทาง Free TV สอดคล้องกับ

มูลค่าของช่องทาง Pay TV ที่มีอัตราการเติบโตที่ลดลงเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการบางรายจะ

มีความสามารถในการสร้างช่องทางการน าเสนอในรูปแบบใหม่ซึ่งได้แก่ช่องทาง Pay TV ที่มี

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากข้ึน ท าให้สามารถขายโฆษณาท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะได้มากข้ึนซึ่งต่างกับ Free TV 

ที่ต้องแย่งช่วงเวลาในการออกอากาศกับรายการประเภทอ่ืนซึ่งหากมี Rating ที่ดีกว่าก็จะท าให้

แอนิเมชันไปอยู่ในช่วงการออกอากาศที่ Rating ต่ ากว่า ท าให้รายได้ลดลง แต่ทั้ง 2 ช่องทาง กลับมี

อัตราการเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้ เป็นผลมากจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เริ่มรับชม

โทรทัศน์น้อยลง และหันไปใช้บริการออนไลน์มากขึ้น เช่น Netflix, iFlix, หรือ Hooq เป็นต้น ซึ่งเป็น

ช่องทางที่สามารถเข้าถึงง่ายมีรูปแบบการรับชมที่หลากหลาย ตั้งแต่ Smartphone, Tablet, หน้าจอ 

Computer, เครื่องเกม Console และ Smart TV 

5.1.4.3 การน าเสนอผ่านโรงภาพยนตร์ 

 จากการส ารวจพบว่า รายได้จากโรงภาพยนตร์เป็นช่องทางรายได้ของผู้ประกอบการมากที่สุด

เป็นอันดับสาม โดยในปี 2560 มีเพียงกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ ที่ได้รับรายได้ผ่าน

ช่องทางนี้จากการซื้อแอนิเมชันที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเข้ามาฉายภายในประเทศ ในขณะที่กลุ่ม

ผู้ผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองในปีที่ผ่านมาไม่มีรายได้จากช่องทางนี้เนื่องจากอยู่

ระหว่างการสร้างผลงานแอนิเมชัน เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าของช่องทางการน าเสนอ

ดังกล่าวพบว่ามีอัตราการเติบโตที่ลดลงจากปี 2559 ถึงร้อยละ 44 ที่ช่องทางดังกล่าวมีมูลค่า 315.5 

ล้านบาท ทั้งนี้ช่องทางการน าเสนอผ่านโรงภาพยนตร์ยังคงเป็นช่องทางส าคัญในการหารายได้ส าหรับ

กลุ่มผู้ผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองเนื่องจากเป็นช่องทางที่ท าให้ได้รับรายได้กลับ

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ผลิตมักมีต้นทุนที่ต้องลงทุนก่อนในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งหากหา

รายได้ได้ช้าจะส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้ ในการน าเสนอภาพยนตร์การ์ตูน หรือ ภาพยนตร์

แอนิเมชัน ผู้ผลิตแอนิเมชันจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์การ์ตูนหรือภาพยนตร์

แอนิเมชันเรื่องนั้น ๆ 

5.1.4.4 การน าเสนอผลงานผ่าน Home Entertainment 

 จากการส ารวจพบว่า ในปี 2560 มูลค่าของการน าเสนอผลงานผ่านช่องทาง Home 

Entertainment ของผู้ประกอบการอยู่ที่ 46.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นมูลค่าของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย 

ผู้น าเข้า และ ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ที่ 44.8 ล้านบาท และ กลุ่มผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตน 1.3 

ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าของช่องทางการน าเสนอดังกล่าวพบว่ามีอัตราการ
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เติบโตที่ลดลงจากปี 2559 ถึงร้อยละ 57 ที่ช่องทางดังกล่าวมีมูลค่า 107.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ในอดีต

ช่องทางนี้เป็นช่องทางการหารายได้หลักของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ ผ่านการขาย 

VDO VCD CD และ DVD แต่ในปัจจุบันกลายเป็นช่องทางที่ถูกพ่ึงพาน้อยลงอันเนื่องมาจากปัญหา

ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เปลี่ยนไปจากการซื้อ สื่อ

ประเภท Home Entertainment เป็นการรับสื่อผ่าน ช่องทาง Internet มากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูก

ลง เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่จ าเป็นต้องมี พ้ืนที่ เก็บ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า มี

ผู้ประกอบการหลายรายที่หันไปใช้ช่องทางอ่ืนในการหารายได้ เนื่องจากการหารายได้จากช่องทาง

ดังกล่าวไม่คุ้มทุน โดยผู้ประกอบการบางรายหันไปใช้ช่องทางดิจิทัลในการน าเสนอผลงานแทน หรือ 

การเพ่ิมช่องทางรายได้โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการเพ่ิมเติมจากการน าเสนอผลงานด้าน

แอนิเมชัน เช่น การรับจ้างจัดงานอีเว้นท์ เป็นต้น 

5.1.4.5 การน าเสนอผ่าน Internet Streaming 

 จากการส ารวจพบว่าในปี 2560 ผู้ผลิตที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองไม่มีการใช้ช่องทางการ

น าเสนอผ่าน Internet Streaming ในการหารายได้ เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ได้

น้อย ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการลงทุน ในขณะที่กลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลลิขสิทธิ์

ยังคงใช้ช่องทางดังกล่าวในการหารายได้ โดยมีมูลค่า 25.5 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต

พบว่า มีอัตราการเติบโตที่ลดลงจากปี 2559 อยู่ที่ ร้อยละ 1.16 จากมูลค่า 25.8 ล้านบาทในปี 2559 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการหลายรายในกลุ่มผู้ผลิตที่มีทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นของตนเองประสบปัญหาจากการที่กลุ่มเป้าหมายหลักน าคอนเทนต์ไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ซึ่งเปรียบเสมือนการละเมิดลิขสิทธิ์ ในขณะที่ผู้ประกอบการในกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า 

ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ที่มีการซื้อสิทธิในการเผยแพร่คอนเทนต์นั้น ๆ มาเผยแพร่แลว้ สามารถปรับตัวในการต่อ

การเปลี่ยนแปลง และสามารถเข้าถึงสื่อใหม่ๆ จึงมึการปรับเปลี่ยนการเผยแพร่คอนเทนต์โดยการ

เผยแพร่เป็นบางส่วน แทนการเผยแพร่แอนิเมชันทั้งเรื่อง และเผยแพร่แอนิเมชันทั้งเรื่องผ่านช่องทาง

อ่ืนที่สามารถสร้างรายได้แทน 

5.1.4.6 การหารายได้จากการผลิตสินค้า Merchandising 

 จากการส ารวจ พบว่า ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลสิทธิ มีรายได้จากข่องทางนี้ 18.6 ล้าน

บาทได้รับรายได้ผ่านช่องทางการผลิตสินค้า หรือ Merchandising มากที่สุด โดยในปี 2560 

ผู้ประกอบการได้รับรายได้ผ่านช่องทางดังกล่าวถึง 18.6 ล้านบาท ในขณะที่ กลุ่มผู้ผลิตที่มีทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นของตนเองได้รับรายได้ผ่านช่องทางดังกล่าวเพียง 7.9 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตราการ

เติบโต พบว่า ในปี 2559 ผู้ประกอบการไม่มีการใช้ช่องทางดังกล่าวในการหารายได้ โดยมีเพียงการ

ขายสิทธิให้องค์กรอื่นผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายเท่านั้น ทั้งนี้ ช่องทางรายได้ดังกล่าวได้รับความสนใจจาก
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ผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถหารายได้ให้กับองค์กรได้ ท าให้ผู้ประกอบการบางรายมี

การดึงสิทธิ์ให้เช่าจากองค์กรอื่นเพ่ือผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเองแทน 

5.1.5 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทผู้ว่าจ้าง 

 แหล่งรายได้หลัก 2 แหล่งของกลุ่มผู้รับผลิตได้แก่การว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างภายในประเทศและ การ

ว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งประเภทการว่าจ้างเป็น 5 ช่องทาง ได้แก่ การจ้างงานจาก

กลุ่ม Production House การจ้างงานจาก Advertising Agency การจ้างงานจากกลุ่ม IP Owner หรือ 

เจ้าของลิขสิทธิ์ การจ้างงานจาก Corporate และการจ้างงานจาก Government หรือ หน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ 

ตารางท่ี 5.4 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามลักษณะผู้ว่าจ้าง 

หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทของผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้าง

ภายในประเทศ 
ผู้ว่าจ้างจาก
ต่างประเทศ 

รวม 

Production House 160.6 601.4 762 

Advertising Agency 93.9 431.6 525.5 

IP Owner 186.4 293.7 480.1 

Corporate 137.8 101.4 239.2 

Other 38.9 - 38.9 

รวม 617.6 1,428.10 2,045.70 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 

จากการส ารวจพบว่า รายได้ของกลุ่มผู้รับจ้างผลิตรวมทุกช่องทางอยู่ที่ 20,45.7 ล้านบาท โดยการ

ว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงกว่าการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างภายในประเทศ ทั้งนี้  การว่าจ้างจากผู้

ว่าจ้างจากต่างประเทศรวมทุกช่องทางมีมูลค่า 1,428.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 70 ในขณะที่การว่าจ้างจากผู้

ว่าจ้างภายในประเทศรวมทุกช่องทางมีมูลค่าเพียง 617.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 30 เมื่อพิจารณาอัตราการ

เติบโต พบว่า การว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 74 โดยในปี 2559 

การว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศมีมูลค่าเพียง 823.1 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตที่ลดลง

ของการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างภายในประเทศ ที่มีอัตราการลดลงถึงร้อยละ 41 โดยการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง

ภายในประเทศในปี 2559 มีมูลค่า 1,047.7 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการเติบโตที่ลดลงของการว่าจ้ าง

ภายในประเทศเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัว และสถานการณ์ทางการเมืองท าให้ไม่มีการลงทุน

จากนักลงทุนมากนัก โดยนักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง wait-and-see attitude ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของการ



90 

 

จ้างงานจากต่างประเทศเป็นผลมาจากอัตราการเติบโตทางความต้องการของผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศที่

ต้องการแรงงฝีมือดี และค่าจ้างต่ า ท าให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากปัจจัยนี้ 

 เมื่อพิจารณาสัดส่วนประเภทการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศจะพบว่าการจ้างงานจาก 

Production House มีมูลค่าสูงที่สุด โดยมีมูลค่า 601.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 42 ของมูลค่าการจ้างงานจาก

ต่างประเทศ รองลงมาคือการจ้างงานจาก Advertising Agency (มีมูลค่า 431.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 30) 

และการจ้างงานจากกลุ่ม IP Owner หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ (มีมูลค่า 293.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 21 ตามล าดับ 

ในขณะที่สัดส่วนของประเภทการว่าจ้างที่มีมูลค่าสูงที่สุดของผู้ว่าจ้างภายในประเทศคือการจ้างงานจากกลุ่ม IP 

Owner หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยมีมูลค่า 186.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 30 รองลงมาคือ การจ้างงานจาก 

Production House (มีมูลค่า 160.6 หรือ ร้อยละ 26) และ การจ้างงานจาก Corporate (มีมูลค่า 137.8 หรอื 

ร้อยละ 22) ตามล าดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของการจ้างงานแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้ 

5.1.5.1 การจ้างงานจากกลุ่ม Production House 

จากการส ารวจพบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม Production House มีมูลค่าสูงที่ที่สุด โดยใน

