
 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์  

โครงการส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 

(แอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์) ประจ าปี 2559  
 

น ำเสนอ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 

  เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

เสนอโดย บริษัท ไอดีซ ีรีเสิร์ช )ไทยแลนด์ (จ ากัด  

เลขที ่90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ บี ชั้น 18 ห้อง 1801 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10300 

 

 

 

 

 
พฤศจิกายน 2560 



บทสรุปผู้บริหาร 

บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด ได้รับมอบหมายจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล หรือ DEPA  ให้ส ารวจมูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ของปี 2559 โดยครอบคลุม 3 สาขา ได้แก่ 

อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม การส ารวจในปีนี้ได้มีการ

ปรับปรุงการส ารวจจากปีท่ีแล้ว 4 ด้านส าคัญ ได้แก่   

(1) การแยกกลุ่มอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ออกมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมแอนิเมชัน   

(2) การปรับปรุงกรอบประชากรจากปี 2558 โดยการหากลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมและตัด

บริษัทท่ีปิดกิจการหรือเปลี่ยนไปท าธุรกิจอื่นออก  และเพิ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีเน้นการส ารวจ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ ผู้น าในแต่ละอุตสาหกรรมให้มากขึ้นด้วย (Key Players)  

(3) การปรับปรุงเกณฑ์การเลือกผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือ ผู้น าในแต่ละอุตสาหกรรม 

(Key players) ของทั้งสามอุตสาหกรรม โดย ผู้น าในอุตสาหกรรมแอนิเมชันนั้น ต้องมีมูลค่ารายได้

ต่อปี ท่ีแสดงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  มากกว่าหรือเท่ากับ  20 ล้านบาทขึ้นไป ผู้น าใน

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ ต้องมีมูลค่ารายได้ต่อปี ท่ีแสดงต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มากกว่าหรือ

เท่ากับ 10 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนผู้น าในอุตสาหกรรมเกมนั้น ต้องมีมูลค่ารายได้ต่อปี ท่ีแสดงต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาทขึ้นไป  

(4) การปรับปรุงแบบสอบถามให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปีปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  โดย

คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการ

แอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย 

(TGA)  และ สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BKK SIGGRAPH)  

การส ารวจในปีนี้ คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ท้ังจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเผชิญหน้า และ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รวมถึงผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ตารางท่ี 1 แสดงถึงกรอบประชากรและจ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับความร่วมมือตอบ
กลับจากผู้ประกอบการสาขาแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม โดยเปรียบเทียบปี 2558 และ ปี 
2559  

 



ตารางที่ 1 กรอบประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ปี 2558 และปี 2559                                                 

(หน่วย : จ านวนบริษัทนิติบุคคล) 

สาขาอุตสาหกรรม 2558 2559 

จ านวนประชากร จ านวนการตอบกลับ จ านวนประชากร จ านวนการตอบกลับ 

แอนิเมชนั 160 63 196 136 

คาแรคเตอร์ - - 24 23 

เกม 146 66 91 66 

รวม 306 130 311 225 

ที่มา: คณะผู้วจิัย บริษัท ไอดซีี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด                                                                                    

หมายเหตุ : ข้อมูลการส ารวจปี 2558 มาจาก คณะวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ มศว.  

 

อุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกมเป็นธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกระแสความนิยม กล่าวคือ ในปีท่ี
ผู้ประกอบการน าเข้าหรือสร้างแอนิเมชันและเกมท่ีได้รับความนิยมมาก มูลค่ารายได้จากดิจิทัล
คอนเทนต์ก็จะมากขึ้นไปด้วย ท้ังนี้ การคาดเดาความนิยมของแอนิเมชันหรือเกมนั้นสามารถท าได้
ยาก ท าให้อาจเกิดการคลาดเคล่ือนของการคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
แอนิเมชันหรือเกม ส่วนอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์นั้นแม้จะเกี่ยวข้องกับกระแสความนิยมเช่นกัน 
แต่จะมีคาแรคเตอร์ท่ีได้รับความนิยมมานานและสามารถออกขายเป็นสินค้าอย่างต่อเนื่อง  

ผลส ารวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทย ปี 2559 ท้ังสามอุตสาหกรรมมีมูลค่า

รวมกันประมาณ 21,981 ล้านบาท โดยสาขาแอนิเมชันมีมูลค่า 3,965  ล้านบาท อัตราการเติบโต

ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 1.6  สาขาคาแรคเตอร์มีมูลค่า 1,687 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 

จากปี 2558 ร้อยละ 7.3  และสาขาเกมมีมูลค่า 16,328 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากปี 

2558 ร้อยละ 14.8 ดังตารางท่ี 2  ท้ังนี้ส าหรับสาขาคาแรคเตอร์ในปี 2559 เป็นปีแรกท่ีมีการ

ส ารวจข้อมูลแยกออกจากสาขาแอนิเมชัน  

 



ตารางที่ 2 ภาพรวมมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม 

ปี 2558-2559 และคาดการณ์ปี 2560-2561  

หน่วย: ล้านบาท 

อุตสาหกรรม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

แอนิเมชนั (ล้านบาท) 

      อัตราการเตบิโต (ร้อยละ) 

4,027.8 3,965.3 

-1.6 

4,037.4 

1.8 

4,441.5 

10.0 

คาแรคเตอร์ (ล้านบาท) 

      อัตราการเตบิโต (ร้อยละ) 

1,572.0 1,687.1 

7.3 

1,848.46 

9.6 

1,997.6 

8.1 

เกม (ล้านบาท) 

      อัตราการเตบิโต (ร้อยละ) 

14,227.3 16,328.7 

14.8 

18,328.4 

12.2 

20,528.2 

12.0 

รวม 19,827.10 21,981.10 24,214.26 26,967.30 

ที่มา: คณะผู้วจิัย บริษัท ไอดซีี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด   

 

ในด้านแนวโน้มการเติบโตนั้น ส าหรับสาขาแอนิเมชัน คาดการณ์ในปี 2560 ว่า มูลค่า

ตลาดแอนิเมชันจะเติบโตร้อยละ 1.8 และในปี 2561 จะเติบโตประมาณร้อยละ 10.0 และสาขา

คาแรคเตอร์จะเติบโตร้อยละ 9.6 ในปี 2560 และเติบโตร้อยละ 8.1 ในปี 2561 ในขณะท่ีสาขา

เกม จะเติบโตร้อยละ 12.2 ในปี 2560 และเติบโตประมาณร้อยละ 12.0  ในปี 2561 โดยการ

คาดการณ์ประเมินจากความเห็นของผู้ประกอบการและปริมาณงานท่ีก าลังท าอยู่ซึ่งอยู่ในขั้นตอน

การผลิตปัจจุบัน รวมท้ังแนวโน้มต่างๆ ในตลาดท่ีคาดการณ์ว่าจะมีผลต่อการเติบโตของ

อุตสาหกรรม 

 



มูลค่าตลาดแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม  ตามมูลค่าบริโภคและมูลค่าผลิต 

ตลาดแอนิเมชัน ตามมูลค่าบริโภคและมูลค่าผลิต 
 

 
 
ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตแอนิเมชันท่ีส าคัญของภูมิภาค เนื่องจากฝีมือ และ

ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยนั้นได้รับการยอมรับในตลาดโลก แต่อย่างไรก็ตามมูลค่าผลิต ปี 
2559 ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากมูลค่าผลิตเพื่อใช้ในประเทศลดลง เนื่องจาก การว่าจ้างตลาดใน
ประเทศชะลอตัวลง และหลายๆ ผู้ประกอบการยังอยู่ในระหว่างการสร้างแอนิเมชันและมีแผนการ
ผลิตและจัดจ าหน่ายในอีก 1-2 ปีข้างหน้า 

มูลค่าการบริโภคนั้น มูลค่าน าเข้าเพื่อบริโภคยังคงเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนแอนิเมชันท่ีเข้ามาจัด
จ าหน่ายในประเทศไทย แต่เนื่องจากมูลค่าผลิตเพื่อใช้ประเทศลดลงตามเหตุผลท่ีกล่าวไปใน
ข้างต้น จึงท าให้มูลค่าน าเข้าเพื่อบริโภคปี 2559 ลดลงจากปี 2558 

 
 
 
 



ตลาดคาแรคเตอร์ ตามมูลค่าบริโภคและมูลค่าผลิต 
 

 
 
มูลค่าการบริโภคคาแรคเตอร์ในประเทศไทยมีมากกว่ามูลค่าผลิตอย่างมีนัยส าคัญ 

เนื่องจากตลาดประเทศไทยเน้นการน าเข้าเพ่ือบริโภคสูงมาก โดยเฉพาะการซื้อลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์
จากต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้ผลิตสินค้า แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาของแชตแพลทฟอร์มท าให้
ขนาดตลาดของผู้ผลิตงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้มูลค่า
ผลิตเพ่ือใช้ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
ตลาดเกม ตามมูลค่าบริโภคและมูลค่าผลิต 



 

 
 
มูลค่าการบริโภคเกมในประเทศไทยมีมากกว่ามูลค่าผลิตอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากสัดส่วน

ของผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และตัวแทนลิขสิทธิ์มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้มูลค่าน าเข้าเพื่อบริโภคมี
ขนาดท่ีมากกว่ามูลค่าประเภทอื่นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามมูลค่าผลิตของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น 
เนื่องจากเกมโมบายได้รับความนิยมจากผู้บริโภค  

 
มูลค่าตลาดแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม  ตามลักษณะธุรกิจและการผลิต  

ธุรกิจของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และอุตสาหกรรมเกม  แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะธุรกิจ คือ (1) ผู้ผลิตงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง (IP Owner) (2) ผู้รับจ้าง
ผลิต (Outsourcing service provider) และ (3) ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และตัวแทนลิขสิทธิ์ 
(Distributor, Importer, Licensing agent)  

 
 

ตารางที่ 3 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม  ปี 
2558-2559 จ าแนกตามประเภทลักษณะธุรกิจ  

 หน่วย: ล้านบาท 



ประเภทธุรกิจ แอนิเมชนั คาแรคเตอร์ เกม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 
ผู้ผลิตงานที่มีทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นของตนเอง 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 

90.5 
 
 

80.3 
 

-11.3 

99.6 
 
 

90.9 
 

-8.7 

285.4 344.8 
 

20.8 

ผู้รับจ้างผลิต 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 

1,728.8 
 

1,870.9 
8.2 

31.6 40.7 
28,8 

247.5 254.8 
2.9 

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า และ
ตัวแทนลิขสิทธิ ์

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 

2,207.5 2,014.1 
 

-8.8 

1,441.0 1,555.5 
 

7.9 

13,694.4 15,729.1 
 

14.9 
รวม 4,027.8 3,965.3 1,572.0 1,687.1 14,227.3 16,328.7 

ที่มา: คณะผู้วจิัย บริษัท ไอดซีี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด   

 

จากตารางท่ี 3 หากพิจารณาในด้านผู้ผลิตของท้ัง 3 อุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่า ส าหรับ
ตลาดไทยในปัจจุบัน ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ยังขับเคลื่อนด้วยธุรกิจน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก 
โดยในปี 2559 ผู้จัดจ าหน่ายและน าเข้าแอนิเมชันมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ  50 ของมูลค่า
แอนิเมชันท้ังหมด ในขณะท่ีผู้จัดจ าหน่าย น าเข้า และดูแลสิทธิคาแรคเตอร์มีส่วนแบ่งตลาดกว่า
ร้อยละ 93 ของมูลค่าคาแรคเตอร์ท้ังหมด และผู้จัดจ าหน่ายและน าเข้าเกมมีส่วนแบ่งตลาดกว่า
ร้อยละ 96 ของมูลค่าตลาดเกมท้ังหมด 

ส าหรับธุรกิจแอนิเมชันนั้น รายได้ส่วนท่ีมากเป็นอันดับสองนั้นจะมาจากการเป็นผู้รับจ้าง

ผลิต โดยในปี 2559 นั้น ร้อยละ 47 ของรายได้อุตสาหกรรมนั้นมาจากส่วนนี้ โดยอัตราการเติบโต

เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 8.2 ในขณะท่ีในอุตสาหกรรมเกมและคาแรคเตอร์นั้น รายได้ส่วนนี้

ยังคงมีสัดส่วนไม่มาก  

ส่วนตลาดของผู้ผลิตงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองนั้น อุตสาหกรรมเดียวท่ี

เติบโตขึ้นคืออุตสาหกรรมเกม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีท่ีช่วยให้

การผลิตเกมนั้นท าได้ง่ายขึ้น   ได้คุณภาพงานท่ีดีขึ้น และรวดเร็วขึ้น 

มูลค่าตลาดแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกมตามช่องทางการน าเสนอ  
 
ตารางที่ 4 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามช่องทางการน าเสนอผลงาน 



หน่วย: ล้านบาท 

ช่วงทางการน าเสนอ
ผลงาน 

ผู้ผลิตงานที่มีทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นของตนเอง 

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า 
ผู้ดูแลสิทธิ 

รวม 

Internet Streaming 1.4 29.8 31.2 

Free TV 78.8 479.5 558.4 

Pay TV - 1,082.0 1,082.0 

โรงภาพยนตร์ - 315.5 315.5 

Home 
Entertainment 

- 107.2 107.2 

อื่น ๆ - - - 

รวม 80.2 2,014.1 2,094.4 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
หากพิจารณาในด้านช่องทางการนาเสนอ ดังตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่ารายได้จากช่องทาง 

Free TV และ Pay TV ในปี 2559 มีมูลค่ามากกว่า 1,640.3  ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัดส่วนของ

รายได้ท่ี ใหญ่สุดเมื่อเทียบกับทุกช่องทาง โดยจะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่ในช่องทางนี้จะเป็น

ของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลสิทธิ ท่ีมีการปรับตัวโดยการสร้างช่องทางน าเสนอผ่าน Pay 

TV ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากขึ้น ในขณะท่ีรายได้จากโรงภาพยนตร์เป็นสัดส่วนท่ีรองลงมาจาก

ช่องทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลสิทธิ ท่ีจะมีการ

ซื้อแอนิเมชันท่ีมีชื่อเสียงจากต่างประเทศเข้ามาฉายภายในประเทศ ซึ่งท าให้เกิดรายได้เป็นจ านวน

มาก โดยแอนิเมชันท่ีถูกฉายในปี 2559 ผ่านโรงภาพยนตร์มีมากกว่า 20 เรื่อง เช่น Zootopia, 

Kang Fu Panda 3, Finding Dory, The Angry Birds Movie, Your Name เป็นต้น 

 

 

 

ตารางที่ 5 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ จ าแนกตามรูปแบบการหารายได้ ปี 2559 

หน่วย: ล้านบาท 



รูปแบบการหารายได้ 

ผู้ผลิตที่มี
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็น
ของตัวเอง 

ผู้รับจ้างผลิต
คาแรคเตอร์ 

ผู้จัดจ าหน่าย 
ผู้น าเข้า 

ผู้ดูแลลิขสิทธิ ์
รวม 

Character Licensing     

     Traditional Licensing 17.5  1,010.8 1,028.3 

     Digital Licensing 44.0  519.6 563.5 

Character Design Service  40.7  40.7 

Character Merchandising 29.4  25.1 54.6 

รวม 90.9 40.7 1,555.5 1,687.0 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช )ไทยแลนด์ (จ ากัด  

 

จากข้อมูลในตารางท่ี 5 ในปี 2559 รายได้จากการขายหรือให้เช่าลิขสิทธิ์เพื่อน าไปผลิต

สินค้าจะเป็นสัดส่วนของรายได้ท่ีมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการหารายได้รูปแบบอื่นๆ โดยมีมูลค่ารวม

ท้ังสิ้น 1,591.8 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น การขายสิทธิเพื่อผลิตเป็นสินค้า (Traditional Licensing) 

1,028.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 ของรายได้จากการขายสิทธิและเป็น การขายสิทธิเพื่อ

ผลิตเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Licensing) 563.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.4 ของ

รายได้จากการขายสิทธ ิ 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทเกม ปี พ.ศ. 2559 

 



 

 

 

 

 

   ที่มา: คณะผู้วิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ส าหรับสาขาเกม ช่องทางการน าเสนอเกมจ าแนกตามอุปกรณ์ท่ีใช้เล่นเกมปี 2559 ดัง
ตารางท่ี 6 ผู้เล่นเกมท่ีนิยมใช้จ่ายเงินสูงสุดในเกมโมบาย ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 6,943.8 ล้านบาท โดย
เกมท่ีเป็นท่ีนิยมสูงสุดในปี 2559 จากข้อมูลของ App Annie ได้แก่ Seven Nights, MU : Origin, 
Everybody’s Marble (เกมเศรษฐี) และ Pokemon Go โดยสัดส่วนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ
แอนดรอยด์นั้นมีมากกว่าระบบ iOS  ส่วนอุปกรณ์ท่ีเล่นเกมท่ีเป็นช่องทางสร้างรายได้มูลค่า
รองลงมาได้แก่ เกม PC โดยมีมูลค่าสูงถึง 6,640.7 ล้านบาท เกมท่ีได้รับความนิยมสูง ได้แก่ เกม 
FIFA online 3, DOTA2, League of Legends, HON, Ragnarok Online เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
มูลค่าการส่งออกแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม 

 
ตารางที่ 7 มูลค่าการผลิตแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม เพื่อส่งออก ปี 2558-2559 

เกมจ าแนกตามอุปกรณ์และ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

2559 

1) Computer   
       Offline 9.7 
       Online                  6,631.0 
2) Console/Handheld                  2,174.1  
3) Mobile/Tablet                           -    
  iOS                  3,292.1  
  Android                  3,651.7  
  Windows Phone                           -    

4) Arcade                     570.0  
5) อื่น ๆ                            -    

รวม                 16,328.7  



หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 
แอนิเมชนั คาแรคเตอร์ เกม รวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สิน

ทางปัญญาของตนเอง 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 

17.8 

 

 

15.8 

 

-11.2 

4.0 

 

 

3.3 

 

-17.5 

188.5 

 

 

196.3 

 

4.1 

210.3 

 

 

215.4 

 

2.4 

ผู้รับจ้างผลิต 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 

713.2 

 

771.4 

8.2 

8.1 

 

10.4 

28.4 

230.7 

 

237.6 

3.0 

952 

 

1,019.4 

7.1 

ผู้จัดจ าหน่าย และน าเข้า 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 
  

- 

 
- 

0.5 

 

0.5 

0.0 

0.5 

 

0.5 

0.0 

รวม 731.0 787.1 12.1 13.7 419.7 434.4 1,162.8 1,235.3 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช )ไทยแลนด์ (จ ากัด  

 

ในปี 2559 ประเทศไทยมีการผลิตและส่งออกงานแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม มีมูลค่า

รวมกันเท่ากับ 1,235.3 ล้านบาท มากกว่าปีท่ีแล้วร้อยละ 6.2  โดยในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ใน

ภาพรวมมีมูลค่าส่งออก 787.1 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ 7.6 โดยพิจารณาจากผู้รับจ้าง

ผลิต ยังคงมีการผลิตเพื่อส่งออกหลายเรื่อง หลายซี่รีย์ให้แก่ผู้ว่าจ้างประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี  

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา  

ส่วนอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ ในภาพรวมมีมูลค่าส่งออกเพียง 13.7 ล้านบาท เติบโตขึ้น

จากปีก่อน ท่ีมีมูลค่า 12.1 ล้านบาท เนื่องจากคาแรคเตอร์ท่ีครอบคลุมตลาดโลกนั้นจะเป็น

คาแรคเตอร์ของค่ายใหญ่ในต่างประเทศท้ังสิ้น เช่น คาแรคเตอร์ของบริษัทดีสนีย์ คาแรคเตอร์

แอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น การส่งออกคาแรคเตอร์ของไทยจึงมีน้อยมาก แต่ท้ังนี้การส่ือ

ออนไลน์ก็ช่วยให้คาแรคเตอร์ไทยเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น เช่น บลัดดี้บันนี่  ติดลม เป็นต้น 

สุดท้าย อุตสาหกรรมเกม ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง และผู้จัด

จ าหน่าย น าเข้า และตัวแทนจ าหน่าย มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปี 2559 มีมูลค่าการ



ส่งออกเป็น 434.4 ล้านบาท มากกว่าปี 2558 ท่ีมีมูลค่าการส่งออกท่ี 419.7 ล้านบาท เนื่องจาก

ผู้ผลิตมีช่องทางและโอกาสในการขายหรือรับจ้างผลิตเกมไปต่างประเทศมากขึ้น ท้ังในประเทศ

แถบเอเชีย อเมริกา และยุโรป  

กล่าวโดยสรุป ตลาดแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม ยังคงพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็น

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าลิขสิทธิ์ หรือรับจ้างผลิต ส่วนตลาดของผู้ผลิตงานท่ีมีทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นของตนเองนั้น อุตสาหกรรมเดียวท่ีเติบโตขึ้นคืออุตสาหกรรมเกม แต่ท้ังนี้ก็ยังคงมี

มูลค่าน้อยกว่าการน าเข้าเกมอย่างมีนัยยะส าคัญ อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้ผลิตไทยมีงานท่ีมีทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นของตนเองนั้นจะสามารถเป็นรากฐานส าคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ใน

ระยะยาวได้ดีกว่า เนื่องจากการรับจ้างผลิตจะต้องเผชิญกับปัญหาการถูกกดราคาจากต่างประเทศ 

ส่วนการน าเข้าลิขสิทธิ์นั้นก็เท่ากับเป็นการจ่ายเงินออกไปนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม อุปสรรค

ส าคัญหลักในการพัฒนางานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองนั้นมาจากเรื่องขาดการ

สนับสนุนเรื่องแหล่งเงินทุน และซอฟต์แวร์ท่ีมีราคาแพง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากร 

และนโยบายภาครัฐบางประการไม่เอื้อต่อการแข่งขันอีกด้วย 

ดังนั้นคณะวิจัย  IDC จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทยคือ ภาครัฐทุกภาคส่วน 

จะต้องก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกันในระยะยาว (10-20 ปี) และสองคล้องกับกระบวนการ

ต่างๆ ทางกฎหมายและภาษีท่ีต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง เร่ิมตั้งแต่การพัฒนา

บุคคลากรโดยใช้ระบบสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานเป็นระยะเวลาท่ีนานพอ ไปจนถึง

ก าหนดนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentive)  ระบบคอน

เทนต์โควต้า  (Content Quota System) มาตรการการตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรการ

การตรวจจับผู้ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน มาตรการในการคุ้มครองผู้ประกอบการไทย และมาตรการลด

ภาษีส่วนท่ีมีความซ้ าซ้อน ตลอดจนการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการท่ีต้องลงทุนในซอฟต์แวร์

ด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการปลูกฝังจิตส านึกอันดีในการไม่ใช้สินค้า

ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อช่วยสร้างก าลังใจให้เจ้าของลิขสิทธิ์ และท าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน

เทนต์ไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

Executive Summary 



 
Our company, IDC Research (Thailand) Co.,Ltd, has conducted this market 

study on animation, character and game industries for DEPA (Digital Economy 
Promotion Agency) this year. DEPA was set up with a mission to promote Thailand’s 
digital economy, including the digital contents. DEPA’s intention on this research is 
to use the market size information of these three industries to find appropriate 
policies to further support the industries in future. 

There are four significant adjustments in this 2016 market study, conducted 

by IDC. (1) The character industry has been separated out from the animation 

industry. (2) the population frame has been adjusted by adding some new players 

and cutting some players who were out of business. (3) The criteria for choosing key 

players has changed. For animation industry, the companies with at least 20 million 

baht revenue according to Department of Business Development (DBD) would be 

categorized as key players in the market. For character industry, the companies with 

at least 10 million baht revenue according to Department of Business Development 

(DBD) would be categorized as key players. And for game industry, the companies 

with at least 100 million baht revenue according to Department of Business 

Development (DBD) would be categorized as key players. (4) The survey 

questionnaires have been revised in order to catch up with changes in the markets, 

as per some advice from the Digital Content Association of Thailand (DCAT), the 

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

Industry Association (TGA), and Bangkok ACM SIGGRAPH Association.  

IDC research team conducted the survey by using in-depth interview, phone 

interview, and online survey. Table 1 shows the population and sample size in 2016 

compared to those in 2015 market study. 

Table 1:  Population and Sample size in 2015 and 2016  



Unit :: Number of Companies 

Industry 2015 2016 

Population  Sample Population Sample 

Animation 160 63 196 136 

Character - - 24 23 

Game 146 66 91 66 

Total 306 130 311 225 

Source: 2015 data: CAS SWU / 2016 data: IDC Research Team 

 
The nature of animation and game industries is that it is quite hard to predict 

whether the market will like certain animation or game or not, and market revenue 
can also increase significantly by only a few animation films or games that can catch 
market’s attention. Character industry, however, is more predictable as there are 
some main classical characters which already have a strong position in the market 
for years. 

 

 

 

 

 

 

Table 2 : Market Sizes and Growth Rates of the Digital Content Industries in 

2015-2016 and Forecasted Market Sizes and Growth Rates in 2017-2018  



Unit : Million Baht 

Industry 2015 2016 2017 2018 

Animation  

     Growth Rate 

4,027.8 3,965.3 

(-1.6%) 

4,037.4 

(1.8%) 

4,441.5 

(10.0%) 

Character 

      Growth Rate 

1,572.0 1,687.1 

(7.3%) 

1,848.46 

(9.6%) 

1,997.6 

(8.1%) 

Game 

      Growth Rate 

14,227.3 16,328.7 

(14.8%) 

18,328.4 

(12.2%) 

20,528.2 

(12.0%) 

Total 19,827.10 21,981.10 24,214.26 26,967.30 

Source : IDC Research Team 

 
As shown in table 2, the 2016 market research shows that the approximate 

size of three digital contents industries combined was 21,981 million baht. The 
market size of animation industry dropped by 1.6% this year to 3,965 million baht. 
On the contrary, the size of character industry grew by 7.3% and reached 1,687 
million baht in 2016. There is also a significant increase of 14.8% in game 
industry’s market size. The industry size reached 16,328 million baht in 2016. 

All industries are forecasted to grow in 2017 and 2018. Animation, 

character, and game industry are forecasted to grow by 1.8%, 9.6%, and 12.2% 

respectively in 2017, and by 10%, 8.1% and 12% respectively in 2018. The 

forecasted growth rates were estimated by evaluating the information obtained 

from the survey together with considering market trends of the industries. 

 



Size of the Animation Character, and Game Industries, by Consumption and 
Production Value  
 Animation market value based on consumption value and production value 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Character market value based on consumption value and production value 
 



 
 

Game market value based on consumption value and production value 
 

 
Size of the Animation Character, and Game Industries, by Business Model 



The animation, character, and game industries can be divided into three 
categories according to their business models: (1) Original content producers/IP 
owners, (2) Outsourced service providers, and (3) Distributor, Importer, Licensing 
agent 
 
Table 3 Market Sizes of the Digital Content Industries in 2015-2016 by 
Business Model 

 Unit : Million Baht 
Business Model Animation Character Game 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Original content 
producers/IP owners 

Growth Rate (%) 

90.5 
 
 

80.3 
 

-11.3 

99.6 
 
 

90.9 
 

-8.7 

285.4 344.8 
 

20.8 

Outsourced service 
providers 

Growth Rate (%) 

1,728.8 
 

1,870.9 
 

8.2 

31.6 40.7 
 

28,8 

247.5 254.8 
 

2.9 

Distributor, Importer, 
Licensing agent 

Growth Rate (%) 

2,207.5 2,014.1 
 

-8.8 

1,441.0 1,555.5 
 

7.9 

13,694.4 15,729.1 
 

14.9 

Total 4,027.8 3,965.3 1,572.0 1,687.1 14,227.3 16,328.7 
Source : IDC Research Team 

 
From table 3, we can see that the biggest portion of the revenue of Thai 

digital content industries was from distributor, importer, and licensing agent. In 2016, 
distributor, importer, and licensing agent owned 50%, 93%, and 96% of total market 
share in animation, character, and game industry respectively. This demonstrates 
that digital content industry has been driven significantly by this segment. In 
animation industry, outsourced service also contributed a significant portion of the 
revenue. Outsourced service revenue grew 8.2% from 2015 and contributed 47% of 
total market share in 2016. The revenue from outsource service in character and 
game industry, however, was only the small portion.  