ภาพรวมมีมูลค่า 762 ล้านบาท แบ่งเป็น การว่าจ้างงานจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ 601.4 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 79 และการจ้างงานจากผู้ว่าจ้างภายในประเทศ 160.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 21 เมื่อ

พิจารณาอัตราการเติบโต พบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม Production House จากต่างประเทศ มีอัตรา

การเติบโตเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 164 โดยในปี 2559 มีมูลค่าเพียง 228.2 ล้านบาท ในขณะที่การจ้างงาน

ภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่ลดลง ถึงร้อยละ 62 โดยในปี 2559 มีมูลค่าถึง 427.8 ล้านบาท 

ทั้งนี้ รายได้จากผู้ว่าจ้างในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นงานในในรูปแบบ CG Services และ TVC จากการ

สัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า การรับงานจากต่างประเทศนั้นจะได้รับรายได้ที่สอดคล้องกับต้นทุน

การด าเนินงานมากกว่าการจ้างงานภายในประเทศในด้านของก าไรที่ได้รับต่อชิ้นงาน ในขณะที่การ

จ้างงานภายในประเทศมีก าไรต่อชิ้นงานค่อนข้างต่ า เปรียบเทียบกับปริมาณชิ้นงานที่ค่อนข้างมาก 

ทั้งนี้ สอดคล้องกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่องบประมาณในการจ้างงาน และลักษณะการ

บริโภคสื่อที่มีการเปลี่ยนไปจากรูปแบบการบริโภคเดิม 

5.1.5.2 การจ้างงานจากกลุ่ม Advertising Agency และ Production House 

จากการส ารวจพบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม Advertising Agency มีมูลค่าสูงที่สุดรองลงมา

เป็นอันดับ 2 โดยในภาพรวมมีมูลค่า 525.5 ล้านบาท แบ่งเป็น การว่าจ้างงานจากผู้ว่าจ้างจาก

ต่างประเทศ 431.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 82 และการจ้างงานจากผู้ว่าจ้างภายในประเทศ 93.9 ล้าน

บาท หรือ ร้อยละ 18 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต พบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม Advertising 

Agency จากต่างประเทศ มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 730 โดยในปี 2559 มีมูลค่าเพียง 52 

ล้านบาท ในขณะที่การจ้างงานภายในประเทศมีอัตราการเติบโตที่ลดลงที่ ร้อยละ 10 โดยในปี 2559 
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มีมูลค่า 103.8 ล้านบาท เช่นเดียวกับการจ้างงานจากกลุ่ม Production House การว่าจ้างจากกลุ่ม 

Advertising Agency ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในรูปแบบ CG Services  และ TVC 

5.1.5.3 การจ้างงานจากกลุ่ม IP Owner หรือเจ้าของสิทธิ์ 

จากการส ารวจพบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม IP Owner มีมูลค่าสูงที่สุดรองลงมาเป็นอันดับ 3 

โดยในภาพรวมมีมูลค่า 480.1 ล้านบาท แบ่งเป็น การว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ 293.7 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 61 และการจ้างงานจากผู้ว่าจ้างภายในประเทศ 186.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 39 

เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต พบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม IP Owner จากต่างประเทศ มีอัตราการ

เติบโตลดลงที่ ร้อยละ 3 โดยในปี 2559 มีมูลค่าเพียง 305.6 ล้านบาท สอดคล้องกับการจ้างงาน

ภายในประเทศที่มีอัตราการเติบโตที่ลดลงถึงร้อยละ 23.89 โดยในปี 2559 มีมูลค่า 244.9 ล้านบาท 

ทั้งนี้ การจ้างงานจากกลุ่ม IP Owner หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนมักจะเป็นการจ้างผลิตงานประเภท  

Animated Feature Film จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่าอัตราการเติบโตที่ลดลงเป็น

ผลกระทบจากจ านวนบุคลากรที่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถรับงานในปริมาณได้ 

5.1.5.4 การจ้างงานจาก Corporate 

จากการส ารวจพบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม Corporate ในภาพรวมมีมูลค่า 239.2 ล้านบาท 

แบ่งเป็น การว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ 101.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 และการจ้างงาน

จากผู้ว่าจ้างภายในประเทศ 137.8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 58 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต พบว่า 

การจ้างงานจากกลุ่ม Corporate จากต่างประเทศ มีอัตราการเติบโตที่ลดลงถึง ร้อยละ 57 โดยในปี 

2559 มีมูลค่าถึง 237.4 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการจ้างงานภายในประเทศที่มีอัตราการเติบโตที่

ลดลงถึงร้อยละ 26 โดยในปี 2559 มีมูลค่า 186.6 ล้านบาท ทั้งนี้ลักษณะการจ้างงานจากกลุ่ม 

Corporate จะเป็นประเภทงานแอนิเมชันเพ่ือน าเสนอข้อมูลเป็นหลัก โดยจากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ พบว่า การจ้างงานในลักษณะนี้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

องค์กรในการใช้สื่อแอนิเมชันในการสื่อสาร เนื่องจากมีความเข้าใจง่ าย และมีความน่าสนใจ โดย

องค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนการรับจ้างผลิตจ้างการจ้างผ่าน Agency เป็นการว่าจ้างโดยตรงกับผู้ผลิต 

เพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการใช้บริการ Agency 

5.1.5.5 การจ้างงานจากกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government) 

จากการส ารวจพบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม Government ในภาพรวมมีมูลค่า 38.9 ล้าน

บาท โดยเป็นการจ้างงานภายในประเทศ เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต พบว่า การจ้างงานจากกลุ่ม 

Government มีอัตราการเติบโตที่ลดลงถึง ร้อยละ 54 โดยในปี 2559 มีมูลค่าถึง 84.6 ล้านบาท โดย

การจ้างงานจากกลุ่ม Government มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับกลุ่ม Corporate ในการสร้างสื่อ
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แอนิเมชันเพื่อน าเสนอข้อมูล ทั้งนี้ การจ้างงานจากกลุ่ม Government มักจะมีก าไรที่ได้รับต่อชิ้นงาน

ค่อนข้างต่ า ท าให้เป็นการจ้างงานในลักษณะ 2D เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

พบว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีความสนใจที่จะจ้างงานในลักษณะนี้เพ่ิมมากขึ้น แต่มักจะมีปัญหาเรื่องราคา

กลางที่ยังไม่ตรงกับราคาตลาดท าให้ได้รับงานที่มีคุณภาพต่ ากว่าที่ควรเป็น 

5.1.6 สรุปและคาดการณ์อัตราการเติบโตปี 2561 และ 2562 

อุตสาหกรรมแอนิเมชันของไทยในปี 2560 มีมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 3,799 ล้านบาท เมื่อพิจารณาอัตรา

การเติบโตเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่ามีอัตราการเติบโตลดลงที่ ร้อยละ 4 ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าของ

อุตสาหกรรมแอนิเมชันที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือการผลิตเพ่ือใช้งานภายในประเทศ โดยมีมูลค่า 2,147 ล้านบาท

หรือมีสัดส่วนร้อยละ 57 ของมูลค่าทั้งหมด รองลงมาคือ มูลค่าการส่งออก (1,428 ล้านบาท หรือ มีสัดส่วน

ร้อยละ 38) และ มูลค่าการน าเข้าเพ่ือบริโภค (224 ล้านบาท หรือมีสัดส่วน ร้อยละ 6) ตามล าดับ เมือ่พิจารณา

มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการ พบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรม

แอนิเมชัน อยู่ในกลุ่มผู้รับจ้างผลิตมากที่สุด โดยมีมูลค่าถึง 2,046 ล้านบาท ทั้งนี้ช่องทางรายได้ส่วนใหญ่ของ

กลุ่มผู้ประกอบการประเภทดังกล่าวคือมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอสื่อแอนิเมชันทางโทรทัศน์ และโรง

ภาพยนตร์ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมแอนิเมชันและกลุ่มผู้ประกอบการ

รายย่อย ต่อการคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน สามารถสรุปแนวโน้มการเติบโตของ

อุตสาหกรรมในภาพรวมได้ดังต่อไปนี้  

• อุตสาหกรรมแอนิเมชันมีแนวโน้มอัตราการเติบโตในระดับคงที่ ทั้งนี้คณะผู้วิจัยคาดการณ์แนวโน้ม

อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันในปี 2561 และ 2562 ที่ร้อยละ 2 และ 4 ตามล าดับ 

โดยกลุ่มผู้รับจ้างผลิตจะมีอัตราการเติบโตในปี 2561 และ 2562 ที่ร้อยละ 8 และ 7 และกลุ่ม

ผู้ผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นในปี 2561 

และ 2562 เช่นกันที่ร้อยละ 0.4 และ 10 ตามล าดับ ในขณะที่มูลค่าของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น า

เข้า และผู้ดูแลลิขสิทธิ์มีแนวโน้มที่จะลดลง โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตลดลงในปี  2561 และ 

2562 ที่ร้อยละ 6 และ 1 ตามล าดับ 

• ปัจจัยที่จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันเกิดจากแนวโน้มการรับจ้างผลิต

ผลงานแอนิเมชัน หรือการจ้างงานจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยมีแนวโน้มที่จะเป็นประเภทงาน 

CG Services มากขึ้น เนื่องจากเป็นลักษณะงานระยะสั้น ท าให้ผู้ประกอบการสามารถรับงานอื่น ๆ 

ได้ในจ านวนมาก ประกอบกับความต้องการของนักลงทุนในด้านแรงงานที่มีผีมือดี และค่าแรงต่ า 
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ตารางท่ี 5.5 คาดการณ์อัตราการเติบโตอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ในปี 2560 และ 2561 

ประเภทธุรกิจ 

2560 2561 (F) 2562 (F) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตราการ
เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ผู้ผลิตงานโดยมี
ทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของตนเอง 

6.7 85.7 0.4 86.0 9.5 94.2 

ผู้รับจ้างผลติเกม 9.3 2,045.7 8.4 2,217.3 7.2 2,377.7 

ผู้จัดจ าหน่าย และ
น าเข้าเกม 

-17.1 1,667.3 -5.6 1,573.3 -1.3 1,552.9 

รวม -4.2 3,798.7 2.1 3,876.6 3.8 4,024.8 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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5.2 เกม 
5.2.1 มูลค่าอุตสาหกรรม การบริโภคและการผลิต 

 จากผลการส ารวจล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมโดยรวมมีมูลค่าสูงถึง 19,281 ล้าน

บาท ซึ่งมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ 10 ในทุก ๆ ปี โดยปัจจัยหลักท่ีท าให้อุตสาหกรรมเกม

มีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาและเอ้ือให้กระบวนการผลิตเกมใน

แพลตฟอร์มต่าง ๆ มีความรวดเร็วและง่ายขึ้น ส่วนในฝั่งของผู้บริโภคเองก็มีการเข้าถึงเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะ สมาร์ทโฟนที่มีราคาลดลงแต่ได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่าเดิมก็กลายเป็น

แพลตฟอร์มหลักของคนเล่นเกมไปแล้ว 

ภาพที่ 5.4 มูลค่าอุตสาหกรรมเกม ปี 2559 และ 2560 

 
ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

หมายเหตุ: การส ารวจนีไ้มร่วมมลูค่าดังต่อไปนี ้

  1. ผู้ประกอบการทีไ่มไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย 

  2. รายได้ของร้านอินเตอรเ์น็ตคาเฟ่ 

 
 เมื่อพิจารณาดูข้อมูลภายในโดยแยกเป็นสัดส่วนของการผลิตเองและการน าเข้ามาจากต่างประเทศ พบว่า

ตลาดไทยมีมูลค่าการบริโภครวม 18,562 ล้านบาท แต่กลับมีมูลค่าการผลิตรวมเพียงแค่ 718 ล้านบาท โดยมี

สัดส่วนการผลิตเพ่ือส่งออกมากกว่าการผลิตเพ่ือใช้หรือบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่ส่วนที่เหลืออีกกว่า 

18,883 ล้านบาท คือการน าเข้าเกมจากต่างประเทศมาทั้งหมด หมายความว่ายังมีพ้ืนที่การแข่งขันอีกมากในการ

แข่งขันที่ผู้ประกอบการจะสามารถน ามาพิจารณาและหาพ้ืนที่เป้าหมายที่น่าสนใจเหมาะสมและคุ้มค่าที่จะลงทุน 
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5.2.1.1 มูลค่าการบริโภค 

 มูลค่าการบริโภคเกมมีมูลค่าสูงถึง 18,883 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนการบริโภคเกมที่น าเข้า

จากต่างประเทศ 18,562 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.3 และสัดส่วนการบริโภคเกมที่ผลิตขึ้นเอง

ภายในประเทศเพียง321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5.5 สัดส่วนมูลค่าการบริโภคเกมในปี พ.ศ. 2560 

 
ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

มูลค่าการบริโภคเกมมีมูลค่าสูงถึง 18,883 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนการบริโภคเกมที่

น าเข้าจากต่างประเทศ 18,562 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.3 และสัดส่วนการบริโภคเกมที่ผลิตขึ้น

เองภายในประเทศเพียง321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• การบริโภคเกมที่น าเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 98.3 ของการ

บริโภครวมทั้งตลาดสาเหตุหลักๆคือเกมที่ผลิตในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่นั้นได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตเกมมีศักยภาพ

เพียงพอและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในแง่ทั้งคุณภาพของคอนเทนต์และราคา 

ประเทศไทยเองแม้ว่าจะมีความสามารถที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าต่างชาติแต่สิ่งหนึ่งที่

ประเทศไทยยังขาดอยู่ คือความชัดเจนและต่อเนื่ องของนโยบาย  ส าหรับ

อุตสาหกรรมการผลิตเกมในประเทศ เพราะสิ่งส าคัญที่สุดของการผลิตเกมคือ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีความพร้อมและแข่งขันได้ ประเทศไทยยังขาด
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การผลิตบุคลากรที่ใช้งานในตลาดได้จริงที่สามารถป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่าง

ต่อเนื่องท าให้เรายังต้องพ่ึงพาการน าเข้าเกมเป็นหลักมาตลอดหลายปี 

• การบริโภคเกมที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.7 ของ

การบริโภครวมทั้งตลาดถึงแม้ว่าหากดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าทิศทางของ

การผลิตเกมเองภายในประเทศมี    การพัฒนา แต่ในเชิงลึกของอุตสาหกรรมนั้น 

ผู้ประกอบการเองยังต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายนอกและภายในมาช่วยกระตุ้นให้เกิด

การบริโภคด้วยความยากล าบาก ในเชิงนโยบายนั้น หากมองกันตั้งแต่ การเริ่มต้น

ลงทุนธุรกิจเพ่ือผลิตเกม นอกจากเงินลงทุนส่วนตัวของผู้ประกอบการเองนั้น 

ผู้ประกอบการก็ต้องมีความพร้อมด้านอ่ืน ๆ เพราะสถาบันการเงินไทยยังคงต้อง

อาศัยสินทรัพย์ที่จับต้องได้เป็นแหล่งค้ าประกันของผู้กู้เช่นที่ดินหรือเครื่องจักรใน

ขณะที่ลักษณะของธุรกิจการผลิตเกมนั้นไม่จ าเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ จึงเป็นเหตุผลให้

ผู้ประกอบการโดยมากต้องใช้ทรัพย์สินส่วนตัวในการด าเนินการเพ่ือให้ได้เงินกู้มา

ลงทุนผลิตเกม ส่วนนี้คือต้นทุนที่ไม่ได้ใช้งานแต่ต้องบวกเข้ามา อีกทั้งปัญหาในด้าน

บุคลากรที่มีศักยภาพแข่งขันได้ก็ไม่ได้ถูกป้อนเข้าตลาดการผลิตเกมอย่างเพียงพอ

และต่อเนื่อง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้การผลิตเกมไทยมีต้นทุนที่สูงมาก

และมีความไม่ต่อเนื่อง หรืออาจเรียกได้ว่ายังไม่มีเสถียรภาพในการจัดการด้านการ

ลงทุนและทรัพยากรในการผลิตเกมให้มีคอนเทนต์ที่จับตลาดได้อย่างต่อเนื่องและ

คงท่ีแน่นอน 

5.2.1.2 มูลค่าการผลิต 

• การผลิตเพ่ือส่งออก มีขนาดใหญ่กว่าการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ โดยสัดส่วนอยู่ที่ร้อย

ละ 55.4 สาเหตุหลักคือตลาดเกมในต่างประเทศที่มีขนาดลูกค้าที่ ใหญ่กว่า 

ซ่ึงเง่ือนไขในแง่ของ ความนยิมก็ยังนับวา่เป็นสว่นส าคัญของตลาดเกม เพราะในการ

เล่นเกมมีความพิเศษที่ความชอบตามรสนิยมของแต่ละบุคคล ซึ่งหากผู้ผลิตเกม

สามารถสร้างคอนเทนต์ที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากเป็นส่วนหนึ่งในสื่อสังคม

ของเกมนั้น ๆ และรู้สึกยินดีที่จะบอกต่อเพราะเกมสามารถตอบโจทย์ในด้าน 

ความพึงพอใจรวมถึงความสนุกในการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ 

• การผลิตเพื่อใช้ในประเทศ มีขนาดน้อยกว่าการการผลิตเพ่ือส่งออก ซึ่งสัดส่วนอยู่ที่

ร้อยละ 44.6   โดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจการผลิตเกมส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความชอบ

ส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจ แต่ในอุตสาหกรรมของการผลิตเกมนั้น มีองค์ประกอบที่

ส าคัญหลายอย่าง  เช่น ความพร้อมของเงินทุน ก าลังคนที่มีความสามารถ อุปกรณ์
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เครื่องมือในการผลิตเกม  ฯลฯ แต่การตัดสินใจเลือกแนวทางของเกมที่จะผลิตเพ่ือ

จัดจ าหน่าย ยังประสบปัญหาภายในอยู่ เช่น บริษัทผลิตเกมหลายๆที่ จะอาศัย       

ผู้ทดสอบระบบเกม (Game Tester) ในการดูและควบคุมการผลิตและคุณภาพเกม 

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทดลองและแก้ไขไปด้วยในเวลาเดียวกัน จนถึงในจุดที่น่าพอใจ

ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจว่าเกม มีความพร้อมในการเล่นและจัดจ าหน่ายแล้ว แต่ปัญหานี้

ก็จะท าให้ใช้งบประมาณเกินไปกว่าที่ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังใช้เวลาในการ

ผลิตและพัฒนาเกมเป็นเวลานานอีกด้วย 

5.2.2 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ภาพที่ 5.6 มูลค่ารวมอุตสาหกรรมเกม ปี 2558 - 2560 

 
ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

5.2.2.1 ผู้ผลิตทีม่ีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง 

 ตลาดไทยมีศักยภาพในการผลิตเกมแบบมี IP ของตัวเอง ส่วนหนึ่งคือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยให้การผลิตเกมได้ง่ายยิ่งขึ้น ได้คุณภาพงานที่ดีและรวดเร็วขึ้น เดิมที

ตลาดเกมยังเป็นตลาดของ  เกมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก การผลิตเกมคอมพิวเตอร์หนึ่งเกมมีต้นทุนที่สูง

มากและใช้เวลานาน เพราะลักษณะเกมที่มีความลุ่มลึกซับซ้อนตลอดจนตัวเกมที่ต้องถูกออกแบบให้ผู้

เล่นสามารถใช้เวลาบนเกมได้นาน ๆ ต่างจากทุกวันนี้ที่ตลาดเกมกลายมาเป็นตลาดโมบายเป็นหลัก 

ซึ่งตัวแพลตฟอร์มที่ใช้เล่นก็ไม่เหมาะกับการใช้เวลานาน ๆ บนเกม    อยู่แล้ว สมรรถนะของอุปกรณ์

การเล่นก็ยังต่างกับเกมคอมพิวเตอร์หรือ Console อยู่มาก ท าให้เกมถูกก าหนดให้ลดทอนความ



98 

 

ซับซ้อนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเพ่ือความลื่นไหลในการเล่น ดังนั้นต้นทุนการผลิตเกมทุกวันนี้จึงถือได้ว่า

ลดลงในภาพรวมจากการที่ความต้องการในตลาดที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มไป 

ตาราง 5.5 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทเกมในผู้ผลิตเกม 

โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ปี พ.ศ. 2560 

หน่วย: ล้านบาท 

เกมจ าแนกตามอุปกรณ์และช่องทางการจัด
จ าหน่ายของผู้ผลิตเกมโดยมีทรัพย์สินทางปัญญา

ของตนเอง 

ผลิตและน าเข้าเพ่ือ
ใช้ในประเทศ 

ส่งออก รวม 

Computer 
- Offline - - - 
- Online 0.04 2.5 2.6 

Console/Handheld 0.09 18.4 18.5 
Mobile/Tablet 

- iOS 146.6 81.6 228.2 
- Android 24.9 54.4 79.3 
- Windows Phone - - - 

Arcade - - - 
รวม  171.6 156.9 328.6 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

 ส าหรับประเทศไทย ผู้เล่นเกมมือถือนิยมหรืออาจเรียกได้ว่ามีศักยภาพในการใช้จ่ายเพ่ือการ

เล่นเกมบน iOS มากกว่า Android ถึง 2.8 เท่า ในขณะที่เกมโมบายที่ผลิตในประเทศและมีทรัพย์สิน

ทางปัญญาของตนเองก็ยิ่งเกิดรายได้จากผู้เล่นในประเทศบน iOS มากกว่า Android ถึงกว่า 5.9 เท่า 

ซึ่งเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับผู้เล่นในต่างประเทศ รวมทั้งผู้ผลิตจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน ที่เกมบน 

Android จะสร้างรายได้รวมให้มากกว่า iOS 

 ส่วนอีกภาพที่น่าสนใจคือตลาดเกมบนคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับเกม Console ในอดีต

ผู้ผลิตเกมมักจะสร้างเกมบนพ้ืนฐานเพ่ือเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วหลังจากนั้นค่อยย้ายขึ้น

ไปเล่นบน Console แต่ว่า  ทุกวันนี้ผู้ผลิตเกมหลายๆที่เลือกที่จะสร้างเกมโดยตั้งต้นเพ่ือเล่นบน 

Console ก่อน และหากเกมได้รับความนิยม จึงอาจจะเพ่ิมไปที่คอมพิวเตอร์ด้วย กระแสนี้แสดงให้
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เห็นถึงระดับความนิยมเล่นเกมบน Console ที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ผู้ผลิตได้ปรับตัวตาม