We can see from table 3 that original content/ IP owner is not our strength 
at the present. However, there was still an increase in revenue in game industry for 
original content/ IP owner in 2016. This is because today’s technology allows 
business owners to produce games better and faster, especially mobile games. 
 

Size of the Animation Industry by Distribution Channels 
 
Table 4 Animation Market Size in 2016 by Distribution Channel 

Unit: Million Baht 

Distribution Channel  
Original content 

producers/IP owners 
Distributor, Importer, 

Licensing agent 
Total 

Internet Streaming 1.4 29.8 31.2 

Free TV 78.8 479.5 558.4 

Pay TV - 1,082.0 1,082.0 

Movie Theatre - 315.5 315.5 

Home 
Entertainment 

- 107.2 107.2 

Others - - - 

Total 80.2 2,014.1 2,094.4 

Source : IDC Research Team 

 
The research shows that free-to-air TV and pay TV were the most popular 

distribution channels. From table 4, both channels combined generated about 
1,640.3 million baht of advertising revenue for the animation industry in 2016 with 
most contents aired were imported from overseas. The second largest portion of 
the revenue came from movie theatre. The revenue from this channel depends on 
the popularity of the animation movies that are in theatre each year. In 2016, there 
were more than 20 animation movies in Thai theatre. The famous films include, but 
not limited to, Zootopia, Kang Fu Panda 3, Finding Dory, The Angry Birds Movie, and 
Your Name 
 



Size of the Character Industry by Revenue Model 
 
Table 5 Character Market Size 2016 by Revenue Model 
 

Unit : Million Baht 

Revenue Models 

Original 
content 

producers/IP 
owners 

Outsourced 
service 

providers 

Distributor, 
Importer, 
Licensing 

agent 

Total 

Character Licensing     

     Traditional Licensing 17.5  1,010.8 1,028.3 

     Digital Licensing 44.0  519.6 563.5 

Character Design Service  40.7  40.7 

Character Merchandising 29.4  25.1 54.6 

Total 90.9 40.7 1,555.5 1,687.0 

Source : IDC Research Team 

 

As shown in table 5, the character market was driven by character licensing 

with revenue of 1,591.8 million baht from industry’s total revenue of 1,687 million 

baht. 64.6% of character licensing market came from traditional licensing which 

generated revenue of 1,028.3 million baht in 2016. The rest of 35.4% came from 

digital licensing which generated revenue of 563.5 million baht to the character 

industry. 

 

 

 

 



Size of the Game Industry by Platform 

Table 6 Game Market size in 2016 by platform 

 

 

 

 

 

 

                                    Source : IDC Research Team 

The game industry can be divided by platform into computer or PC, 
console/handheld, mobile/tablet, arcade, and others. In 2016, mobile game 
segment generated the highest revenue of 6,943.8 million baht to game industry as 
shown in table 6. According to App Appnie, the popular games which can generate 
high revenues in 2016 were MU : Origin, Everybody’s Marble and Pokemon Go etc. 
The second largest segment in 2016 was PC game. The popular PC games in 2016 
were FIFA online 3, DOTA2, League of Legends, HON, Ragnarok Online etc. This 
segment generated revenue of 6,640.7 million baht to the whole industry. 

 
 
 
 
 

Platform 2016 

1) Computer   
       Offline 9.7 
       Online                  6,631.0 

2) Console/Handheld                  2,174.1  
3) Mobile/Tablet                           -    
  iOS                  3,292.1  
  Android                  3,651.7  
  Windows Phone                           -    
4) Arcade                     570.0  

5) Others                           -    

Total                16,328.7  



Animation, Character, and Game Export Value 
 
Table 7, Animation, Character, and Game Export Value in 2015- 2016 
 

Unit : Million Baht 

Business Model 
Animation Character Game Total 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Original content 

producers/IP owners 
17.8 15.8 4.0 3.3 188.5 196.3 210.3 215.4 

Outsourced service 

providers 
713.2 771.4 8.1 10.4 230.7 237.6 952 1,019.4 

Distributor, 

Importer, Licensing 

agent 

  - - 0.5 0.5 0.5 0.5 

Total 731.0 787.1 12.1 13.7 419.7 434.4 1,162.8 1,235.3 

Source : IDC Research Team 

According to table 7, total export value of animation, character, and game 
content grew 6.2% from 2015 and reach 1,235.3 million baht in 2016. Animation 
export value was the highest among the three industries with revenue of 787.1 
million baht. The industry’s export value grew 7.6% this year mainly from outsource 
service. According to the survey, clients who choose outsourced service from Thai 
providers were from China, Japan, Korea, USA, and Europe. 

Unlike animation industry, character industry export value was only 13.7 
million baht in 2016 and 12.1 million baht in 2015. This is because most revenue in 
this industry came from well-known foreign companies like Disney and Sanrio and 
character content exporting business in Thailand was very small. However, with 
today’s online channels, some Thai characters such as Bloody Bunny and Tid Lom 
have been recently recognized in international market. 



Game industry export value, however, was growing mainly from both original 
content and outsourced service. The total export value increased from 419.7 million 
baht in 2015 to 434.4 million baht in 2016 because Thai game producers could find 
their opportunities to export more in Asia, Europa and America. 

 
Conclusion and Strategic Recommendation 

In conclusion, Thai digital contents industry is still dominated by oversea 
market including imported contents and outsourced service. This means most Thai 
companies in this industry are not very good at creating their original content (own 
IP). Although game industry seems to have some certain growth in original content 
market, the portion is still small compared to game distribution market.  

However, having own IP is the way to survive long-term in local and global 
market. By having their original content, the companies do not have to compete in 
price sensitive market like outsource service market. Moreover, by having our own 
original contents, we can reduce imported content from overseas. But creating own 
IP is not easy for Thai companies, especially for SMEs. The obstacles come from 
lack of funds as the software is very expensive and the return on investment period 
is quite long. Also, skilled workers are lacking and some existing government policies 
do not support international competition. 

IDC therefore recommend Thai government to set up a solid long term plan 
(10-20 years) to support the industry, and every government organizations need to 
work coherently. Also, all policies need to be aligned, and the related laws need 
to be clear and practical.   

To illustrate, the government should start from improving the quality of the 
college students whose major are related to digital content creation. Cooperative 
Education or co-op programs should be implemented in the university to allow 
students to get enough practical work experience. Also, government should 
consider setting up many policies to help Thai digital contents business owners. For 
example, tax incentive policy, content quota system, copyright infringement policy, 



software piracy policy, policy to protect local business, policy to prevent tax 
redundancy, and policy to subsidize on software cost. Last but not least, 
government should also educate Thai people in copyright awareness, as Thai digital 
content industry will not be able to grow healthy in long term if Thai people do 
not aware of this issue.
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บทที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลตลาด

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา และเพื่อให้เกิดการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่อง  ในปีนี้ส านักงานฯจึงได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลเพื่อ

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ประจ าปี 2559 โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรม

ดิจิทัลคอนเทนต์ (สาขาแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์) ท่ีมีความครอบคลุมและเป็นท่ียอมรับ 

และสามารถน ามาใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ  และเพื่อให้ DEPA และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมมีการเติบโต

อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1  เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ด้านแอนิเมชัน เกม 

และคาแรคเตอร์ ในด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมและมูลค่าตลาดในประเทศไทย 

รวมถึงมูลค่าการน าเข้าและส่งออก ท้ังนี้โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลในอดีต และอยู่ใน

รูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล  

1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีแนวโน้มส่งผลต่ออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน

เทนต์ ในส่วนของแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ 

1.2.3  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการศึกษาให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ นักศึกษา นักลงทุน ตลอดจนผู้ท่ีสนใจท้ังใน

และนอกประเทศ 

1.3     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้อมูลของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ ในด้าน

โครงสร้างอุตสาหกรรมและมูลค่าตลาดในประเทศไทย มูลค่าการน าเข้าและส่งออก ปัจจัยท่ีส่งผล
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ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมท้ังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 

ของประเทศไทยเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐหรือส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้วาง

นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ต่อไป 

1.4     ขอบเขตการด าเนินงาน 

การส ารวจมูลค่าตลาดในปี 2559 และคาดการณ์ปี 2560 จะครอบคลุมข้อมูลใน

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1.4.1 ข้อมูลของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

1.4.1.1 รูปแบบและเนื้อหาในการน าเสนอผลงานแอนิเมชัน 

1) Animated series 
2) Animated Feature film 
3) งานสปอตโฆษณา (Animated TVC) 
4) งานรับจ้างผลิตเทคนิคพิเศษเฉพาะ รวมถึงงานออกแบบ/น าเสนอ เช่น shot    

animation, TV idents, architectural visualization, motion graphics, 
infographics 

5) Animation for game เช่น game intros 
6) Animation for Education 

1.4.1.2 รูปแบบและเนื้อหาในการน าเสนอผลงานแอนิเมชันช่องทางหรือแหล่งท่ีมาของ

รายได้ ตามหัวข้อย่อยท่ีปรากฎในข้อ 1.4.1.1 โดยแบ่งเป็น 

1) Free TV 
2) Pay TV 
3) Theatre: ฉายในโรงภาพยนตร ์
4) Home entertainment: DVD, VCD, etc. 
5) Merchandising Sale (กรณีเจ้าของ IP ผลิตสินค้าขายเอง) 
6) รายได้จากการอนุญาตให้ใช้จากลิขสิทธิ์เพื่อผลิตสินค้าต่างๆ (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. 

1.4.2 ข้อมูลของอุตสาหกรรมเกม 

ในกลุ่มข้อมูล Game จ าแนกตาม Platform ดังนี ้

1.4.2.1 Computer เช่น PC หรือ Mac โดยระบุรูปแบบการจัดจ าหน่ายเกมดังนี้ 

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

1.4.2.2 Console ได้แก่ Playstation3, Playstation4, Xbox One, Xbox360, Nintendo 

3DS, Wii และWii U 

1.4.2.3 Mobile/Tablet/Smart TV ได้แก่ iOS, Android, Windows Phone หรืออื่นๆ 

1.4.2.4 Arcade ไดแ้ก่ เกมตู้ต่างๆ 

1.4.3 ข้อมูลของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

1.4.3.1 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  
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1.4.3.2 ช่องทาง หรือแหล่งท่ีมาของรายได้ ตามข้อย่อยท่ีปรากฏในข้อ 1.4.3.1 โดย

แบ่งเป็นรายได้จากภายในประเทศหรือส่งออก 

1) Consumers 
2) Corporate 
3) Government 

1.4.4 การแจกแจงข้อมูลการส ารวจ 

การส ารวจในข้อ 1.4.1-1.4.3 ต้องแจกแจงข้อมูลดังกล่าว ดังนี้ 

1.4.4.1 ข้อมูลรายได้ท่ีมาจากงานท่ีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ( IP) โดยเฉพาะกลุ่มเกม จะ  

เป็นการน าเสนอรายได้ในมิติ ดังนี้ 

- Premium Game (Pay Per Download) 
- Subscription 
- In-App Purchase (รายได้จากการซื้อ item) 
- Advertisement 

1.4.4.2 ข้อมูลรายได้ท่ีมาจากงานรับจ้างผลิต (Outsource) 

1.4.4.3 ข้อมูลรายได้จากงานท่ีผลิตในประเทศ (Local/Domestic) 

1.4.4.4 ข้อมูลรายได้จากงานต่างประเทศ (Abroad) 

1.4.4.5 ข้อมูลรายได้ท่ีมาจากงานลิขสิทธิ์ท่ีขายผ่านตัวแทนจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

หมายเหตุ: คณะผู้วิจัยจะมีการจัดประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
เกี่ยวกับนิยามของดิจิทัลคอนเทนต์ในด้านแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกม รวมถึงประเภทของ
ดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งอาจมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
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บทที่ 2 กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีในการส ารวจ 

2.1     กรอบแนวคิดในการส ารวจ 

 ในการส ารวจข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ าปี 2559 คณะผู้วิจัยยังคงใช้

กรอบแนวความคิดเดียวกันกับปีท่ีผ่านมาซึ่งจะท าให้ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมีความต่อเนื่อง

สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยคณะวิจัยเพิ่มแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อช่วยเป็นข้อมูลอ้างอิงอันจะ

ท าให้ผลการส ารวจและการวิเคราะห์แม่นย าย่ิงขึ้น 

กรอบความคิดในการวัดมูลค่าตลาด คือ เป็นการวัดมูลค่าการผลิตซึ่งเป็นมูลค่าท่ีผลิตเพื่อ

ใช้บริโภคในประเทศ การผลิตเพื่อส่งออก และการน าเข้าเพื่อบริโภคในประเทศ (ภาพท่ี 2.1)       

ในปี 2559 และคาดการณ์ปี 2560 การวัดมูลค่าดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวทางการวัดมูลค่า

ตลาดในระดับสากล และยุทธศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการส่งเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เนื่องจาก มูลค่าการผลิตและการน าเข้าเป็นข้อมูล ท่ีแสดงถึง

ศักยภาพของผู้ประกอบการและขนาดของอุตสาหกรรมท่ีแท้จริงในประเทศไทย  

 มูลค่าการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทยท่ีตกอยู่กับท้ังผู้ประกอบการไทยและ

ผู้ประกอบการจากต่างชาติ จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสัญชาติของบริษัทจากสัดส่วนการถือ

หุ้นข้างมากในบริษัท โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก Key Player ดังนี้ 

- แอนิเมชัน รายได้รวมท้ังปี 20 ล้านบาทขึ้นไป 

- เกม รายได้รวมท้ังปี 100 ล้านบาทขึ้นไป 

- คาแรคเตอร์ รายได้รวมท้ังปี 10 ล้านบาทขึ้นไป 
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ภาพที่ 2.1 การแบ่งประเภทมูลค่าตลาด 

น าเข้าเพื่อ

บริโภค 

 ผลิตเพ่ือใช้ใน

ประเทศ 

พัฒนาเพื่อใช้

ในองค์กร 

(In-house) 