ความต้องการของตลาดปัจจุบัน 

5.2.2.2 ผู้รับจ้างผลิต 

 หากจะมองกันเฉพาะในบริบทการผลิตเกมในประเทศ ผู้ประกอบการส่วนมากค่อนข้างจะมี

ความเห็นตรงกันคือ ประเทศไทยเหมาะกับการรับจ้างส าหรับตลาดผลิตเกม นั่น เพราะโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ต้องใช้ในการผลิตเกมเราต้องจ่ายให้กับต่างชาติเป็นหลักก่อน ทั้งลิขสิทธิ์ software หรือ 

Licensing อ่ืน ๆ ไม่เว้นแม้แต่   ค่าโฆษณาที่ทุกวันนี้เราก็ต้องจ่ายให้กับ Online platform หลักที่

อ านาจการต่อรองแทบเป็นศูนย์ ท าให้ผู้ประกอบการที่สามารถจะอยู่รอดได้จริง ๆ ค่อนข้างมีน้อย 

Outsource Service จึงเป็นค าตอบของผู้ที่ต้องการหรือยังมีใจรัก มีความสามารถที่จะผลิตงานเกม 

แต่ไม่ต้องการแบกรับต้นทุนมหาศาลและความเสี่ยงสูง จากที่ได้กล่าวไว้ใน ส่วนต้นของข้อ 6.1 ถึง

สัดส่วนในการผลิตเพ่ือส่งออกจะมีมากกว่าการผลิตเพ่ือใช้หรือบริโภคภายในประเทศ สอดคล้องกับ

ข้อมูลของ Outsource Service ที่มีฐานลูกค้าเป็นต่างชาติมากกว่าลูกค้าในประเทศมากกว่า 10 

เท่าตัว 

ตารางท่ี 5.6 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทเกมในผู้รับจ้างผลิตเกม ปี พ.ศ. 2560 

หน่วย: ล้านบาท 

เกมจ าแนกตามอุปกรณ์และช่องทางการจัด
จ าหน่ายของผู้รับจ้างผลิตเกม 

ผลิตและน าเข้าเพ่ือ
ใช้ในประเทศ 

ส่งออก รวม 

Computer 
 - Offline - - - 
 - Online - 20.1 20.1 

Console/Handheld - 101.2 101.2 
Mobile/Tablet 

- iOS 8.7 79.4 88.1 
- Android 8.7 39.7 48.4 
- Windows Phone - - - 

Arcade - - - 
รวม  17.4 240.4 257.8 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 
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5.2.2.3 ผู้จัดจ าหน่าย น าเข้า และตัวแทนจ าหน่าย 

ส่วนนี้คือพ้ืนที่ที่สร้างมูลค่าการบริโภคเกมของไทยมากที่สุด เกิดจากการน าเข้าเป็นหลัก ซึ่ง

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดโมบายเกม ส่วนทั้ง Computer และ Console เกมก็เติบโตในส่วนของ 

Online Platform มากกว่า Offline มาก จากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นส าคัญ 

ตารางท่ี 5.7 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทเกมในผู้จัดจ าหน่ายน าเข้า 

และเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์งานเกม ปี พ.ศ. 2560 

หน่วย: ล้านบาท 

เกมจ าแนกตามอุปกรณ์และช่องทางการจัด
จ าหน่ายของผู้จัดจ าหน่าย น าเขา้และเป็นตัวแทน

บริหารลิขสิทธิ์งานเกม 

ผลิตและน าเข้าเพ่ือ
ใช้ในประเทศ 

ส่งออก รวม 

Computer 
- Offline 8.2 - 8.2 
- Online 5,245.4 - 5,245.4 

Console/Handheld 2,440.7 - 2,441.0 
Mobile/Tablet 

- iOS 5,029.0 0.2 5,029.2 
- Android 5,210.4 0.4 5,210.8 
- Windows Phone - - - 

Arcade 760.3 - 760.3 
รวม  18,694 0.6 18,694.6 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ส่วนนี้คือพ้ืนที่ที่สร้างมูลค่าการบริโภคเกมของไทยมากที่สุด เกิดจากการน าเข้าเป็นหลัก                      

ซึ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดโมบายเกม ส่วนทั้ง Computer และ Console เกมก็เติบโตในส่วนของ           

Online Platform มากกว่า Offline มาก จากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นส าคัญ 
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5.2.3 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามอุปกรณ์ (Platform) 

จากการส ารวจพบว่า ที่มาของรายได้ในเกมส่วนที่ใหญ่สุดคือ In-App Purchase โดยที่ รายได้หลัก      

จะมาจากยอด Digital Download ในเกม PC และ Mobile รวมถึงการซื้อ item ในเกมและ package 

promotion ต่างๆ ส่วนรายได้บน Web Browser รวมถึง Facebook Game นั้นพอมีบ้าง แต่ก็ยังถือว่า

สัดส่วนยังน้อยอยู่ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.4 จากรายได้ใน In-App Purchase ทั้งหมดเท่านั้นเอง 

 

ตารางท่ี 5.8 แหล่งท่ีมาของรายได้ในเกมจ าแนกตามประเภทเกมในผู้จัดจ าหน่าย 

น าเข้าและเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์งานเกม ปี พ.ศ. 2560 

ประเภทธุรกิจ 
2560 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

Retail 855 4.58 

Pay Per Download 3,450 18.45 

Subscription 0 - 

In-App Purchase 12,024 64.32 

Advertisement 12 0.06 

Other 2,354 12.59 

 รวม 18,695 100.0 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 

รายได้จาก Retail ซึ่งพบว่ามีอยู่เพียงร้อยละ 3.7 ในปี พ.ศ. 2560 และมีแนวโน้มลดสัดส่วนลงไปเรื่อย 

ๆ จากการที่ผู้เล่นเกมหันมาเล่นเกมบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมาใช้บริการ        

Steam เกม PC หรือการดาวน์โหลดเกมจาก Facebook, Line, iOS และ Android 

ความยากล าบากในการอยู่รอดของช่องทาง Retail ในเกม อย่างแผ่นเกม PC เพราะปัญหาการละเมิด

ลิขสิทธิ์ที่แพร่ระบาดอย่างหนัก เกมแผ่นแท้ถูกลิขสิทธิ์หนึ่งเกมอาจจะมีราคาอยู่ที่หลักประมาณหลายร้อยบาท

จนถึงหลักพันบาท ในขณะที่แผ่นเกมละเมิดลิขสิทธิ์กลับขายกันอยู่ที่ราคาแผ่นละไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้น แม้จะมี

ความพยายามในการปราบปรามโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้อย่าง

ทั่วถึงอยู่ดี ทางผู้ผลิตเกมจึงหาช่องทางในการลดปัญหาแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์นี้ โดยการล็อคเครื่องให้สามารถอ่าน

ได้เฉพาะแผ่นแท้ลิขสิทธิ์เท่านั้นในเครื่อง Console เช่น PS4 ที่มีการแจก Item Code เฉพาะแผ่นลิขสิทธิ์
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เท่านั้นรวมทั้งมี การลดราคาในกรณีที่ซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น PlayStation Store ที่มีการลดราคา

ตามเทศกาลต่างๆ 

ในอุตสาหกรรมเกมนั้น รายได้จากค่าโฆษณานั้นแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าผู้ผลิตเกมตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้น

สร้างเกมมักจะไม่เลือกให้การโฆษณาเป็นช่องทางรายได้หลักเพราะวัตถุประสงค์ของคนเล่นเกมคือความสนุก

เพลิดเพลินจากการเล่นเป็นหลัก เกมจึงมักจะออกแบบให้กระตุ้นการใช้จ่ายบนช่องทางอ่ืน ๆ เช่นการซื้อ item 

ในเกม การออกโปรโมชั่นการเติมเงินเพ่ือให้ได้ตัวเลเวลพิเศษ เป็นต้น ดังนั้นรายได้จากค่าโฆษณาจึงมักได้มา

จากเกมประเภท Casual ที่ดาวน์โหลดฟรีและมีฐานผู้เล่นขนาดใหญ่นั่นเอง 

5.2.4 ผลการศึกษาและส ารวจข้อมูลพฤติกรรมผู้เล่นเกม 

 จุดประสงค์การส ารวจมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

• เพ่ือเข้าใจลักษณะกลุ่มเป้าหมายต่อการเล่นเกม 

• วิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติท่ีมีต่อการเล่นเกม 

• บ่งชี้ระยะเวลาการเล่นเกมและความถี่ในการเล่นเกม 

• จุดมุ่งหมายในการเล่นเกม  

 ระเบียบงานวิจัยเชิงปริมาณ 

• วิธีการการเก็บข้อมูล : การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า 

• พ้ืนที่ทาการส ารวจ : กรุงเทพฯ 

• จ านวนตัวอย่าง : 400 ตัวอย่าง 

• วิธีการเก็บข้อมูล : CAPI โดยผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต 

• คุณสมบัติกลุ่มเป้าหมาย : 

o เพศชาย / หญิง 

o อายุมากกว่า 13 ปี 

o มีพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

o มีระยะเวลาการเล่นเกมไม่น้อยว่า 30 นาทีต่อสัปดาห์ 

 โดยแบบส ารวจข้อมูลพฤติกรรมผู้เล่นเกมนั้นมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าโดย

เป็นการส ารวจในพ้ืนที่กรุงเทพหมานครโดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่

ส ารวจคือ  มีพฤติกรรมการเล่นเกมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์และไม่น้อยกว่า 30 นาทีต่อสัปดาห์ด้วย  

ซึ่งผลการส ารวจข้อมูลพฤติกรรมผู้เล่นเกม มีผลส ารวจ ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.7 ผลการศึกษาและส ารวจข้อมูลพฤติกรรมผู้เล่นเกม 

 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

• ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่จะเล่นที่ บ้าน, บ้านเพื่อน และ ระหว่างเดินทาง 

• จุดประสงค์หลักของการเล่นเกมเพ่ือความสนุกสนาน ฆ่าเวลา แก้เบื่อ และคลายความตึง

เครียด 

• มีค่าใช้เงินเพื่อการเล่นเกมเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 198 บาทต่อเดือน 

• ผู้เล่นเกมจะใช้จ่ายผ่านทางช่องทางการเติมเงินเป็นหลักนั่นคือ True Money, Garena และ

ช่องทางบัตรเครดิต 

• เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมโดยเฉลี่ยแล้ว จะใช้เวลาในการเล่นกับผ่านมือถือที่ 12 ชม.ต่อ

สัปดาห์ , ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ 13 ชม.ต่อสัปดาห์ , ผ่านแท็ปเล็ตและเครื่องเกม 

Handheld เท่ากันที่ 7 ชม.ต่อสัปดาห์ และ เครื่อง Console อยู่ที่ 19 ชม.ต่อสัปดาห์ 

• เกมยอดนิยมท่ีผู้เล่นเกมส่วนใหญ่เล่น คือ ROV, Candy Crush, PubG เป็นต้น 

 

5.2.5 สรุปและคาดการณ์อัตราการเติบโตปี 2561 และ 2562 

 ตลาดเกมยังคงเติบโตได้ดีในทั้ง 3 ประเภทธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือช่องว่างระหว่าง ผู้ผลิตเกมโดยมี

ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองกับผู้จัดจ าหน่าย และน าเข้าเกมที่หากประเทศสามารถวางรากฐานให้ระบบ

นิเวศ ของการผลิตเกมในประเทศมีความพร้อมแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประเทศไทยเราก็น่าจะสามารถยกระดับจากประเทศผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว ให้