 ผลิตเพ่ือ 

ส่งออก 

มูลค่าบริโภค   
  มูลค่าผลิต 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ภาพที่ 2.2 การแบ่งประเภทผู้ประกอบการในตลาด 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

2.2     นิยามและกรอบประชากรที่ใช้ในการส ารวจ 

นิยามท่ีใช้ในการก าหนดกรอบประชากรในการส ารวจ คณะผู้วิจัยจะใช้นิยามเดียวกันกับปี

ท่ีผ่านมา เพื่อความแม่นย าในการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากรายงาน 

OECD Guide to Measuring the Information Society 2011 ท่ีจัดท าโดย Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) 
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โดยการรวบรวมจ านวนประชากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อน ามาใช้ในการ

ส ารวจ คณะผู้วิจัยรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- ฐานข้อมูลเดิมจากส ารวจข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจ าปี 2558  

- ฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2559 โดยคัดเลือกจากบริษัทนิติบุคคลท่ีจด

ทะเบียนธุรกิจในตามหมวด TSIC Code ตามตารางท่ี 2.1 

- ฐานข้อมูลจากสมาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สอบถามจากผู้ประกอบการ 

- ข้อมูลจาก App Annie (เฉพาะสาขาเกม) 

- ฐานข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ 

 

ตารางที่ 2.1 TSIC 2009 ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 

แอนิเมชัน และ คาแรคเตอร์ 

TSIC 2009 ค าอธิบาย 

หมวดท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

59122  

 

หมวดอื่นๆเพิ่มเติม 

59111 

59112 

59131 

 

 

 

บริการการท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 

แอนิเมชัน และเทคนิคพิเศษ 

 

การผลิตภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 

การผลิตรายการโทรทัศน์ 

การเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดีทัศน์และ

รายการโทรทัศน์ 
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หมวดท่ีเกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญา และการผลิตซ้ า 

77400 

 

 

18200 

 
การให้เช่าแบบลิสซิ่ง ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ทรัพย์สินทางปัญญา และผลิตภัณฑ์ท่ี

คล้ายกันยกเว้นงานท่ีมีลิขสิทธิ์ 

การผลิตซ้ าส่ือบันทึก 

 

เกม 

หมวดท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

58201 

หมวดอื่น ๆ เพ่ิมเติม 

93293 

 

การจัดท าซอฟต์แวร์เกมส าเร็จรูป 

 

การด าเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอด

เหรียญ 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้วิจัย บรษิัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ภาพท่ี 2.3 ภาพท่ี 2.4 และภาพท่ี 2.5 แสดงจ านวนผู้ประกอบการในแต่ละแหล่งข้อมูล 

ส าหรับผู้ประกอบการในสาขาแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2.3 กรอบประชากรที่ใช้ในการส ารวจผู้ประกอบการสาขาแอนิเมชัน 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ภาพที่ 2.4 กรอบประชากรที่ใช้ในการส ารวจผู้ประกอบการสาขาเกม 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ฐานข้อมูลเดิม

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

สอบถามจากสมาคม
และหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง

สอบถามจาก
ผู้ประกอบการ

App Annie

ข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ

ฐานข้อมูลเดิม

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

สอบถามจากสมาคม
และหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง

สอบถามจาก
ผู้ประกอบการ

ข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ 
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 ภาพที่ 2.5 กรอบประชากรที่ใช้ในการส ารวจผู้ประกอบการสาขาคาแรคเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ภายหลังจากรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว คณะผู้วิจัยจะน ารายชื่อบริษัทจากฐานข้อมูลท้ังหมดมารวมเข้าด้วยกัน และตัดบริษัทท่ีมี

รายชื่อซ้ ากัน จากนั้นจึงสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นของทุกบริษัทในกรอบประชากร เพื่อใช้ส าหรับการ

ติดต่อสอบถามการคงอยู่ของบริษัทและข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

สินค้าหรือบริการของบริษัท เป็นต้น เพ่ือท าการคัดเลือก และส่งรายชื่อท่ีคัดเลือกให้สมาคมท่ีเกี่ยว

ข้อ ร่วมตรวจสอบด้วย 

2.3     การสุ่มตัวอย่างในการส ารวจ 

จากการก าหนดกรอบประชากร (population) ตามขั้นตอนท่ีกล่าวไว้ข้างต้นในข้อ 2.2 
สามารถรวบรวมจ านวนประชากรในการส ารวจซึ่งมีเป็นจ านวนมาก คณะผู้วิจัยจึงใช้หลักการทาง
สถิติท่ีเป็นท่ีเชื่อถือและยอมรับในการเลือกหรือสุ่มตัวอย่าง  (Sampling Methodology) โดย
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) สูตรการค านวณหา
กลุ่มตัวอย่างดังนี้คือ  

 
 

ฐานข้อมลูเดิม

กรมพฒันาธุรกิจ

สอบถามจากสมาคม
และหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง

สอบถามจาก
ผู้ประกอบการ

ข้อมลูทตุิยภมูิอื่น ๆ 
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𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

    เมื่อ  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

            N = จ านวนประชากรทั้งหมด  

     e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดท่ียอมให้มีได้ 

  ในการวิเคราะห์การประมาณค่าสัดส่วนและค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยก าหนดให้มีนัยส าคัญ   
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อน (e) ร้อยละ 10 และค่าความ
แปรปรวนของข้อมูล (p) = 0.52  ผลการค านวณเบื้องต้นขนาดจ านวนตัวอย่างจ าแนกตามสาขา
ของผู้ประกอบการส าหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ แสดงในตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที่ 2.2 จ านวนตัวอย่างตามสาขาของผู้ประกอบการ 
สาขาอุตสาหกรรม จ านวนประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ี e= ±10% 

แอนิเมชัน 196 67 

คาแรคเตอร ์ 24 20 

เกม 91 48 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

2.4  แหล่งข้อมูลและแบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจ 

คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดและแนวโน้มท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดท้ังจาก

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้ 

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) ผู้ประกอบการท่ีมี

บทบาทสูง (Key players) ในแต่ละสาขา โดยรวบรวมจากข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า

ตลาดและแนวโน้มที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตลาด  
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- ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลับจากผู้ประกอบการรายย่อยใน

อุตสาหกรรม (SME) ตามตัวอย่างแบบสอบถามดังที่แสดงในภาคผนวก 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ส าหรับผู้ประกอบการท่ีมีบทบาทสูง 

(Key players) และผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรม (SME)  

- ฐานข้อมูลเดิมท่ีคณะผู้วิจัยจัดท าอย่างต่อเนื่อง ท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังด้านฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ 

ส าหรับการส ารวจปีนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวก

ให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งน่าจะช่วยให้ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวนเพิ่มมากขึ้น โดย

สามารถเข้าร่วมตอบค าถามได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ 

สาขาแอนิเมชัน  

- https://www.surveymonkey.com/r/9CBNB29 

สาขาเกม 

- https://www.surveymonkey.com/r/9SYSLNY 

สาขาคาแรคเตอร์ 

- https://www.surveymonkey.com/r/9QRYMCY 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

- คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลตลาดในปีท่ีผ่านมาจากรายงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การ

ส ารวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ปี 2558 และวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

สอดคล้องของข้อมูลระหว่างปีท่ีผ่านมาและปีการส ารวจปัจจุบัน 

- คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก App Annie เพื่อสืบค้นข้อมูลโมบายล์เกมและ Line 

Sticker  

- สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ เกี่ยวกับเกมเช่น www.game-ded.com 

www.online-station.com  www.compgamer.com เพื่อสืบค้นข้อมูลพีซี

และโมบายล์เกม  

https://www.surveymonkey.com/r/9CBNB29
https://www.surveymonkey.com/r/9SYSLNY
https://www.surveymonkey.com/r/9QRYMCY
http://www.game-ded.com/
http://www.online-station.com/
http://www.compgamer.com/
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- เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยเพื่อสืบค้นข้อมูลการฉายแอนิเมชัน 

- ข้อมูลจาก บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช จ ากัด เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ     

เรตติ้ง และจ านวนผู้รับชมของรายการแอนิเมชัน 

- www.boxofficemojo.com เพ่ือสืบค้นข้อมูลตลาดภาพยนตร์ 

- เว็บไซต์ของนักลงทุนสัมพันธ์ ของผู้ประกอบการเกมระดับโลก ตัวอย่างเช่น 

Microsoft, Sony, Nintendo เป็นต้น 

- ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

 

ภาพที่ 2.6 กรอบการประมาณมูลค่าและการวิเคราะห์ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

2.5     ผลการตอบกลับแบบสอบถาม 

การส ารวจตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
ตามท่ีระบุข้างต้น โดยให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเข้าพบผู้ประกอบการรายส าคัญในตลาด  
(Key players) ท้ังในสาขาแอนิเมชัน, คาแรคเตอร์ และเกม ซึ่งรวบรวมมาจากการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ 

นอกเหนือไปจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทท่ีเป็นผู้ประกอบการรายส าคัญทุกราย
แล้ว คณะผู้วิจัยยังจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่ีเป็นประชากรในการ

file:///C:/Users/jsidhu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/B8PA1VDL/www.boxofficemojo.com
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ส ารวจทุกบริษัท  และได้โทรศัพท์เข้าไปสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยมีผลการได้รับการตอบรับตาม
ตารางท่ี 2.3 โดยอัตราการตอบรับของการส ารวจเท่ากับร้อยละ 167 ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 2.3 จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับ 

สาขาอุตสาหกรรม 
จ านวนประชากร

เบ้ืองต้น 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ e= ±10% 

แบบสอบถามตอบกลับ 

จ านวน ร้อยละของกลุ่ม

ตัวอย่าง 

แอนิเมชัน 196 67 136 203 

คาแรคเตอร ์ 24 20 23 115 

เกม 91 48 66 138 

รวม 311 135 225 167 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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บทที่ 3 ภาพรวมอุตสาหกรรมและการประมาณมูลค่าตลาด 

3.1     อุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

3.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมแอนิเมชันและห่วงโซ่มลูค่า 

แอนิเมชัน คือ กระบวนการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกันด้วยความเร็วตั้งแต่ 16 ภาพต่อ

วินาที ท าให้ผู้ชมเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ สามารถแบ่งตามลักษณะการสร้างได้เป็น 3 ชนิด 

ประกอบด้วย 

1. Drawn Animation คือ แอนิเมชันท่ีเกิดจากการวาดภาพหลายๆ พันภาพ มาฉาย

ต่อเนื่องกัน ข้อดีของ การท าแอนิเมชันชนิดนี้คือ มีความเป็นศิลปะ สวยงาม แต่มี

ข้อเสีย ในเรื่องของการใช้เวลาในการผลิตมาก และต้องให้แอนิเมเตอร์จ านวนมาก    

ท าให้มีต้นทุนสูงตามไปด้วย 

2. Stop Motion หรือ เรียกว่า Model Animation เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะของ

หุ่นจ าลองท่ีค่อย ๆ ขยับ อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างตัวละครจาก Plasticine 

วัสดุคล้ายกับ ดินน้ ามันโดยโมเดลท่ีสร้างขึ้นมาสามารถใช้งานซ้ าได้หลายครั้งและ

สามารถผลิตได้หลายตัว ท าให้สามารถถ่ายท าได้หลายฉากในเวลาเดียวกัน แต่การท า 

Stop Motion นั้นต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก ภายใน 1 วันอาจผลิตได้เพียง 

10 วินาทีเท่านั้น 

3. Computer Animation ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ท่ีสามารถช่วยให้การท าแอนิเมชันง่าย

ขึ้น เช่น โปรแกรม Maya, Macromedia และ 3D Studio Max เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีท่ี

ประหยัดเวลาการผลิตและประหยัดต้นทุน  เป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนตร์เรื่อง       

Toy Story ท่ีใชเ้พียงแค่แอนิเมเตอร์ 110 คน 

โดยห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมแอนิเมชันสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนตามภาพ 3.1 

ดังนี้ 
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ภาพ 3.1 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

  
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

1. ขั้นวางแผนเตรียมการ (Conceptual Design) ในขั้นตอนนี้จะประกอบไปด้วยการ

ระดมความคิดเพื่อสร้างเป็นแนวคิดเบื้องต้นของสร้างแอนิเมชัน (Concept Creation) 

การสร้างโครงเรื่องเบื้องต้น (Story Creation) การสร้างแนวคิดเบื้องต้นของ คาแรคเตอร์

ภายในเรื่องและเมื่อสามารถระบุแนวคิดของแอนิเมชันท่ีจะผลิตได้แล้วก็จะน า ไปสู่

กระบวนการประเมินงบประมาณเบื้องต้นท่ีจะต้องใช้และหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน 

(Funding) การสร้างแอนิเมชัน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถ

เพียงพอต่อการท างาน และซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการผลิตแอนิเมชัน 

2. ขั้นด าเนินการผลิต (Production) โดยในกระบวนการผลิตแอนิเมชันนั้นจะสามารถแบ่ง

ได้เป็น 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 

 

2.1 ชั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)  

 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการน า โครงเรื่องเบื้องต้นมาพัฒนาต่อเป็น สตอรี่บอร์ด ท่ีเป็น

เนื้อเร่ืองประกอบ ภาพวาดจ าลองฉาก การออกแบบคาแรคเตอร์ท่ีจะเป็นตัวด าเนินเรื่องใน

แอนิเมชัน การออกแบบฉาก 
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2.2 ชั้นตอนการผลิต (Production) 

 ในขั้นตอนการผลิตนี้จะประกอบไปด้วยหลายกระบวนการ ตั้งแต่การสร้าง

แบบจ าลอง (Modeling) การสร้างโครงการสร้างเพื่อจ าลองข้อต่อและก าหนดการ

เคลื่อนไหวคาแรคเตอร์ (Rigging) จากนั้นจึงส่ง แบบตัวละครท่ีท า Rig แล้วไปท าเป็น 

Animation ตามโครงเรื่องท่ีสร้างไว้ จากนั้นจึงท าการใส่ เงา ปรับแสง และ เรนเดอร์ภาพ

ใหม่ให้มีความสวยงามสมจริง เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะได้หนังแอนิเมชันท่ีมีเฉพาะภาพ

ออกมาซึ่งจะต้องน าไปด าเนินการต่อในขึ้นตอนต่อไป   

2.3 ขั้นตอนภายหลังการผลิต (Post Production) 