กลายมาเป็นประเทศผู้ผลิตดังเช่นที่จีน เกาหลี หรือเวียดนามท าให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นได้ 
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ตารางท่ี 5.9 มูลค่าตลาดเกมรวมและการคาดการณ์ปี พ.ศ. 2561 – 2562 

ประเภทธุรกิจ 

2560 2561(F) 2562 (F) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ผู้ผลิตเกมโดยมีทรัพยส์ินทาง

ปัญญาของตนเอง 
-4.7 328.6 5.5 346.8 7.8 373.8 

ผู้รับจ้างผลติเกม 1.2 257.8 34.0 345.4 1.3 350.0 

ผู้จัดจ าหน่าย และน าเข้าเกม 18.9 18,694.6 8.2 20,234.4 9.5 22,161.5 

รวม 15.4 19,281 8.5 20,926.6 9.4 22,885.3 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

5.2.5.1 ตลาดเกมประเภทโมบาย 

 อ้ า ง อิ งจากรายงาน“Worldwide Mobile and Handheld Gaming Forecast, 2018-

2022” จากบริษัท IDC ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะรวมถึง สมาร์ทโฟน, แท็ปเลต, เครื่องเกม Handheld 

รวมฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ ส าโดยคาดการณ์การเติบโตอุตสาหกรรมเกมประเภทของโมบายและ

เครื่องเกม Handheld โดยรวมมีแนวโน้มที่ค่อนข้างโตขึ้นโดยเติบโตขึ้นจากจาก 66.9 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ ในปี 2017 เป็น 110.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2022 ด้วยอัตราการเติบโต (CAGR) 10.6% 

ซึ่งเกมประเภทโมบายนั้นมูลค่าตลาดรวมจะสูงขึ้นโดยรายได้ต่าง ๆ มาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

• รายได้จากการใช้จ่าย In-App Purchase ซึ่งมีตัวเลขที่สูงขึ้นทุก ๆปี เพราะภายใน

เกมจะออกแบบให้ผู้เล่นถูกกระตุ้นการใช้จ่ายบนช่องทางอ่ืน ๆ เช่นการซื้อ item ใน

เกม การออกโปรโมชั่นการเติมเงินเพ่ือให้ได้ของพิเศษ หรือการจ ากัดเวลาส่วนลด

พิเศษหรือ item พิเศษที่จ าหน่ายเฉพาะเวลาจ ากัด เป็นต้น 

• โฆษณาในเกม (In-game display ads) เช่น วีดีโอระหว่างเล่นเลน่เกมโดยอาจเป็นรูปแบบ

เกมให้ ดาวน์โหลดหรือโฆษณาจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (Video interstitials), โฆษณาภายใน

เกมที่เป็นภาพนิ่ง (Banner) เป็นต้น โดยค่าโฆษณาบนเกมส่วนใหญ่จะมาจาก 
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• การเล่นเกมรูปแบบ PvP (Player-versus-player) ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่าง

มากเนื่องจากรูปแบบเกมไม่ซับซ้อนเล่นง่ายสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เช่น PUBG, 

Fortnite เป็นต้น 

• การแข่งขันรูปเกมในรูปแบบของอีสปอร์ต (E-Sport) มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐ

และเอกชน มากขึ้นจากการแข่งขันเกมเป็นประเภท MOBA ทั้งในระดับประเทศ

และในระดับโลก เช่น ROV ที่ได้ยังดีรับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

5.2.5.2 ตลาดเกมประเภทคอมพิวเตอร์ 

 อ้างอิงจากรายงาน“Worldwide Digital PC and Mac Gaming Forecast, 2018-2022” 

จากบริษัท IDC โดยตลาดเกมประเภทคอมพิวเตอร์ยังมีอัตราการเติบโตอยู่แต่ค่อนข้างน้อยโดยเติบโต

ขึ้นจาก  32.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2017 เป็น 36 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2022 ด้วยอัตรา

การเติบโต (CAGR) 2.0% ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจุบันการแข่งขันเกมหรือที่เรียกว่า E-

sports เข้ามามีบทบาทในวงการเกมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เช่น League of Legend, DOTA2, 

Counter Strike GO, Overwatch เป็นต้น 

5.2.5.3 ตลาดเกมประเภท Console 

 อ้างอิงจากรายงาน “Worldwide Home Video Game Console and Microconsole Forecast, 

2017-2021” จากบริษัท IDC โดยการตลาดเกมประเภท Console โดยมีอัตราการเติบโตขึ้นเล็กน้อย 

โดยเติบโตขึ้นจาก 31.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2016 เป็น 39 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021 

ด้วยอัตราการเติบโต (CAGR) 4.6% โดยเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปิดตัวและความต้องการของ 

Nintendo Switch ที่ท าให้มูลค่าการซื้อขายของเครื่องเกม Console มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และส าหรับคาดาการณ์ส าหรับปีถัดไปผู้ เล่นรอคอยการเปิดตัว เครื่องเกม Console ใหม่ของ 

Microsoft และ Sony นั่นคือ New Gen Xbox และ   PlayStation 5 ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะ

เปิดตัวในปี 2019-2021 เป็นต้น 
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5.3 คาแรคเตอร ์
5.3.1 มูลค่าอุตสาหกรรม การบริโภคและการผลิต 

 ในการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ คณะผู้วิจัยด าเนินการส ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมจ าแนกตามการบริ โภคและการผลิต โดยจากการส ารวจพบว่า ในภาพรวมอุตสาหกรรม

คาแรคเตอร์ในประเทศไทยในปี 2560 มีมูลค่า 1,960 ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วย มูลค่าการผลิตเพ่ือใช้ใน

ประเทศ 467 ล้านบาท มูลค่าส่งออก 25 ล้านบาท และมูลค่าน าเข้าเพ่ือบริโภค 1,468 ล้านบาท จากการ

เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ระหว่างปี 2559 และ 2560 พบว่า ในภาพรวม

มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนจากมูลค่าเดิมในปี 2559 ที ่1,687 ล้านบาท อยู่ที่ร้อยละ 16.2  ดังภาพ 

ภาพที่ 5.8 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ปี 2559 และ 2560 

 
ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

 ในขณะเดียวกันจะพบว่ามีคาแรคเตอร์บางส่วนที่ได้รับความนิยมมานานและผู้ประกอบการสามารถ

สร้างมูลค่าทางการตลาดผ่านการขายและให้เช่าสิทธิ โดยอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ยังถูกขับเคลื่อนด้วยการ

น าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ด้วยความนิยมเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความนิยมในการท า

การตลาดออนไลน์เป็นส่วนส าคัญท่ีขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์เติบโตขึ้น ดังเช่น Line สติ๊กเกอร์ใน

ปี 2560 อัตราการซื้อสติ๊กเกอร์ของผู้ใช้ในประเทศไทยโตขึ้น 38% โดยปัจจุบันมีจ านวนครีเอเตอร์นัก

สร้างสรรค์ผลงานสติ๊กเกอร์ในประเทศไทยมากกว่า 245,000 ราย เติบโตขึ้นจากปี 2559 ถึง 155% โดยตลาด

ในประเทศไทยสติ๊กเกอร์ Line สามารถสร้างมูลค่าส่วนแบ่งไปได้ 400 ล้านบาทในปี 2560 โดยสติ๊กเกอร์ที่เป็น

ที่นิยมได้แก่ บลัดดี้บันนี่ หนูหิ่น ปังปอนด์ เป็นต้น 
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5.3.1 มูลค่าอุตสาหกรรม การบริโภคและการผลิต 

5.3.1.1 มูลค่าการบริโภค 

มูลค่าการบริโภคงานคาแรคเตอร์มีมูลค่าเท่ากับ 1,934.6 ล้านบาท ประกอบด้วย 

• การบริโภคงานคาแรคเตอร์ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ มูลค่าในส่วนนี้หมายถึง  

มูลค่าลิขสิทธิ์งานคาแรคเตอร์ที่จ่ายเพ่ือน ามาเผยแพร่หรือจ าหน่ายในประเทศไทย 

ตัวอย่างเช่น คาแรคเตอร์ของบริษัทดีสนีย์ คาแรคเตอร์แอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่น 

เป็นต้น  มูลค่าในส่วนนี้เท่ากับ 1,468.2 ล้านบาท 

• การบริโภคงานคาแรคเตอร์ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ มูลค่าในส่วนนี้หมายถึง  

มูลค่าที่เกิดจากผลงานคาแรคเตอร์ของผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บลัดดี้บันนี่ หนูหิ่น 

ติดลม ส่วนนี้เท่ากับ 466.5 ล้านบาท 

5.3.1.2 มูลค่าการบริโภคงานคาแรคเตอร์ 

มูลค่าการบริโภคงานคาแรคเตอร์มีมูลค่าเท่ากับ 491.5 ล้านบาท ประกอบด้วย 

• การผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งรวมมูลค่าเพ่ิมที่เกิดจากการน าเข้างานคาแรคเตอร์จาก

ต่างประเทศ ในส่วนนี้มีมูลค่าเท่ากับ 466.5 ล้านบาท 

• การผลิตเพื่อส่งออก การจ าหน่ายหรือผลิตงานคาแรคเตอร์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งในส่วน

นี้มูลค่าเท่ากับ 25.0 ล้านบาท 

5.3.2 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

 จากการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยในปี 2560 จ าแนกตามมูลค่าการน าเข้า ผลิตและ

ส่งออกจ าแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่า ประกอบไปด้วย 3 ประเภท โดยมูลค่าการน าเข้าเพ่ือบริโภคมีมูลค่าสูง

ที่สุดที่ 1,468 ล้านบาท รองลงมาคือผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ และผลิตเพื่อส่งออกที่ 467 ล้านบาท และ 25 ล้าน

บาท ตามล าดับ 

 หากพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า มูลค่าน าเข้าเพ่ือ

บริโภคอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนที่ร้อยละ 18.11 รองลงมาคือ ผลิตเพื่อใช้ในประเทศโดยมีอัตราการเติบโตที่ร้อย

ละ 8.6 ในขณะที่ผลิตเพ่ือส่งออกมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นมากที่สุดที่สุดคิดเป็นร้อยละ 78.5  

5.3.2.1 ผู้ผลิตทีม่ีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองมีรายได้ทั้ง

จากการผลิตเพ่ือใช้งานในประเทศ และเพ่ือการส่งออกลดน้อยลงในปี 2560 ท าให้อัตราการ

เจริญเติบโตโดยภาพรวมปรับตัวลดลง 
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 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในสาขาคาแรคเตอร์ พบว่า อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ใน

ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจาก

ผู้ประกอบการมีความเข้าใจในเรื่อง ของงานที่มี IP มากขึ้นและเมื่องาน IP เป็นที่ยอมรับจะท าให้

สามารถหารายได้ต่อเนื่องได้ โดยที่ไม่ต้องคิดคอนเทนต์ใหม่ตลอดเวลา ซึ่งในระยะยาวให้ผลตอบแทน

ดีกว่าการรับจ้าง ที่ต้องคอยหางานอยู่เสมอ มีความเสี่ยงที่จะได้รับรายได้ที่ไม่ต่อเนื่อง หากหางานได้

ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ยังพบอีกว่ามีผู้ประกอบการหลายรายได้มีการผลิตคาแรคเตอร์ที่เป็น IP ของตัวเอง

ออกมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถหารายได้จากคาแรคเตอร์ที่มี IP ของตัวเองได้  

5.3.2.2 ผู้รับจ้างผลิต 

 ในส่วนของผู้รับจ้างผลิตจะพบว่ามีรายได้จากการผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ใน

ขณะที่การส่งออกลดลงเล็กน้อย เป็นผลให้ภาพรวมของรายได้ของผู้รับจ้างผลิตสูงขึ้นจากปี 2559  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในธุรกิจการรับจ้างออกแบบและพัฒนาคาแรคเตอร์นั้น

พบว่าการรับจ้างผลิตในลักษณะนี้มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมต่าง  

ๆ หันมาใช้ Online Marketing มากขึ้นจึงมีความต้องการที่จะใช้คาแรคเตอร์เพ่ิมขึ้นตามด้วย จาก

การที่คาแรคเตอร์สามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลและสารจากผู้ประกอบการไปหากลุ่ม

ลูกค้าได้ แต่ในปัจจุบันการจะแยกมูลค่าในการรับจ้างผลิตคาแรคเตอร์ในหลายกรณียังท าได้ยาก 

เนื่องจากถูกมองเป็นค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมในการว่าจ้างท า online marketing 

5.3.2.3 ผู้จัดจ าหน่าย น าเข้า และตัวแทนจ าหน่าย 

ในส่วนของผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทนจ าหน่ายนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนที่มีรายได้สูง

ที่สุดในอุตสาหกรรมจากตารางท่ี 5.2 จะเห็นได้ว่ามีรายได้จากการน าเข้าเพ่ือบริโภคและผลิตเพ่ือใช้ใน

ประเทศเพ่ิมสูงขึ้นทั้งสองส่วนท าให้ภาพรวมของรายได้ของผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทนจ าหน่ายมี

อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นด้วย 

ส าหรับอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์อาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทน

จ าหน่าย เป็นกลุ่มธุรกิจแรกที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทย โดยมีลักษณะธุรกิจในรูปแบบ

ของการขอซื้อสิทธิในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคโดยการมีคาแรคเตอร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในหลายกรณียังพบว่าหากมีการใช้

คาแรคเตอร์ให้ถูกลักษณะก็จะท าให้สินค้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้คล้ายกับสินค้าท่ีมีแบรน รวมถึงยังเป็นการ

กระตุ้นให้ผู้ซื้อประเภทนักสะสมตัดสินใจในซื้อสินค้าที่มีคาแรคเตอร์เป็นองค์ประกอบได้ง่ายขึ้น 
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5.3.3 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามรูปแบบและเนื้อหา 

ในการส ารวจคณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามรูปแบบการหารายได้ดัง

แสดงในตาราง 5.7 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์สามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบหลักได้แก่ การหา

รายได้จากการขายหรือให้เช่าลิขสิทธิ์ไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ โดยในกลุ่มนี้จะแบ่งแยกย่อยลงได้อีก 2 ลักษณะ

ได้แก่ Traditional Licensing หมายถึงการขายสิทธิให้น าไปผลิตเป็นสินค้าอุปโภคต่าง ๆ และ Digital 

Licensing ซึ่งหมายถึงการขายสิทธิให้น าไปผลิตเป็น Digital Content ตัวอย่างเช่น Line sticker เป็นต้น  

รูปแบบหลักอีกแบบหนึ่งของการหารายได้จากคาแรคเตอร์ก็คือการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ท าการผลิตสินค้าโดยใช้

คาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นองค์ประกอบของสินค้า และรูปแบบสุดท้ายคือการรับจ้างออกแบบคาแรคเตอร์ 

ตารางท่ี 5.10 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ จ าแนกตามรูปแบบการหารายได้ ปี 2560 

หน่วย: ลา้นบาท 

รูปแบบการหารายได้ 

ผู้ผลิตที่มี
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็น
ของตัวเอง 

ผู้รับจ้างผลิต
คาแรคเตอร์ 

ผู้จัดจ าหน่าย 
ผู้น าเข้า 

ผู้ดูแลลิขสิทธิ ์
รวม 

Character Licensing     

     Traditional Licensing 6.3  1,175.9 1,182.2 

     Digital Licensing 45.3  545.0 590.5 

Character Design Service  87.0  87.0 

Character Merchandising 26.4  73.8 100.2 

รวม 78.0 87.0 1,794.7 1,959.9 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

5.3.3.1 รูปแบบรายได้จากค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตให้น าคาแรคเตอร์ไปผลิตเป็นสินค้า  

ต่าง ๆ (Character Licensing) 

การหารายได้จากการขายลิขสิทธิ์อนุญาตให้น าคาแรคเตอร์ไปผลิต เป็นสินค้าต่าง ๆ เป็น

รูปแบบการหารายได้หลักของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองและกลุ่มผู้จัด

จ าหน่าย น าเข้าและตัวแทนจ าหน่าย โดยในปี 2560 รายได้จากการขายหรือให้เช่าลิขสิทธิ์เพ่ือน าไป

ผลิตสินค้าจะเป็นสัดส่วนของรายได้ที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับการหารายได้รูปแบบอ่ืน ๆ โดยมีมูลค่า

รวมทั้งสิ้น 1,772.7 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น การขายสิทธิเพ่ือผลิตเป็นสินค้า (Traditional Licensing) 

1,182.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของรายได้จากการขายสิทธิและเป็น การขายสิทธิเพื่อผลิต
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เป็นดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Licensing) 590.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33.3 ของรายได้จาก

การขายสิทธิ์ 

แนวโน้มของการขยายตัวของรายได้ในส่วนนี้โดยมากจะมาจากกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและ

ตัวแทนจ าหน่ายเป็นหลัก ที่จะเป็นผู้น าเข้าลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์จากต่างประเทศตัวอย่างเช่น มิกกี้เม้าส์ 

โดเรมอน อัลตร้าแมน มาร์กไรเดอร์ โปรเกมอน ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมาขายสิทธิเพ่ือ

ผลิตเป็นสินค้าประเภทต่าง ๆ ในขณะที่กลุ่มผู้ผลิตที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองจะมีการหารายได้ใน

ลักษณะของการขายสิทธิเพ่ือผลิตเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Licensing) เป็นหลักโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการท าเป็น Line สติกเกอร์ โดยจะหารายได้จากค่าลิขสิทธิ์ได้น้อยกว่าเนื่องจากเป็นคาแรคเตอร์ที่

เป็นที่รู้จักน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคาแรคเตอร์จากต่างประเทศ 

5.3.3.2 รูปแบบรายได้จากการรับจ้างออกแบบคาแรคเตอร์ (Character Design Services) 

การหารายได้ในรูปแบบนี้จะเป็นช่องทางในการหารายได้หลักของกลุ่มผู้รับจ้างผลิต

คาแรคเตอร์ โดยในปี 2560 มีรายได้ทั้งสิ้น 87.0 ล้านบาท รายได้ในกลุ่มนี้ถือว่ามีการขยายตัว

ขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2559โดยเป็นผลมาจากการมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นจากความ

ต้องในการใช้สื่อประเภทออนไลน์มีเดีย ที่ต้องการให้คาแรคเตอร์เป็นผู้สื่อสารแทนองค์กร 

รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ส าหรับช่องทาง Social Media ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว

เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่นคาแรคเตอร์ โจนสลัด นวล เจแร็บบิต อีเจี๊ยบเรียบด่วน เป็นต้น 

5.3.3.3 รูปแบบรายได้จากผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการขาย (Character 

Merchandising) 

ในการวัดมูลค่าที่แท้จริงในกรณีนี้คือการที่เจ้าของลิขสิทธิ์น าคาแรคเตอร์ไปผลิต

สินค้าและจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการขาย โดยราคาที่จะประกอบไปด้วยมูลค่า 2 ส่วน ซึ่งก็

คือ มูลค่าที่เกิดจากต้นทุนการผลิตสินค้าและมูลค่าที่เกิดจากตัวคาแรคเตอร์ ซึ่งจะมีลักษณะ

เหมือนกับการวัดมูลค่าตราสินค้า ทั้งนี้การผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายเองก็ยังเป็นช่องทางให้กลุ่ม

ผู้ผลิตที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองสามารถหารายได้จากคาแรคเตอร์ที่ตนเองถือสิทธิอยู่ได้โดยที่

ตัวคาแรคเตอร์นั้นยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ นอกจากนี้จากการส ารวจในปีนี้ยังพบว่ายังมี

ผู้ผลิตที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเอง ที่มีการหารายได้จากการผลิตสินค้าโดยตรงในประเภท ของ

เล่น ของสะสม โมเดล ซึ่งสินค้าในลักษณะนี้มีมูลค่าค่อนข้างสูง และอยู่ในตลาดที่มีการ

แข่งขันยังไม่มากนัก โดยในปี 2560 รายได้จาก Character Merchandising มีมูลค่าทั้งสิ้น 

100.2 ล้านบาท มีสัดส่วนเป็นอันดับที่ 2 รองจาก Character Licensing โดยแบ่งเป็นรายได้
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ของกลุ่มผู้ผลิตที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเป็นจ านวน 26.4 ล้านบาท และเป็นรายได้ของกลุ่ม

ผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทนจ าหน่ายเป็นจ านวน 73.8 ล้านบาท 

5.3.4 มูลค่าอุตสาหกรรมจ าแนกตามรูปแบบลักษณะผู้ซื้อและผู้ว่าจ้าง 

จากตารางที่ 5.8 จะพบว่าผู้ซื้อที่ส าคัญที่สุดคือผู้ ซื้อที่ เป็น Corporate หรือบริษัทเนื่องจากมี

วัตถุประสงค์ในการซื้อที่ชัดเจน โดยที่ผู้ซื้อคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ซื้อภาย ในประเทศ มีผู้ซื้อจาก

ต่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 

ตารางท่ี 5.11 มูลค่างานคาแรคเตอร์จ าแนกตามลักษณะผู้ซ้ือและตลาด ในปี 2560 

หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทของผู้ซ้ือ ผู้ซ้ือภายในประเทศ ผู้ซ้ือจากต่างประเทศ รวม 

Consumer  114.5 14.6 129.1 

Corporate 1,742.5 1.0 1,743.5 

Government 0 0 0 

รวม 1,857.0 15.6 1,872.6 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

จากตารางที่ 5.9 พบว่าในส่วนของผู้ว่าจ้าง ออกแบบคาแรคเตอร์กลุ่มที่มีมูลค่าการจ้างงานมากที่สุด

ได้แก่ผู้ว่าจ้างประเภท Production House ที่มีมูลค่าการจ้าง 60.1 ล้านบาท และรองลงมาเป็นผู้ว่าจ้าง

ประเภท Corporate ที่มีมูลค่าการจ้าง 23.0 ล้านบาท โดยผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่เป็นผู้ว่าจ้างภายในประเทศ 

 

ตารางท่ี 5.12 มูลค่างานคาแรคเตอร์จ าแนกตามลักษณะผู้ว่าจ้าง ในปี 2560 
หน่วย: ลา้นบาท 

ประเภทของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างภายในประเทศ ผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ รวม 

Consumer    

Advertising Agency 2.2  2.2 

Production House 60.1  60.1 

Corporate 13.6 9.4 23.0 

Government 1.8  1.8 

รวม 77.7 9.4 87.1 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 
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5.3.5 สรุปและคาดการณ์อัตราการเติบโตปี 2561 และ 2562 

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ของไทยในปี 2560 มีมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 1,959.6 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน

ของมูลค่าการน าเข้าเพ่ือบริโภคที่สูงมาก เมื่อเทียบกับมูลค่าการผลิตเพ่ือบริโภคและมูลค่าส่งออก โดยที่รายได้

ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และผู้ดูแลสิทธิ มากที่สุด โดยมีสัดส่วนส าคัญของรายได้จาก

มูลค่าของการขายหรือให้เช่าลิขสิทธิ์เพ่ือน าไปผลิตเป็นสินค้าอุปโภค บริโภคมากท่ีสุด  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่มีเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์และจาก

ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม การคาดการณ์ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของผู้ประกอบการ และแผนการ

ด าเนินธุรกิจในระยะต่อไป คณะผู้วิจัยสามารถสรุปแนวโน้มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทย 

ณ สิ้นปี 2561 และ 2562 ได้ตามตารางท่ี  5.10 

ตารางท่ี 5.13 คาดการณ์อัตราการเติบโตอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ ในปี 2561 และ 2562 

ประเภทธุรกิจ 

2560 2561 (F) 2562 (F) 

อัตราการ

เติบโต 

)ร้อยละ(  

มูลค่า 

)ล้านบาท(  

อัตราการ

เติบโต 

)ร้อยละ(  

มูลค่า 

)ล้านบาท(  

อัตราการ

เติบโต 

)ร้อยละ(  

มูลค่า 

)ล้านบาท(  

ผู้ผลิตงานโดยมี

ทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของตนเอง 

-14.2 78.0 17.7 91.8 15.7 106.2 

ผู้รับจ้างผลติ 113.8 87.0 72.9 150.4 26.9 190.9 

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า 

ผู้ดูแลสิทธิ 
15.4 1,794.7 9.1 1,958.5 9.8 2,151.1 

รวม 16.2 1,959.7 12.3 2,200.7 11.2 2,448.2 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

จากตารางที่ 5.10 สรุปคาดการณ์แนวโน้มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทยในปี 2561 

มีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.3 อันเนื่องมาจาก ตลาดการออกแบบตัวการ์ตูนของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องอันมี

ผลมากจาก Animation ไทยในปี 2560 ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรม

คาแรคเตอร์ได้รับความนิยมตามไปด้วย และท าให้ตัวเลขของอุตสาหกรรมในปี 2560 มีมูลค่าสูงขึ้น 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
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บทที่ 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6.1 ปัญหาอุปสรรคทีพ่บในการส ารวจอุตสาหกรรม 
6.1.1 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

• ต้นทุนด้านลิขสิทธิ์ Software และ Program ออกแบบ มีราคาสูง 

• องค์กรอยู่ระหว่างการปรับตัวในด้านโครงสร้างและเทคโนโลยี ท าให้ไม่สามารถรับงาน

ได้เท่าที่ต้องการ พนักงานในส่วนบริหารธุรกิจ เช่น แผนกบัญชี แผนกบุคคล ยังขาด

ความเข้าใจธุรกิจน าไปสู่การลาออกบ่อยครั้ง และไม่สามารถหามาทดแทนได้โดยง่าย 

• นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐยังคงมีความไม่สอดคล้องกัน ท าให้ไม่สามารถสนับสนุน

อุตสาหกรรมได้เต็มที่ 

• การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกม เป็นงานที่ต้องท างานกับบริษัทต่างประเทศ มักจะเกิด

ปัญหาในเรื่องของ วัฒนธรรมในการท างานและมาตรฐานสากล 

6.1.2 ปัญหาด้านแหล่งเงินทุน 

• ผู้ประกอบการรายย่อยไม่มีเงินทุนเพียงพอ และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

• สถาบันการเงินยังไม่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรม ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่อยู่ในกลุ่มการให้บริการของธนาคารได้ ซึ่งผู้ประกอบการต้อง

อาศัย การระดมทุน (Private Funding) จากผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้แทน หรือการท างาน

ตัวอย่างออกมาก่อนเพื่อระดมทุน เมื่อได้รับเงินสนับสนุนเพียงพอจึงผลิตงานจริง 

• สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งได้แก่ ซอฟต์แวร์ หรือลิขสิทธิ์ เป็นต้น ไม่

มีน้ าหนักที่จะ น ามาใช้ค้ าประกันกับธนาคารได้ 

• ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ต้องใช้เงินลงทุนสูงเพื่อใช้ในการซื้อซอฟต์แวร์ ลงทุนในการผลิต

คอนเทนต์ และใช้ เวลาผลิตนาน โดยเฉพาะงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างเอง 

6.1.3 ปัญหาด้านบุคลากร 

• การขาดแคลนบุคลากรที่เป็นมืออาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันมีน้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็น

การขาดแคลนบุคลากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพซึ่งการขาดความรู้และความ

เข้าใจในอุตสาหกรรม บุคลากรขาดทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาตนเอง

ให้ขึ้นไปสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านธุรกิจ โปรแกรม

ใหม่ ๆ ส าหรับการท างาน ท าให้บุคลากรที่เข้ามาท างานแล้วมีแนวโน้มเปลี่ยนงานเร็ว 
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และหามาทดแทนได้ไม่ทันตามที่องค์กรต้องการ อีกทั้งทักษะบางอย่างที่จ าเป็น เช่น 

Online Marketing, Programing นั้นหายากมาก 

• สถาบันการศึกษาที่มี หลักสูตรการศึกษาที่ผลิตบุคลากรหลักเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ให้

การสนับสนุนและมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมของออกมามากมาย แต่ก็งไม่ตรง

ตามความต้องการของตลาด เนื่องจากหลักสูตรอาจจะเป็นหลักสูตรแบบทั่วไป ไม่ได้

เป็นแบบเฉพาะทางเหมือนในต่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถท างานได้ทันที ซึ่งต้องใช้

เวลาในการฝึกฝนเพ่ือให้มีทักษะเฉพาะทางส าหรับการท างานจริง 

• ผู้ประกอบการหลายรายที่ได้ประสบปัญหาในเรื่อง นักศึกษาที่จบใหม่นั้นยังไม่มีทักษะ

เพียงพอที่จะท างานได้ทันที แต่ต้องการรายได้สูง การยอมรับของสังคมต่อบุคลากร

ด้านเกมยังมีน้อยและไม่เห็นว่าเป็นอาชีพได้จริง ๆ  เด็กรุ่นใหม่มีทัศนคติต่องาน ที่ไม่

เอ้ือต่อการท างานกับผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องความอดทน ค่าตอบแทน กระบวนการ

ท างาน จึงท าให้เด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะออกไปท างานในรูปแบบของ Freelance มากขึ้น 

6.1.4 ปัญหาด้านการตลาด 

• นอกจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนื่องจากเทคโนโลยีทีมีการพัฒนาไปอย่าง

รวดเร็ว และสื่อมีเดียต่าง ๆ ท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างมากและยังส่งผล

กระทบต่อรายได้ ตลาดในประเทศค่อนข้างเล็กและในบางอุตสาหกรรม ตลาดใน

ประเทศไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ต้องอาศัยตลาดต่างประเทศมากขึ้นแต่ตลาด

ต่างประเทศขยายไปได้ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยตัวแทน (Agency) ที่มีความช านาญ

และเป็ นมี คอน เนคชัน  ซึ่ งมี ต้ นทุนสู ง  และมีปัญหา เรื่ อ งการสื่ อสารด้ วย

ภาษาต่างประเทศ  

• ในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเกมมีการแข่งขันที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เกมที่มาจากต่างประเทศ โดยความนิยมในเกมของผู้บริโภคให้ความสนใจเกมที่มีระบบ

การเล่นที่ดี มีเนื้อหา กราฟฟิคประกอบสวยงาม ท าให้ Casual Game ของสตูดิโอ

ขนาดกลางและเล็ก ที่มี Life Cycle สั้น อยู่ในตลาดไม่ได้ การ Promote เกมที่ได้รับ

ความนิยมจากตลาดต่างประเทศท าได้ง่าย กว่าการ Promote Game  ที่ถูกสร้าง

ขึ้นมาใหม่ และยัง ไม่เป็นที่นิยม Game IP ในไทยจึงท าการตลาดยาก 

• ต้นทุนด้านการโฆษณาผ่าน Media Online สูงมากและถูกผูกขาดโดย ผู้ให้บริการราย

ใหญ่ ในส่วนของมูลค่าต่องาน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากตลาดในประเทศไม่ค่อยได้รับ

การสนับสนุน อีกทั้งตลาดต่างประเทศขยายไปได้ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยตัวแทน 
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(Agency) ที่มีความช านาญและเป็นมีคอนเนคชัน ซึ่งมีต้นทุนสูง และมีปัญหาเรื่องการ

สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ อีกทั้งผู้ประกอบการบางรายยังขาดความรู้ในการออกไป

หางานจากต่างประเทศ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ภาษาต่างประเทศ การท าธุรกรรม

ต่าง ๆ ระหว่างประเทศ   

• ตลาดไทยยังไม่มีเข้าใจเรื่อง IP ท าให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์บ่อยครั้ง และไม่เข้าใจเรื่อง

คุณภาพงาน ท าให้เกิดการจ้างงานด้วยมูลค่าที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  

• การจับคู่ทางธุรกิจในปัจจุบันยังไม่ตรงจุด และยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร มูลค่าของงาน 

Character อยู่ที่งาน IP ไม่ใช่งานรับจ้าง จ าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนอย่างจริงจัง 

บ่อยครั้งการจัดงาน Business Matching ยังไม่ตรงวัตถุประสงค์ท าให้เกิดอุปสรรคต่อ

การการขาย งาน IP การจับคู่ทางธุรกิจในปัจจุบันยังไม่ตรงจุด และยังไม่ได้ผล

เท่าท่ีควร  

6.1.5 ปัญหาด้านมาตรการและนโยบายทางกฎหมาย 

• นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐยังคงมีความไม่สอดคล้องกัน ท าให้ไม่สามารถสนับสนุน

อุตสาหกรรมได้เต็มที่ รัฐบาลขาดความเข้าใจในอุตสาหกรรม ท าให้มีภาพลบต่อผู้

ประกอบในอุตสาหกรรมบางกลุ่ม เนื่องจากยังไม่มีแนวทางสนับสนุนที่แน่ชัด และไม่มี

หน่วยงานเจ้าภาพในการสนับสนุนที่ชัดเจน ท าให้มาตรการส่งเสริมไม่ตรงจุด และไม่มี

แผนการด าเนินงานระยะยาว  

• ผู้ประกอบการขาดความรู้ด้านกฎหมาย ในการออกไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

มาตรการการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง มาตรการการตรวจจับผู้ใช้

ซอฟท์แวร์เถื่อนอย่างจริงจัง มาตรการในการคุ้มครองและสนับสนุนผู้ประกอบการ

ภายในประเทศ อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องได้รับการปกป้องจากภาครัฐ และต้องมีการ

สนับสนุนให้แข่งขันกับ ตลาดต่างประเทศได้ ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงด้าน IP 