 ในกระบวนการนี้จะเป็นการน า แอนิเมชันท่ีได้มาผลิตต่อในกระบวนการสุดท้าย

เพื่อให้พร้อมท่ีจะใช้งาน โดยกระบวนการผลิตจะประกอบไปด้วยการใส่เสียง และท าเสียง

ในลักษณะต่าง ๆ (Sound Effect) การปรับภาพด้วยเทคนิคพิเศษ (Visual Effect) รวมถึง

กระบวนการอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น การค าบรรยายภาษาต่าง ๆ เป็นต้น 

ท้ังนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผลิตแอนิเมชันแล้วจะสามารถได้แอนิเมชันประเภทต่าง ๆ 

ดังนี้ 

1) แอนิเมชันท่ีมีการแบ่งเป็นตอน (Animated Series) หมายถึงแอนิเมชันท่ีมีการแบ่ง

ออกอากาศเป็นตอนสั้นๆ ท่ีอาจมีเรื่องราวต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ โดยมีจ านวน

ตอนและก าหนดจบท่ีชัดเจน โดยส่วนใหญ่แอนิเมชันลักษณะนี้จะออกอากาศทาง

โทรทัศน์เป็นหลัก 

2) ภาพยนตร์แอนิเมชัน หมายถึงแอนิเมชันท่ีมีลักษณะเป็นภาพยนตร์ มีเรื่องราวท่ี

ต่อเนื่องกันท้ังเรื่อง เป็นตอนเดียวจบ โดยส่วนมากจะฉายช่วงแรกในโรงภาพยนตร์

ก่อนจากนั้นจึงน าไปขายต่อในช่องทางจัดจ าหน่ายอื่น ๆ 

3) แอนิเมชันส าหรับโฆษณา หมายถึง การสร้างโฆษณาโดยการใช้แอนิเมชันในการผลิต 

ซึ่งอาจจะเกิดได้ท้ังความต้องการใช้แอนิเมชันหรือความจ าเป็นเนื่องจากเทคนิค       

การถ่ายท าจ ากัด ไม่สามารถท าการถ่ายท าตามปรกติได้ 

4) แอนิเมชันเพื่อการน าเสนอข้อมูล หมายถึง การน าแอนิเมชันไปใช้ในการน าเสนอข้อมูล

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าให้ข้อมูลมีความน่าสนใจ เช่น แอนิเมชันขั้นระหว่างรายการ
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โทรทัศน์ แอนิเมชันจ าลองแบบอาคารเพื่อการขาย รวมไปถึงการท า Motion 

Graphics และ Info Graphics 

5) แอนิเมชันส าหรับเกมท่ีเล่นบน PC / Console หมายถึง การน าแอนิเมชันไปสร้างเป็น

เกม ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์สั้นส าหรับเล่าเรื่องในเกม องค์ประกอบภายในเกม เช่น 

เส้ือผ้า ต้นไม้ ทรงผม ฉากพื้นหลัง เป็นต้น  

6) แอนิเมชันส าหรับเกมตู้ หมายถึง การท าแอนิเมชันเพื่อใช้กับกับเกมตู้ประเภทต่าง ๆ 

ซึ่งในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่งานในลักษณะนี้จะเป็นงานส าหรับตู้เกม ปา จิง โกะ  

7) แอนิเมชันเพื่อการศึกษา หมายถึง การท าแอนิเมชันไปใช้ในส่ือการเรียนรู้ ประเภทต่าง 

ๆ ท่ึส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ ท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น 

 

3. ขั้นตอนการท าการตลาดและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ (Marketing & Distribution 

Channel) 

 ในชั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นการน าแอนิเมชันท่ีสร้างเสร็จ มาจัดจ าหน่ายและเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของแอนิเมชัน โดยช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1) Free TV หรือ การแพร่ภาพผ่านช่องโทรทัศน์ท่ีไม่ต้องมีการสมัครสมาชิก โดยการ

ออกอากาศผ่านช่องทางนี้หารายได้ส่วนใหญ่ ผ่านค่าโฆษณาท่ีฉายในช่วงเวลาท่ี

ออกอากาศแอนิเมชัน 

2) Pay TV หรือ การแพร่ภาพผ่านช่องโทรทัศน์ท่ีต้องมีการสมัครสมาชิก ก่อนลักษณะ

รายได้ท่ีเกิดขึ้นจะคล้ายกับการออกอากาศผ่าน Free TV 

3) การฉายผ่านโรงภาพยนตร์ โดยส่วนมากจะเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส าคัญส าหรับ 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน ซึ่งในปัจจุบันก็ยังเป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมอยู่ โดยมีรายได้

ส าคัญมาจากการจ าหน่ายตั๋วเข้าชม 

4) การจ าหน่ายในรูปแบบ Home Entertainment หรือ VDO CD DVD เดิมช่องทางนี้

เป็นช่องทางการสร้างรายได้ท่ีส าคัญแต่ในปัจจุบันท่ีมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านการ

สื่อสารและการใช้ อินเตอร์เน็ต ท าให้ช่องทางจัดจ าหน่ายนี้ได้รับความนิยมน้อยลง
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อย่างมากจนบริษัทท่ีผลิตสื่อในรูปแบบนี้ต้องปรับตัวไปหาช่องทางอื่นแทน โดยมี

รายได้ท่ีส าคัญมาจากการขายส่ือผลิตซ้ า VDO CD DVD 

5) Internet Streaming เป็นช่องทางใหม่ ส าหรับการจัดจ าหน่ายเนื่องจากในปัจจุบัน 

บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึง Internet ได้ง่ายขึ้นและส่วนมากมีอุปกรณ์พกพาท่ีสามารถ

ใช้ Internet ได้ โดยรูปแบบของรายได้ท่ีผู้ผลิตจะได้รับมีได้หลายลักษณะ ท้ังค่า

โฆษณา ค่าสมาชิก ค่ารับชมรายครั้ง ขึ้นกับรูปแบบของ แพลตฟอร์ม ท่ีน าแอนิเมชันไป

เผยแพร ่

ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในสาขาแอนิเมชันสามารถ

จ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะตามห่วงโซ่มูลค่าเช่นกันประกอบไปด้วย  

1) ผู้พัฒนาและออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง (IP & Content 

development) 

2) ผู้รับจ้างผลิตงานแอนิเมชัน (Outsource service)  

3) ผู้น าเข้า จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย 

ผู้ประกอบการหนึ่งรายอาจท าทั้ง 3 ธุรกิจ หรือเลือกท าเฉพาะธุรกิจที่ตนเองเชี่ยวชาญ    

เพียงหนึ่งหรือสองธุรกิจ ในการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย พบว่าผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยจ านวนมากประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตแอนิเมชันและรับจ้าง

ออกแบบคาแรคเตอร์ให้ลูกค้า โดยลิขสิทธิ์ในคาแรคเตอร์เป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการท่ีมี

ผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์หรือผลงานการ์ตูน และแอนิเมชันเป็นของตนเองมีจ านวนไม่มากนัก 

ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งมีอยู่เป็น

จ านวนมากนั้น เกือบท้ังหมดเป็นผู้น าเข้างานแอนิเมชันจากต่างประเทศ ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้

ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศโดยมีท้ังบริษัทลูกของบริษัท

ต่างประเทศท่ีมาตั้งส านักงานตัวแทนในประเทศไทย และบริษัทคนไทยท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ เนื่องจากสาขาแอนิเมชันเกี่ยวข้องกับสินค้าหลากหลายประเภทและมีมูลค่าสูง โดย

จากการศึกษาพบว่าธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายจะมีการแบ่งแยกตามประเภทสินค้าค่อนข้างชัดเจน เช่น 
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ตัวแทนจ าหน่ายลิขสิทธ์การ์ตูนและแอนิเมชันท่ีฉายในโรงภาพยนตร์  และผู้ดูแลผลประโยชน์

ลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์เพื่อน าไปผลิตเป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น 

3.1.2  ภาพรวมตลาดโลกในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน 

ตารางที่ 3.1 รายชื่อภาพยนตร์แอนิเมชันที่ท ารายได้ในปี 2559 

ชื่อภาพยนตร์แอนิเมชนัที่ท ารายได้ปี 2559 รายได้ (เหรียญสหรัฐ) รายได้ (บาท) 

Finding Dory $1,028,570,889  ฿35,999,981,115 

Zootopia $1,023,784,195  ฿35,832,446,825 

The Secret Life of Pets $875,457,937  ฿30,641,027,795 

Moana $642,969,577  ฿22,503,935,195 

Sing $632,443,719  ฿22,135,530,165 

Kung Fu Panda 3 $521,170,825  ฿18,240,978,875 

Hotel Transylvania 2 $473,226,958  ฿16,562,943,530 

Ice Age: Collision Course $408,579,038  ฿14,300,266,330 

The Angry Birds Movie $349,779,543  ฿12,242,284,005 

Trolls $344,576,445  ฿12,060,175,575 

The Good Dinosaur $332,207,671  ฿11,627,268,485 

The Peanuts Movie $246,233,113  ฿8,618,158,955 

Storks $182,379,278  ฿6,383,274,730 

Sausage Party $140,705,322  ฿4,924,686,270 

The Little Prince $97,571,250  ฿3,414,993,750 

Alvin and the Chipmunks: The Road Chip $85,886,987  ฿3,006,044,545 

Kubo and the Two Strings $69,929,545  ฿2,447,534,075 

Yo-kai Watch: The Movie $47,899,805  ฿1,676,493,175 
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The Wild Life (2016) $39,543,581  ฿1,384,025,335 

Norm of the North $17,062,499  ฿597,187,465 

Ratchet & Clank $8,821,329  ฿308,746,515 

The Boy and the Beast $490,643  ฿17,172,505 

April and the Extraordinary World $295,488  ฿10,342,080 

Kingsglaive: Final Fantasy: XV $269,980  ฿9,449,300 

Miss Hokusai $222,670  ฿7,793,450 

Digimon Adventure tri. $190,581  ฿6,670,335 

รายได้รวม $7,570,268,868 ฿264,959,410,380 

ที่มำ : Box Office mojo และใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 35 บำทต่อ เหรียญสหรัฐ 

 

จากข้อมูลจาก box office Mojo อุตสากรรมแอนิเมชันในปี 2559 มีมูลค่าถึง 7,570 

พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยภาพยนตร์ท่ีท าเงินได้มากท่ีสุดได้แก่ Finding Dory ท่ีท ารายได้ได้สูงถึง 

1,028 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนอันดับสองและอันดับสามได้แก่ Zootopia และ The Secret 

Life of Pets โดยท ารายได้ได้ท่ี 1,023 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 875 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ตามล าดับ 

 

3.1.3 การประมาณมูลค่าตลาดแอนิเมชัน 

การศึกษานี้ก าหนดให้แอนิเมชันหมายถึงงานต่อไปนี้ 

- แอนิเมชันท่ีมีรูปแบบเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง (animated story content, animated 

TV series, animated feature film) ลักษณะของงานประเภทนี้ตัวแสดงในการ์ตูน

และภาพยนตร์จะเป็นคาแรคเตอร์ท่ีสร้างขึ้นมาเกือบท้ังหมด บางเรื่องอาจมีนักแสดง

เป็นตัวประกอบได้บ้าง 
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- แอนิเมชันเทคนิคพิเศษรับจ้างผลิตเป็น shot โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภท 

CGI, Visual effects (VFX) ความแตกต่างของงานประเภทนี้กับงานแอนิเมชันท่ีมี

รูปแบบเป็นเร่ืองราวต่อเนื่องคือ มักพบในภาพยนตร์ท่ีใช้นักแสดงโดยมีบางฉากยากต่อ

การถ่ายท าจริง 

- แอนิเมชันเพื่อการน าเสนออื่น ๆ (presentation) 

- แอนิเมชันส าหรับเกม (animation for game) 

- แอนิเมชันส าหรับอี เลิร์นนิ่ ง (animation for e-Learning) เป็นภาพเคลื่อนไหว

ประกอบเพื่อช่วยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

- แอนิเมชันในงานโฆษณา (animation TV commercial) งานประเภทนี้จะคล้ายกับ          

งานเทคนิคพิเศษผลิตเป็น shot ท่ีใช้ CGI และ VFX ในภาพยนตร์ แต่เป็นการผลิต

ส าหรับภาพยนตร์โฆษณาสินค้าต่างๆ 

- แอนิเมชนัสนับสนุนงานเฉพาะด้าน 

โดยการศึกษานี้ครอบคลุมช่องทางการจัดจ าหน่ายงานแอนิเมชัน ดังนี้ 

- โทรทัศน์ ท้ังแบบโทรทัศน์รับชมฟรี (free TV) และโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก 

(pay TV) ในทุกแพลตฟอร์ม รายได้จากช่องทางนี้ เป็นรายได้จากการ์ตูนและ

ภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นหลัก ผู้ผลิตจะมีรายได้ 2 ลักษณะขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจท่ี

เจรจากับสถานีโทรทัศน์ คือ    รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ในกรณีท่ีสถานีโทรทัศน์ซื้อ

รายการการ์ตูนหรือแอนิเมชันไปออกอากาศท่ีสถานีสั่งซื้อโดยตรงหรือซื้อผ่านตัวแทน

จ าหน่าย  และรายได้จากค่าโฆษณาในกรณีท่ีผู้ผลิตเป็นฝ่ายน ารายการไปเสนอสถานี 

โดยไม่มีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์แต่มีรายได้จากการขายโฆษณา ช่วงท่ีฉายการ์ตูนหรือ

แอนิเมชันของตนเอง 

- โรงภาพยนตร์ (Theater) ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์เลือกซื้อการ์ตูนหรือแอนิเมชัน

โดยมีส่วนแบ่งรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์การ์ตูนหรือภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง

นั้น ๆ ให้แก่ผู้ผลิตแอนิเมชัน 

- สื่อบันเทิงในครัวเรือน (Home entertainment) ผู้ผลิตแอนิเมชันจะมีรายได้จาก

ค่าลิขสิทธิ์การ์ตูน หรือภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีผู้ผลิตแผ่น DVD VCD หรือ Blue-ray 
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จ่ายให้ เพื่อน าผลงานไปผลิตเป็นสินค้าออกจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค คล้ายกันกับกรณี

อนุญาตให้สิทธิ์คาแรคเตอร ์

- อินเตอร์เน็ตสตรีมมิง (internet streaming) เช่น ยูทิวบ์ (YouTube), ไลน์ทีวี เป็น

ต้น 

การประมาณมูลค่าตลาดแอนิเมชันนั้น คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก 3 ส่วนคือ ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลประมาณการส าหรับบริษัทท่ีไม่ตอบ

แบบสอบถาม โดยการประมาณมูลค่ากรณีกลุ่มท่ีไม่ตอบกลับแบบสอบถาม สามารถค านวนได้โดย

การสืบค้นข้อมูลรายได้รวมของบริษัทตามท่ีผู้ประกอบการแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ

ข้อมูลผลงานแอนิเมชันของบริษัทจากเว็บไซต์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลรายได้ภาพยนตร์

จาก boxofficemojo ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมมูลค่าการจ าหน่ายตั๋วภาพยนตร์ของประเทศต่าง ๆ 

โดยคัดเฉพาะภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีฉายในไทย ข้อมูลรายได้จากแอนิเมชันท่ีฉายทางโทรทัศน์จาก

รายได้โฆษณาของสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลาท่ีออกอากาศจากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช 

จ ากัด หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาแอนิเมชัน เพื่อน าไปเทียบเคียงกับข้อมูลการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม โดยมีสมมุติฐานว่าบริษัทท่ีมีลักษณะการด าเนินธุรกิจ

ใกล้เคียงกัน น่าจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน 

โดยมูลค่าตลาดจะแบ่งออกเป็น มูลค่าท่ีผลิตเพื่อใช้บริโภคในประเทศ การผลิตเพื่อส่งออก 

และการน าเข้าเพื่อบริโภคในประเทศ และแบ่งตามประเภทของผู้ประกอบการตามห่วงโซ่มูลค่า

เป็นผู้พัฒนาและออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง ผู้รับจ้างผลิตงานแอนิเมชัน 

และผู้น าเข้า จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย 

ในการประมาณมูลค่าตลาดแอนิเมชันจะไม่รวมมูลค่าต่อไปนี้ 

- มูลค่าส่วนแบ่งรายได้กับโรงภาพยนตร์ ซึ่งประมาณไว้ท่ีร้อยละ 50 

- มูลค่าส่วนแบ่งรายได้กับสถานีโทรทัศน์ ซึ่งประมาณไว้ท่ีร้อยละ 50 

- รายได้ส่วนเพิ่มของโรงภาพยนตร์ เช่น รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  
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3.2 อุตสาหกรรมเกม 

3.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมเกมและห่วงโซมู่ลค่า 

ขอบเขตของเกมในการส ารวจนี้หมายถึง เกมท่ีมีการพัฒนามาจากซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ 

โดยการส ารวจนี้จะมุ่งสนใจไปท่ีการแบ่งตามลักษณะฮาร์ดแวร์ ซึ่งจ าแนกเป็น PC/Computer, 

Console/Handheld, Mobile/Tablet, และ Arcade ส าหรับห่วงโซ่มูลค่าในสาขาเกมสามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ เราสามารถห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมเกมได้เป็น 3 ส่วน คือ           

การออกแบบและพัฒนาเกม การผลิตและการทดสอบเกม การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ตามภาพ 3.2 

 

ภาพ 3.2 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมเกม 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

การผลิตเกมนั้นเริ่มจากการออกแบบรูปแบบของเกมก่อนว่า เกมมีรูปแบบและการด าเนิน

เนื้อเรื่องอย่างไร มีกฎกติกาในการเล่นแบบไหน การออกแบบตัวละคร แอนิเมชันและกราฟฟิก 

วางแผนการผลิตให้เกมรองรับอุปกรณ์ชนิดไหนบ้าง รวมไปถึงการตลาดและการพัฒนาเกมใน

อนาคต ผลงานในขั้นตอนท่ีกล่าวมานี้เป็นงานท่ีมีทรัพย์สินทางปํญญา เมื่อขั้นตอนการออกแบบ
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เสร็จสิ้นแล้ว ขึ้นตอนต่อมาคือมีการค านวนต้นทุนการผลิตเกมว่าทางบริษัทต้องใช้งบประมาณ

เท่าไหร่เพื่อผลิตเกมที่ได้ออกแบบมา จ าเป็นต้องซื้อโปรแกรม อุปกรณ์หรือจ้างบุคลากรเพ่ิมหรือไม่ 

มีความจ าเป็นท่ีจะต้องกู้เงินหรือไม่ เพื่อท าให้การผลิตเกมไม่หยุดชะงักระหว่างขั้นตอนการผลิต

เกม เพราะระหว่างการผลิตเกม เกมไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เลย ขั้นตอนต่อมาคือ

ขั้นตอนการผลิตเกม เป็นขั้นตอนการสร้างตัวเกมท่ีได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนแรก ให้สามารถเล่นใน

อุปกรณ์ท่ีก าหนดได้ โดยขึ้นตอนนี้เป็นการสร้างตัวละคร ออกแบบเสียง ภาพประกอบฉาก 

แอนิเมชันให้ตรงกับท่ีออกแบบไว้ให้มากท่ีสุด แล้วโปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมให้สิ่งต่าง ๆ ท่ี

ออกแบบมาท้ังหมดท างานสอดคล้องกันตามเงื่อนไขของเกม เมื่อเกมถูกเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว 

ต้องมีการทดสอบเกมเพื่อหาจุดบกพร่องและแก้ไขปัญหานั้น รวมไปถึงการปรับระดับความยาก

ของเกมให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เพราะหากเกมเล่นง่ายหรือยากเกินไปจะท าให้ผู้เล่นเกิดความเบื่อ

หน่ายได้ง่าย  เมื่อเกมผ่านการทดสอบแล้ว บริษัทจะท าการตลาดและวางแผนช่องทางการจัด

จ าหน่ายว่า จะขายเกมให้แก้ผู้เล่นเองผ่านช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์ 

โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายสามารถแบ่งตามฮาร์ดแวร์ได้ดังต่อไปนี้ 

PC/Mac คือ เกมท่ีเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเป็นการเล่นคนเดียวหรือหลายคน 

สามารถเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ  โดยเกมประเภท 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) เป็นแนวเกมท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบัน 

เนื่องจากเป็นเกมท่ีสามารถเล่นได้หลายคนพร้อมกัน มีตัวละครให้เลือกจ านวนมาก และรูปแบบ

การเล่นท่ีไม่ซับซ้อนแต่มีความหลากหลาย เช่น League of Legends พัฒนาโดยบริษัท Riot 

Games, DOTA2 พัฒนาโดยบริษัท Valve Corporation จ ากัด ซื่งเป็นเกมท่ีมีเงินรางวัลการ

แข่งขันสูงท่ีสุดในโลก ผู้ชนะอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 316 ล้านบาท ส่วนอันดับท่ีสองได้รับเงิน

รางวัล 118 ล้านบาท เกมท่ีกล่าวมานี้ต้องเล่นโดยเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่วนเกมที่สามารถเล่นโดย

ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นตลาดเกมท่ีค่อนข้างอิ่มตัวแล้ว 

Console/Handheld คือ เกมท่ีต้องใช้เครื่องเล่นเฉพาะ ไม่สามารถโอนระบบไปยังเครื่อง

เล่นอื่นได้ เครื่องเล่นเกมอาจมีจอแสดงผลหรือต้องต่อจอโทรทัศน์หรือจอคอมเพื่อแสดงผลกับ

เคร่ืองเล่น โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องเกมจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Nintendo, Sony 
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Playstation, Xbox. โดยปัจจุบันเกมในเครื่องเล่นประเภทนี้สามารถเล่นผ่านอินเตอร์ได้เพิ่มมาก

ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Final Fantasy พัฒนาโดย Squire Enix 

Mobile คือ เกมท่ีเล่นบนอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ท สามารถ

แบ่งกลุ่มได้ตามระบบปฏิบัติการ คือ iOS android และ Windows ในปัจจุบันเกมกลุ่มนี้ได้รับ

ความนิยมสูงขึ้นมาก และมีท้ังเกมท่ีสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้อง

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น Pokemon Go พัฒนาโดยบริษัท Niantic, Minecraft พัฒนาโดยบริษัท

, Angry Bird พัฒนาโดยบริษัท Ravio, Plants VS Zombies พัฒนาโดยบริษัท PopCap Games 

เป็นต้น และตัวอย่างเกมท่ีพัฒนาโดยผู้ประกอบการไทย เช่น Candy Meleon พัฒนาโดยบริษัท 

LevelLoop, Unblock Me พัฒนาโดยบริษัท Kiragames และ ดัมมี่ พัฒนาโดยบริษัท Debuz 

เป็นต้น 

Arcade คือ เกมตู้ประเภทหยอดเหรียญ ส่วนใหญ่เกมตู้มักติดตั้งตามห้างสรรพสินค้า

เพราะเครื่องเกมมีขนาดใหญ่ เกมกลุ่มนี้เจ้าของลิขสิทธิ์มักเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เช่น 

Guitar Hero Arcade พัฒนาโดยบริษัท Raw Thrills, Pump It UP & Dance Dance หรือเกม

เต้น พัฒนาโดยบริษัท Nexcade. 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมจ าแนกได้เป็น 3 แบบ

ตามห่วงโซ่มูลค่าคือ 

1) ผู้พัฒนาและออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง  (IP & content 

development) 

2) ผู้รับจ้างผลิตเกม (outsourcing provider) 

3) ผู้จัดจ าหน่าย และน าเข้าเกม (distributor, publisher and online game operator) 

ในการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย พบว่าผู้ประกอบการในสาขาเกม

แตกต่างจากสาขาแอนิเมชัน คือโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้พัฒนาและออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นของตนเอง โดยเป็นการพัฒนา mobile game ท้ังประเภท iOS และandroid 

เนื่องจากการพัฒนา mobile game ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินทุนท่ีสูงนักและใช้เวลาในการพัฒนาเกม

น้อยกว่าการพัฒนาเกมในอุปกรณ์อื่น ขณะท่ีการพัฒนาเกมประเภท arcade game มีไม่มากนัก
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เนื่องจากลักษณะตลาดของ arcade game จะเป็นแบบ กลุ่มผู้เล่นเฉพาะและกลุ่มผู้เล่นดังกล่าว

มักนิยมเล่นเกมท่ีน าเข้าจากต่างประเทศท่ีมีความหลากหลายและท่าทายมากกว่า ส าหรับ

ผู้ประกอบการประเภทรับจ้างผลิตเกมในประเทศไทย จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้พัฒนาและ

ออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง ( IP & content development) กล่าวคือ 

ส่วนใหญ่จะเป็นการรับจ้างผลิตเกมประเภท mobile game โดยเฉพาะการรับจ้างผลิตเกมใน iOS 

และ android ขณะที่ผู้ประกอบการประเภท ผู้จัดจ าหน่ายและน าเข้าเกมของไทยเป็นตลาดกลุ่มท่ี

มีมูลค่าสูงท่ีสุดใน 3 กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดจ าหน่าย/การน าเข้าเกม PC online เนื่องจาก

เกม PC online โดยเฉพาะเกมท่ีผลิตโดยผู้ผลิตจากต่างประเทศเป็นเกมท่ีได้รับความนิยมท้ัง

ต่างประเทศและในประเทศไทย และวิธีการด าเนินธุรกิจ (business model) ของ เกม PC online 

ในปัจจุบันจะเป็นการให้ดาวน์โหลดเกมฟรี โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อสินค้าหรือตัวละครพิเศษ

ภายในเกมได้ ผ่านระบบเติมเงินท่ีผู้จัดจ าหน่าย/ผู้น าเข้าเกมท าไว้แล้ว 

3.2.2 ภาพรวมตลาดเกมระดับโลก 

1) ตลาดเกม mobile 

อ้างจากรายงาน “Worldwide Mobile and Handheld Gaming Forecast, 2017-2021” 

โ ด ย  IDC ต ล า ด เ ก ม  smartphone, tablet, handheld game console software แ ล ะ 

handheld game console hardware จะเติบโตขึ้นจาก 52.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2016 

เป็น 83.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2021 ด้วยอัตราการเติบโต (CAGR) ท่ี 9.7% ตามภาพท่ี 3.3 

โดยปัจจัยท่ีส่งผลให้ตลาดการมีการเติบโตได้แก่  

1. การเพิ่มขึ้นของการใช้โฆษณาในเกม จากการคาดการณ์ของ IDC รายได้จากค่าโฆษณา

ในเกมจะมีมูลค่าถึง 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 13% ของรายได้จากเกม smartphone 

และ tablet โดยค่าโฆษณาบนเกมจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้ตลาดเกม mobile/tablet/  

handheld เติบโตขึ้น โดยเฉพาะในตลาดมือถือ android  

2. เทคโนโลยี AR/VR จากกระแสของ Pokémon GO ท่ีเป็นการใช้ AR หรือ Augmented 

Reality ผสานภาพเสมือนเข้ากับฉากจริง จนเป็นเกมท่ีโด่งดังเป็นอับดับหนึ่งของโลกในปี 

2016 นั้น ท าให้เทคโนโลยี AR และ VR นับได้ว่า เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ตลาดเกม 
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mobile/tablet/handheld เติบโตขึ้น โดยเทคโนโลยี AR และ VR จะพัฒนาขึ้น และท า

ให้ตลาดเกมประเภทดังเกล่าเติบโตขึ้นด้วย 

3. การเติบโตของตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะประเทศจีน ตลาดเกมมือถือใน

เอเชียแปซิฟิกนั้นถูกคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 60% ของตลาดเกมมือถือของโลก ตาม

ภาพท่ี 3.4 การลงทุนในเกมมือถือท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างคงท่ีและต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี นั้นเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ตลาดเกมมือถือโลกเติบโต 

ภาพที่ 3.3 รายได้ตลาดเกม Mobile/Tablet/Handheld ของโลกปี 2559 และคาดการณ์ 

2560-2564 

  
ที่มา: รายงาน Worldwide Mobile and Handheld Gaming Forecast, 2017-2021 โดย IDC เขียนโดย Lewis Ward 
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ภาพที่ 3.4 รายได้ตลาดเกม Mobile ของโลกปี 2559 และคาดการณ์ 2560-2564 