• ผู้ประกอบการที่อยู่ในไทยมีต้นทุนในการด าเดินการที่เกี่ยวข้องกับภาษีสูงมาก 

ผู้ประกอบการมองว่าภาครัฐยังคงขาดมาตรการและนโยบายในการสนับสนุน

อุตสาหกรรมบางประการ ได้แก่  

o สิทธิประโยชน์ทางภาษี ( Tax Incentive ) ที่บริษัทต่างชาติที่มาจ้างงาน

ผู้ผลิตคอนเทนต์ไทยควรจะได้ เพ่ือให้ผู้ผลิตไทยไม่เสียเปรียบในการแข่งขัน

กับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีนโยบายดังกล่าว  



117 

 

o ระบบคอนเทนต์โควตา ( Content Quota System ) ที่จ ากัดสัดส่วนของ

คอนเทนต์ต่างชาติที่ฉายในโทรทัศน์ เพ่ือให้คอนเทนต์ของไทยได้รับการ

สนับสนุนอย่างเหมาะสม 

o มาตรการการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น แอนิเมชัน 

เกม หรือคาแรคเตอร์ เพ่ือให้ปกป้องผู้ผลิตคอนเทนต์ และผู้น าเข้าคอนเทนต์   

o มาตรการการตรวจจับผู้ใช้ซอฟท์แวร์เถื่อนอย่างจริ งจัง เพ่ือสร้างความ

ยุติธรรมในเรื่องของต้นทุนให้ผู้ประกอบการ 

o มาตรการในการคุ้มครองผู้ประกอบการไทย ในปัจจุบัน การให้ BOI นั้นเป็น

การเอ้ือประโยชน์ส าหรับบริษัทต่างชาติที่มาเปิดในประเทศไทยมากกว่า ซึ่ง

บริษัทเหล่านั้นถือว่ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยทั้งในเชิงของการรับงาน 

และการแย่งชิงแรงงาน ภาครัฐควรมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ประกอบการ

ไทยด้วย 

o มาตรการการจัดเก็บภาษีมีความซ้ าซ้อน คือการจัดเก็บภาษีจากฐานภาษี

เดียวกันเช่น การจัดเก็บภาษี e-commerce ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะพบในกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและ

บริการโดยผ่านคอมพิวเตอร์  และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางผู้ประกอบการเกมได้ประสบอยู่ 

เป็นต้น 

6.2 ข้อเสนอแนะและความต้องการในการส่งเสริมอตุสาหกรรม 
6.2.1 ปัญหาที่ต้องได้รับการพิจารณาเพื่อสนับสนุนอย่างเร่งด่วน 

การสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างผู้ประกอบการและส านักงาน และหน่วยงานภาครัฐ 

ทางผู้ประกอบการหลายรายยังมีความเข้าใจว่า อุตสหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นั้นไม่ได้รับการสนับสนุน

จากทางส านักงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเงินทุนหรือความช่วยเหลือ ในการจัดการ 

promote ผลงาน ทั้งที่ส านักงานเองได้มีการเตรียมเงินทุนไว้หลายรูปแบบ และการจัดงานสนับสนุน

ไม่ว่าจะเป็นงาน BIDC, ACC หรือแม้แต่การจัดการ Business Matching ต่าง ๆ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัย

แนะน าให้ทางส านักงานได้ลองพิจารณาให้มีจัดตั้งทีมงานผู้ประสานงาน หรือคนกลางที่เข้ามาสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้กับทางผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ทางส านักงานและ

คณะท างานเข้ามาท าการส ารวจท าได้สะดวกมากขึ้น นอกเหนือจากตัวแทนจากสมาคมต่าง ๆ แล้ว 

ควรมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่เข้ามาท าความรู้จักกับผู้ประกอบรายอื่น ๆ ควรหมั่นให้มีพบปะพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ เพ่ือเรียกความมั่นใจของผู้ประกอบการกลับคืนมา 
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ส่งเสริมด้านแหล่งเงินทุน นอกจาก Funding ต่าง ๆ ที่ส านักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

จัดเตรียมไว้นั้น ทางส านักงานควรมีการประสานงานกับแหล่งเงินทุนอื่น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนไม่

ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศ สถาบันการเงินต่าง มาจัดการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหา

แหล่งเงินทุน อีกทั้งส านักงานยังสามารถที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเล็ก หรือ Startup  

รายใหม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยออกไปสู่การแข่งขันในเวทีโลก ตามที่ผู้ประกอบการหลายรายได้มี

การพูดคุยเรื่องการเอาผลงานหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเข้าไปค้ าประกันผลงานที่สถาบันการเงินนั้น 

หากทางส านักงานเองมีความเข้าใจหรือสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้ จะเป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นและท าให้ตัวผู้ประกอบการมีก าลังใจในการสร้างสรรคผลงานออกมามากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

ผู้ประกอบการรายเล็กก็ได้ล้มหายออกไปจากอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากในปีที่ผ่าน บางรายถึงกับ

ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปเลยก็มี 

ส านักงานสามารถท าการพิจารณาถึงการร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนการส่งเสริม

และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมีหน่วยงานหลายฝ่ายที่ให้ความส าคัญ

กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้ เช่น 

• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

• กระทรวงวัฒนธรรม 

• กรมสรรพากร  

• กระทรวงอุตสาหกรรม 

• กระทรวงพาณิชย์ 

• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

• บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

• ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

• ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• หน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

• สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต 
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6.2.2 ปัญหาที่ต้องได้รับการพิจารณาเพื่อสนับสนุน 

หลายๆผู้ประกอบการได้แนะน าให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ช่วยโปรโมทและส่งเสริมผลงาน

ของผู้ประกอบการรายเล็ก หรือเป็นผู้ที่รวบรวมผลงานแล้วไปน าเสนอให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

โดยตัวแทนนี้จะมารูปแบบของหน่วยที่ไม่หวังผลก าไร หรืออาจจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทที่ถือสิทธิ์

และได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าจ้างงานหรือส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย นอกจากทาง 

ผู้ประกอบจะมีตัวแทนที่ช่วยดูแลสิทธิ์การขายแล้ว ทางส านักงานเองยังได้ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรม

นี้เติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน 

จัดให้มีการอบรมให้กับบริษัท Start Up หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือให้มีความเข้าใจใน

การประกอบธุระกิจ เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายที่เปิดบริษัทมาแล้วแต่ยังขาดความเข้าใจใน

ด้านการบริหารจัดการภายใน เช่น  พนักงานขายหรือพนักงานการตลาดที่มีความสามารถในการหา  

ผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อที่มีความต้องการตรงกันได้  เจ้าหน้าบุคคล การเงิน หรือบัญชี ควรได้รับการอบรม

เกี่ยวธุระกิจเฉพาะทางและมีมุมมองกว้างไกลมากยิ่ง ซึ่งทางส านักงานอาจจะท าการประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้การอบรม จัดท า workshop หรือเข้าศึกษาดูงานในกลุ่มบริษัทที่ประสบ

ความส าเร็จในอุตสาหการรมนี้มาก่อน นอกเหนือจากบุคลากรในแผนกต่าง ๆ แล้ว ทางส านักงาน

สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหา Program ออกแบบและ Software โดยการ

จัดตั้ง Funding หรือ ปรึกษาหารือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผู้ลงทุน เพ่ือหาทางช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการรายเล็ก หรือกลุ่ม Start up ในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที 

ศึกษาแนวทางจากองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง

ภาครัฐหรือเอกชน จากการท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ท าให้คณะท าเห็น

ถึงความสามารถในการบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจที่ต่างกัน เนื่องจากรายใหญ่ไม่มีปัญหา

เรื่องเงินลงทุน การรับงานจากต่างประเทศ หรือแม้แต่การน าผลงานไปขายที่ต่างประเทศ แต่กลับพบ

ปัญหาเรื่องบุคคลากร แรงงาน หรือการสร้างสรรคผลงานใหม่ๆที่แตกต่างไป ในทางกลับกัน

ผู้ประกอบการรายเล็กมักจะประสบปัญหาเรื่องเงินทุน การขยายตลาด และการน าเสนอผลงาน ดังนั้น

คณะวิจัยขอเสนอแนวทางให้ทางส านักงานพิจารณาดังนี้ ทางส างานอาจจัดให้มีการประชุมหารือ

ร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่และมีความพร้อม เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนา และส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัลให้ประสบผลส าเร็จ และทางส านักงานยังสามารถช่วยจัด Business Matching  

ได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายมากกว่า ที่จัดงานที่เป็นส่วนรวม ซึ่งบางครั้งไม่ได้

ตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ ในส่วนของผู้ประกอบการรายเล็กนั้น หากได้ค าแนะ หรือ ข้อเสนอ

ทางด้านการร่วมมือกันกับผู้ประกอบการรายใหญ่นั้นก็อาจเป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางนึง 



120 

 

6.2.3 ปัญหาที่ต้องได้รับการพิจารณาส่งเสริมในระยะยาวเพื่อความยั่งยืน 

ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา แม้ว่าจะมีสถานศึกษาหลายแห่งมีการเปิดสอนทางการ

สร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ และ ภาควิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่หากเปรียบเทียบกับสถาบันจาก

ต่างประเทศแล้วนั้น ในต่างประเทศมีวิชาเฉพาะด้านที่ดึงเอาความสามารถและความสนใจที่แท้จริง

ออกมาเข้าหลักสูตรการสอน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาคอนเทนต์โดยเฉพาะ การออกแบบแอนิเมชัน

เฉพาะด้าน หรือแม้แต่การก ากับโดยแอนิเมชันเป็นต้น หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนจบแล้วขึ้นตอน

ต่อไปคือการฝึกงาน ส าหรับการฝึกงานในสาขาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน

เทนต์  การฝึกงานเพียง 2 เดือนนั้นยังไม่สามารถท าให้ทางบริษัทเห็นผีมือของนักศึกษาได้ และใน

ขณะเดียวกันนักศึกษาเองก็ยังไม่ได้เรียนรู้กระบวนการในการท างานอย่างครบถ้วน ดังนั้นระบบ สห

กิจศึกษาที่ให้นักศึกษาได้เข้าไปปฏิบัติงานจริงในบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนจึงเป็นระบบที่

จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังท าให้บริษัทได้เห็นฝีมือของนักศึกษาเพ่ือ

พิจารณาถึงการจ้างงานหลังเรียนจบอีกด้วย  นอกจากนี้ ภาคการศึกษาควรเปิดช่องทางให้ผู้เชี่ยวชาญ

เข้าไปสอนในสถาบันการศึกษาได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการเข้าไปสอนในมหาวิทยาลัยได้นั้นจะมี

ข้อจ ากัดจากกฎเกณฑ์เรื่องวุฒิการศึกษาอยู่  ทั้งท่ีในความเป็นจริงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญในสายงานนี้มักมา

จากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการสั่งสมประสบการณ์การท างาน 

ศึกษาเกี่ยวเกี่ยวเรื่อง ภาษี กฎหมายต่าง ๆ ในความเป็นจริงแล้วการแก้ปัญหาในเรื่องของ 

กฎหมาย หรือภาษีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หรือเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้ในระยะเวลาสั้ นๆ แต่ทาง

ส านักงานอาจท าความเข้าใจหรือร่วมมือกับ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ช่วยกันผลักดันในเรื่องที่จ าเป็นก่อนได้ 

 สร้างจิตส านึกในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ สนับสนุนการใช้ software และโปรแกรมที่ถูก

กฎหมาย เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอันดับต้น ๆ 

ของโลก ดังนั้นทางส านักงานเอง อาจจะวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดการอบรมใน

เรื่องข้อเสียและบทลงโทษต่าง ๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน 

ในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ทางหน่วยงานต่าง ๆ สามารถวางแผน

และเริ่มสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบชั่วดีให้กับคนในประเทศได้  

 