แบ่งตามภูมภิาค 

 

ที่มา: รายงาน Worldwide Mobile and Handheld Gaming Forecast, 2017-2021 โดย IDC เขียนโดย Lewis Ward 

 

2)  ตลาดเกม Computer  

อ้างอิงจากรายงาน “Worldwide Digital PC and Mac Gaming Forecast, 2016-2020” 

โดย IDC คาดการณ์เอาไว้ว่าตลาดผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์จะเติบโตขึ้น โดยจ านวนผู้เล่นเกมอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 708 ล้านคนต่อปีในปี 2020 และจากภาพ 3.5 รายได้ท่ีเกิด

จากเกมคอมพิวเตอร์จากปี 2015 ถึงปี 2020 นั้นจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราการเติบโตท่ี 4.3% โดยสัดส่วน

รายได้ของเกม Computer จะมาจากทวีปอเมริกาเหนือ 23%-25% นอกจากนี้เกมประเภท client-

based (downloadable) free-to-play titles ท่ีเป็นเกมท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดก็จะเติบโตและ

มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น โดยจากเดิมท่ีเกมประเภท client-based มีส่วนแบ่งทางการตลาด

อยู่ ท่ี 35% นั้น IDC คาดการณ์ว่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นเป็น 58% หรือ 21.4 

พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2020 ส่วนเกมประเภท web browser-based และ subscription-

based นั้นถูกคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ลดลง โดยในปี 2020 รายได้จากเกมท้ังสองประเภทนี้รวมกัน

จะมีไม่ถึง 20% ของมูลค่าตลาด ส่วนเกม prepaid และ add-on/downloadable content (DLC) 

นั้น จะมีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2020 
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ส าหรับเกมประเภท client-based (downloadable) free-to-play titles ท่ีมีชื่อเสียงในปี 

2016 ได้แก่ FIFA Online 3 จาก Electronic Arts/Nexon, CrossFire จาก SmileGate, League 

of Legends จาก Tencent-Riot, Dota2 จาก Valve, Counter-Strike : Global Offensive จาก 

Valve/Hidden Path, และ World of Tanks จาก Wargaming.net 

ภาพที่ 3.5 ตลาดเกม PC และ Mac รายได้ปี 2558-2559 และ คาดการณ์ปี  2560-2563

 
ที่มา: รายงาน Worldwide Digital PC and Mac Gaming Forecast, 2016-2020 โดย IDC เขียนโดย Lewis Ward 

3) ตลาดเกม Console 

จ า ก ร า ย ง า น  “Worldwide Video Game Console Market Shares, 2016 : The 

Microsoft-Sony Hardware War Takes a Toll” โดย IDC นั้น ในปี 2559 ตลาดเกมโลก home 

console และ microconsole นั้นหดตัวลง 6% จากปี 2558 เหลือเพียง 31.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

โดยรายได้ท่ีลดลงนั้นมาจากรายได้จากการขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีลดลง ในขณะท่ีตลาดซอฟต์แวร์

ของเกม console นั้นเติบโตขึ้นเล็กน้อยท่ี 0.6%  จากภาพ 3.6  61.7% ของตลาดหรือประมาณ 

19.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ นั้นมาจาก PS4 และ PS3 ของ Sony โดยเฉพาะ PS4 นั้นเป็นเกมท่ีมีส่วน

แบ่งการตลาดมากท่ีสุดในตลาดเกมโลก  

ส่วน Microsoft ท่ีเป็นผู้ผลิต Xbox One, Xbox 360 และ Xbox Live subscription นั้นมี

ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอับดับสองท่ี 32.6% หรือประมาณ 10.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยรายได้

จาก Xbox Live subscription นั้นค่อนข้างคงท่ีเมื่อเทียบกับปี 2558 ในขณะท่ีรายได้จากการขาย

แผ่นและ digital game ของ Xbox One และ Xbox 360 นั้นลดลงมากถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และรายได้จากการขายฮาร์ดแวร์ของ Xbox นั้นก็ลดลงกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2558 
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อันดับสามท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นสัดส่วน 4.5% ได้แก่ Nintendo โดยหลังจาก 

Nintendo ประกาศจะวางขาย Switch นั้น  ความต้องการของตลาดใน Wii U ก็ลดลงอย่างมากทันที  

ภาพที่ 3.6 ส่วนแบ่งตลาดเกม Console ของโลก ปี 2559 

 
ที่มา: รายงาน Worldwide Video Game Console Market Shares, 2016 : The Microsoft-Sony Hardware War 

Takes a Toll โดย IDC เขียนโดย Lewis Ward 

3.2.3 การประมาณมูลค่าตลาดเกม 

ขอบเขตของเกมในการส ารวจนี้หมายถึง เกมท่ีมีการพัฒนามาจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

โดยมีท้ังการเชื่อมต่อแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเล่นผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ คือ พีซี คอนโซล 

โมบายล์ และอาร์เขด โดยแบ่งกลุ่มเป็น 

- พีซีเกมท่ีจ าหน่ายหน้าร้านในรูปแบบกล่อง (retail box) 

- พีซีเกมท่ีต้องดาวน์โหลดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (digital download) 

- พีซีเกมท่ีต้องเล่นผ่านเว็บเบราเซอร์ (web browser game) 

- เกมท่ีต้องเล่นผ่านคอนโซล 

- โมบายล์เกม 

- อาร์เขดเกม 
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ส าหรับผู้พัฒนาและออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตัวเอง จะสามารถ

จ าแนกแหล่งท่ีมาของรายได้เป็น 4 ประเภทคือ การดาวน์โหลด การสมัครสมาชิก การขายไอเท็ม

ในเกม และรายได้จากค่าโฆษณา 

การประมาณมูลค่าตลาดเกมนั้น คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก 3 ส่วนคือ ข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลประมาณการส าหรับบริษัทท่ีไม่ตอบ

แบบสอบถาม โดยการประมาณมูลค่ากรณีกลุ่มท่ีไม่ตอบกลับแบบสอบถาม สามารถค านวนได้โดย

การสืบค้นข้อมูลรายได้รวมของบริษัทตามท่ีผู้ประกอบการแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ

ข้อมูลรายได้จาก App Annie ร่วมกับข้อมูลผลงานเกมของบริษัทจากเว็บไซต์หรือข่ าว

ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาเกม เพ่ือน าไปเทียบเคียงกับข้อมูลการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม โดยมีสมมุติฐานว่าบริษัทท่ีมีลักษณะการด าเนินธุรกิจ

ใกล้เคียงกัน น่าจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน 

โดยมูลค่าตลาดจะแบ่งออกเป็น มูลค่าท่ีผลิตเพื่อใช้บริโภคในประเทศ การผลิตเพื่อส่งออก 

และการน าเข้าเพื่อบริโภคในประเทศ และแบ่งตามประเภทของผู้ประกอบการตามห่วงโซ่มูลค่า

เป็น ผู้พัฒนาและออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง ผู้รับจ้างผลิตงานเกม และ

ผู้น าเข้า จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย 

ในการประมาณมูลค่าตลาดเกมจะไม่รวมมูลค่าต่อไปนี้ 

- มูลค่าการบริโภคเกมละเมิดลิขสิทธิ์ 

- มูลค่าการบริโภคพีซีเกมออนไลน์ที่ไม่มีผู้ให้บริการในประเทศไทย 

- รายได้ของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

3.3 อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

3.3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์และห่วงโซ่มูลค่า 

เดิมการสร้างคาแรคเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาแอนิเมชันและเกม ท้ังนี้จาก
การส ารวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในหลายปีท่ีผ่านมาท าให้เห็นได้ว่าการสร้างคาแรคเตอร์ เป็นงาน
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ท่ีมีขนาดของมูลค่างานท่ีค่อนข้างสูง โดยในการส ารวจในปีนี้จะแยกส ารวจคาแรคเตอร์ออกจาก 
แอนิเมชัน 

 จากการส ารวจและศึกษาสาขางานแอนิเมชันพบว่า คาแรคเตอร์ถือเป็นส่วนส าคัญเป็น
อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ เพราะนอกจากการน าคาแรคเตอร์ไปใช้ในสาขา
แอนิเมชันแล้วยังน าไปใช้ใน เกมอีเลิร์นนิ่ง หรือแม้แต่การน าคาแรคเตอร์ไปใช้กับสินค้าต่างๆ เช่น 
เสื้อผ้าส าหรับเด็ก ดินสอ ปากกา แก้วน้ า เป็นต้น ตัวอย่างคาแรคเตอร์ของไทย เช่น “ก้านกล้วย” 
ของบริษัท กันตนา สตูดิโอ จ ากัด “ปังปอนด์” ของบริษัท วิธิตา แอนิเมชัน จ ากัด หรือ“Bloody 
Bunny” และ “Unsleep Sheep” ของบริษัท ทู สปอต คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด เป็นต้น เพื่อความ
ชัดเจนในการส ารวจข้อมูลการศึกษานี้จึงก าหนดให้คาแรคเตอร์หมายถึงงานต่อไปนี้ 

1) การบริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ (Character Licensing) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ลักษณะคือ การขายสิทธิ์หรือให้เช่าคาแรคเตอร์แบบดั้งเดิม (Traditional License) 
โดยน าไปผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ดินสอ ปากกา เป็นต้น และ การขายสิทธิ์หรือ
ให้เช่าคาแรคเตอร์แบบดิจิทัล (Digital License) โดยน าไปผลิตเป็น ไลน์สติ๊กเกอร์ เกม 
เป็นต้น ท้ังนี้รายได้ท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับอาจเป็นแบบเหมาครั้งเดียว  (one-time 
charge) หรือได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าท่ีมีลิขสิทธิ์  หรือท้ังสองแบบ
ร่วมกัน แล้วแต่การเจรจาต่อรองและความนิยมในตัวคาแรคเตอร์ 

2) การน าคาแรคเตอร์มาผลิตเป็นสินค้าโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ (Character Merchandising) 

คล้ายกับการขายสิทธิหรือให้เช่าคาแรคเตอร์แบบดั้งเดิม แต่เป็นการผลิตสินค้าเพ่ือขาย

เองโดยเจ้าของลิขสิทธ์ิคาแรคเตอร์ 

3) การรับจ้างออกแบบคาแรคเตอร์ (Character Design Service) เป็นการบริการรับจ้าง

ออกแบบคาแรคเตอร์โดยท่ีสิทธิ์ในคาแรคเตอร์เป็นของผู้ว่าจ้าง  

โดยห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์สามารถแบ่งได้ตามภาพ 3.3 ดังนี้ 
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ภาพ 3.7 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

1. การสร้างคาแรคเตอร์ (Character Creation)  

ในกระบวนการสร้างคาแรคเตอร์ในขั้นตอนแรกจะมีลักษณะคล้ายกับอุตสาหกรรม

แอนิเมชันนั้นก็คือต้องมีการวาง Concept ของคาแรคเตอร์ก่อนเมื่อได้คาแรคเตอร์ท่ีตรง

กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้ว ก็จะน าคาแรคเตอร์นั้นไปพัฒนาต่อในกระบวนการ

ออกแบบ (Design) เพื่อให้ได้หน้าตาและลักษณะทางกายภาพตามความต้องการจากนั้น

จึงน าไปเข้าสู่กระบวนการผลิต ท่ีจะเป็นการสร้างแบบจ าลองของคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น

แบบ 2D หรือ 3D และเพื่อให้เกิดการใช้งานท่ีหลากหลายมากขึ้น ผู้ผลิตคาแรคเตอร์

จะต้องมีการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ์ของคาแรคเตอร์ให้ชัดเจน

เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคาแรคเตอร์อื่น รวมถึงเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ

คาแรคเตอร์ และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ได้มากขึ้น

ผู้สร้างคาแรคเตอร์จึงควรมีการสร้างเรื่องราวที่เป็นประวัติความเป็นมาของคาแรคเตอร์นั้น 

ๆ ด้วย และเมื่อออกแบบจนแล้วเสร็จแล้ว จะต้องมีการสร้างข้อก าหนดการใช้งาน

คาแรคเตอร์นั้นขึ้นมา ในกรณีท่ีมีการขายหรือให้เช่าสิทธิในคาแรคเตอร์ผู้ได้รับสิทธิจะ

สามารถน าไปใช้งานได้โดยไม่ท าให้คาแรคเตอร์เปลี่ยนไปจากการออกแบบ 
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2. Master Licensing 

ภายหลังจากท่ีคาแรคเตอร์ได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว และได้ถูกประชาสัมพันธ์จนเป็นท่ีนิยม

และรู้จักในวงกว้าง คาแรคเตอร์นั้นก็จะมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ผลิตก็จะสามารถ

ขายหรือให้เช่าสิทธิในการใช้คาแรคเตอร์ได้ ผ่านตัวกลางท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการสิทธิ นั้นก็

คือ Master Licensing รายได้ท่ีส าคัญของ Master Licensing คือรายได้จากการขายหรือ

ให้เช่าสิทธิ  

3. Licensing Agent 

รองจาก Master Licensing ก็สามารถมีตัวกลางในการบริหารสิทธิอีกทอดนึงได้นั้นก็คือ  

Licensing Agent โดยจะท าหน้าท่ีคล้ายกับ Master Licensing แต่อาจไม่มีสิทธิเทียบเท่า 

หรือ ขาย/ให้เช่าสิทธิในการหาประโยชน์จากคาแรคเตอร์ได้เพียงบางประเภทเท่านั้น 

รายได้ของ Licensing Agentจะประกอบไปด้วย รายได้จากการขาย/ให้เช่าสิทธิในรูปแบบ 

Minimum Guaranty และเปอร์เซ็นที่แบ่งจากยอดขายสินค้า  

4. Merchandising  

คือกระบวนการท่ีจะน าคาแรคเตอร์ไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ โดยจะมีผู้ผลิตสินค้าไปซื้อสิทธิ

จาก Master Licensing หรือ Licensing Agent โดยรายได้ในส่วนนี้จะนับตามมูลค่าของ

สินค้าท่ีขายได้ โดยจะแบ่งสินค้า Merchandising ได้เป็น 2 ลักษณะคือ สินค้าอุปโภค

บริโภค (แก้วน้ า กระเป๋า ปากกา) และ สินค้าดิจิทัล (ไลน์ สติกเกอร์) 

ในส่วนของลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในสาขาคาแรคเตอร์สามารถ

จ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะประกอบไปด้วย 

1) ผู้พัฒนาและออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง  (IP & content 
development) 

2) ผู้รับจ้างผลิตคอแรคเตอร ์(Outsource Service)  
3) ผู้น าเข้า จัดจ าหน่าย และตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์ (Importer, Distributor, Licensing 

Agent) 

 ท้ังนี้ในผู้ประกอบการหนึ่งรายอาจท าธุรกิจมากกว่า 1 ประเภทได้ จากการส ารวจมูลค่า
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย พบว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย
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จ านวนมากประกอบธุรกิจรับจ้างออกแบบคาแรคเตอร์ให้ลูกค้า โดยลิขสิทธิ์ในคาแรคเตอร์เป็นของ
ผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการท่ีมีผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์เป็นของตนเองมีจ านวนไม่มากนัก 
ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากนั้น         
เกือบท้ังหมดเป็นผู้น าเข้าคาแรคเตอร์ โดยกลุ่มนี้ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายให้กับเจ้าของ
ลิขสทิธิ ์

3.3.2 ภาพรวมตลาดโลกอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ 

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์เมื่อส ารวจดูข้อมูลในระดับสากลแล้วจะพบว่ามีมูลค่า

อย่างมหาศาล โดยในระดับสากลนั้นคาแรคเตอร์จะถูกพิจารณาเสมือนเป็นตราสินค้า (Branding) 

ท่ีท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการตลาด โดยคาแรคเตอร์จะถูกจัดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งของ

อุตสาหกรรมสินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ (Licensed good and services) 

โดยเมื่อพิจารณาในด้านของมูลค่าของอุตสาหกรรมสินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ในระดับ

โลกนั้นจะพบว่าในปี 2559 มีการขยายตัวจากปี 2558 ร้อยละ 4.4% โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

262.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามท่ีได้ส ารวจและเผยแพร่โดย International Licensing Industry 

Merchandisers' Association's หรือ LIMA ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลท่ีสนับสนุนให้เกิดการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมสินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกในอุตสาหกรรมสินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์

ประกอบไปด้วยอันดับที่ 1 กลุ ่มผลิตภัณฑ์ Entertainment/Character ที ่ม ีมูลค่ากว่า 

118.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่ารวมทั้งตลาดโลก อันดับที่ 2 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Corporate/Brand Trademarks มีมูลค่า 54.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 20.8 ของมูลค่ารวมทั้งตลาดโลก และ อันดับที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Fashion มีมูลค่า 

31.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 ของมูลค่ารวมท้ังตลาดโลก 

ท้ังนี้เมื่อจ าแนกยอดขายของสินค้าจะพบว่าอันดับท่ี 1 สินค้าเครื่องนุ่งห่ม มียอดขายคิด

เป็นร้อยละ 14.9  ของยอดขายรวมท้ังโลก ตามมาด้วยอันดับท่ี 2 สินค้าของเล่น มียอดขายคิดเป็น

ร้อยละ 13.3 และอันดับท่ี 3 สินค้าแฟชั่น มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 11.3 นอกจากนี้ยังพบว่า

สินค้าที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายรวดเร็วที่สุด 3 อันดับแรกประกอบไปด้วยอันดับที่ 1 

http://www.licensing.org/
http://www.licensing.org/
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สินค้าและผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก อันดับท่ี 2 สินค้าและผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง และ อันดับท่ี 3 

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้าน 

โดยตลาดของอุตสาหกรรมสินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธิ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกก็คือ 

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 57.9 ของมูลค่ารวมทั้งโลก และมี

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก เป็นตลาดท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงสุดเมื่อเทียบกับทุก

พื้นท่ีในโลก โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.8 ต่อปี 

3.3.3 การประมาณมูลค่าตลาดคาแรคเตอร์ 

การศึกษานี้ก าหนดให้คาแรคเตอร์หมายถึง  

- การพัฒนาและออกแบบคาแรคเตอร์ เพื่อหารายได้โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เพื่อผลิต

สินค้าต่าง ๆ ท้ังสินค้าแบบดั้งเดิมและสินค้าท่ีเป็นดิจิทัล โดยรับค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจเป็น

รายได้ท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับ อาจเป็นแบบเหมาครั้งเดียว (one-time charge) หรือ

ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายสินค้าท่ีมีลิขสิทธิ์ หรือท้ังสอบแบบร่วมกัน 

- บริการรับจ้างออกแบบคาแรคเตอร์ 

- การพัฒนาและออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อขายเป็นสินค้า (โดยผู้พัฒนาและออกแบบงาน

ท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง) 

ซึ่งสามารถจ าแนกแหล่งที่มาของรายได้เป็นรายได้จากภายในประเทศหรือส่งออก แบ่งเป็น 

รายได้จากผู้บริโภค รายได้จากบริษัทเอกชน รายได้จากองค์กรของภาครัฐ 

การประมาณมูลค่าตลาดคาแรคเตอร์นั้น คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลจาก 3  ส่วนคือ ข้อมูลจาก          

การสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลประมาณการส าหรับบริษัทท่ีไม่ตอบ

แบบสอบถาม โดยการประมาณมูลค่ากรณีกลุ่มท่ีไม่ตอบกลับแบบสอบถาม สามารถค านวนได้โดย

การสืบค้นข้อมูลรายได้รวมของบริษัทตามท่ีผู้ประกอบการแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับข้อมูล

จากบริษัทจากเว็บไซต์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาคาแรคเตอร์          

เพื่อน าไปเทียบเคียงกับข้อมูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม โดยมีสมมุติฐานว่า

บริษัทท่ีมีลักษณะการด าเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน น่าจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน 



 

38 

  

โดยมูลค่าตลาดจะแบ่งออกเป็น มูลค่าท่ีผลิตเพื่อใช้บริโภคในประเทศ การผลิตเพื่อส่งออก 

และการน าเข้าเพื่อบริโภคในประเทศ และแบ่งตามประเภทของผู้ประกอบการตามห่วงโซ่มูลค่า

เป็น ผู้พัฒนาและออกแบบงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง ผู้รับจ้างผลิตงาน

คาแรคเตอร์ และผู้น าเข้า จัดจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่าย 

ในการประมาณมูลค่าตลาดคาแรคเตอร์จะไม่รวมมูลค่าท่ีมาจาก 

- รายได้ส่วนเพิ่มจากสินค้าท่ีผู้ซื้อลิขสิทธ์ิน าไปจ าหน่ายต่อ 
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บทที่ 4 ผลการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาแอนิเมชัน ในปี พ.ศ. 2559 และการคาดการณ์อัตราการ

เติบโตในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 

การส ารวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศไทย ปี 2559 ครอบคลุม 3 สาขา คือ 

แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ และเกม โดยท้ังสามสาขานี้มีมูลค่ารวมกันประมาณ 21,981 ล้านบาท โดย

สาขาแอนิเมชันมีมูลค่า 3,966  ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลง จากปี 2558 ร้อยละ 1.6 สาขา

เกมมีมูลค่า 16,327 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากปี 2558 ร้อยละ 14.97 สาขา

คาแรคเตอร์มีมูลค่า 1,687 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จากปี 2558 ร้อยละ 7.3 ท้ังนี้

ส าหรับสาขาคาแรคเตอร์ในปี 2559 เป็นปีแรกท่ีมีการส ารวจข้อมูลแยกออกจากสาขาแอนิเมชัน 

แม้ว่าท้ังแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และเกมจะเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ แต่ในแต่

ละสาขาก็มีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันพอสมควร คณะผู้วิจัยจะแยกวิเคราะห์ในแต่ละสาขาโดย

ในบทนี้จะแสดงรายละเอียดผลการส ารวจของสาขาแอนิเมชัน ส าหรับคาแรกเตอร์และเกมจะ

กล่าวในบทถัดไปตามล าดับ 

4.1    มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามการบริโภคและการผลิต 

ภาพท่ี 4.1 แสดงภาพรวมของมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยในปี 2559 ตามกรอบ

แนวคิดในการวัดมูลค่าตามระเบียบวิธีวิจัยในบทท่ี 2 จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยมี

มูลค่าเท่ากับ 3,966 ล้านบาท จ าแนกได้เป็นมูลค่าการบริโภค 3,178 ล้านบาท และมูลค่าการผลิต 

3,569 ล้านบาท 

 

 

 

 



 

40 

  

ภาพที่ 4.1 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ปี 2558 และ 2559  

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

หมายเหตุ:  *  มูลค่าน าเข้าเพื่อบริโภค หมายถึง มูลค่าลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันท่ีจ่ายออกต่างประเทศ 

 ** มูลค่าการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ เป็นมูลค่าที่รวมมูลค่าเพิ่ม (value added) ที่เกิดภายในประเทศ

ด้วย 

 

ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

 การบริโภคงานแอนิเมชัน มีมูลค่าเท่ากับ 3,178 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1) การบริโภคงานแอนิเมชันท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ มูลค่าในส่วนนี้หมายถึง มูลค่า

ลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันท่ีจ่ายเพื่อน ามาเผยแพร่หรือจ าหน่ายในประเทศไทย มูลค่าใน

ส่วนนี้เท่ากับ 396 ล้านบาท 

2) การบริโภคงานแอนิเมชันท่ีผลิตขึ้นเองภายในประเทศ มูลค่าในส่วนนี้ประกอบด้วยสอง 

ส่วนแรกคือ มูลค่าท่ีเกิดจากผลงานแอนิเมชันของผู้ผลิตภายในประเทศ ส่วนท่ีสอง คือ 

มูลค่าเพ่ิม (Value added) ท่ีเกิดจากการน าผลงานแอนิเมชันมาเผยแพร่ โดยมูลค่าใน

ส่วนนี้คือ มูลค่าโฆษณาทางโทรทัศน์หรือโรงภาพยนตร์ ในช่วงเวลาการฉายการ์ตูน
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หรืองานแอนิเมชันท้ังท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและที่ผลิตภายในประเทศ การบริโภคใน

ส่วนนี้มีมูลค่าเท่ากับ 2,782 ล้านบาท 

การผลิตงานแอนิเมชัน มีมูลค่าเท่ากับ 3,569 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 

1) การผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งรวมมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการน าเข้างานแอนิเมชันจาก

ต่างประเทศด้วยตามท่ีอธิบายไว้แล้วข้างต้น ในส่วนนี้มีมูลค่าเท่ากับ 2,782 ล้านบาท 

2) การผลิตเพื่อส่งออก ตัวอย่างเช่น การรับจ้างผลิตแอนิเมชันส าหรับงานโฆษณาต่าง ๆ 

การผลิตในส่วนนี้มีมูลค่าเท่ากับ 787 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ในการส ารวจสาขาแอนิเมชันยังแบ่งการพิจารณาออกเป็นหลายลักษณะ เช่น 

ตามประเภทธุรกิจ ตามรูปแบบการน าเสนอ หรือตามช่องทางการน าเสนอ โดยมีรายละเอียดในแต่

ละลักษณะดังนี้ 

4.2    มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันปี 2559 มีอัตราการเติบโตลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 1.6 

หาก พิจารณาตามประเภทธุรกิจซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ ธุรกิจการผลิตงานแอนิเมชันโดยมี

ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ธุรกิจการรับจ้างผลิตงานแอนิเมชัน และธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย 

น าเข้าหรือผู้ดูแลงานแอนิเมชันอันมีลิขสิทธิ์ พบว่ามีอัตราการเติบโตลงลงทุกประเภทธุรกิจ ยกเว้น

การรับจ้างผลิตงานแอนิเมชัน ซึ่งเติบโตขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 8.2 ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามประเภทธุรกิจในปี 2558 และ 2559 

หน่วย: ล้านบาท 

ปี 2558 2559 อัตรา

การ

เติบโต 

(ร้อย

ละ) 

ประเภทธุรกิจ 

น าเข้า

เพ่ือการ

บริโภค 

ผลิตเพ่ือ

ใช้ใน

ประเทศ 

ส่งออก รวม 

น าเข้า

เพ่ือการ

บริโภค 

ผลิตเพ่ือ

ใช้ใน

ประเทศ 

ส่งออก รวม 

ผู้ผลิตงานท่ีมี

ทรัพย์สินทาง

ปัญญาเป็นของ

ตนเอง 

 72.8 17.8 90.5  64.5 15.8 80.3 -11.3 

ผู้รับจ้างผลติ  1,106.6 713.2 1,729.8  1,099.5 771.4 1,870.9 8.2 

ผู้จัดจ าหน่าย 

น าเข้า และ

ตัวแทน

จ าหน่าย 

309.9 1,897.6  2,207.5 395.7 1,618.4  2014.1 -8.8 

รวม 309.9 2,986.9 731.0 4,027,8 395.7 2,782.4 787.1 3965.3 -1.6 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าผู้ผลิตงานแอนิเมชันท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองจะมี

รายได้จากการท้ังในด้านการส่งออก และผลิตเพ่ือใช้ในประเทศลดลง ท าให้ภาพรวมของผู้ผลิตงาน

แอนิเมชันท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองมีอัตราการเติบโตท่ีลดลง 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในสาขาแอนิเมชันพบว่า การสร้างแอนิเมชันในลักษณะ

งานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองนั้นเป็นการด าเนินธุรกิจท่ีมีต้นทุนสูงมาก เนื่องจากเป็นงาน

ท่ีมีความประณีตสวยงาม ต้องใช้เวลาในการสร้างนาน ใช้ก าลังคนจ านวนมาก ซึ่งโดยท่ัวไปการ

ท างานแอนิเมชันเรื่องหนึ่ง อาจมีผลให้สตูดิโอไม่สามารถท างานอย่างอื่นได้เลยเป็นเวลา 2-3 ปี
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นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อสร้างแอนิเมชันเรื่องหนึ่ง ออกมาแล้วการฉายภายในประเทศมักท ารายได้

ได้ไม่มากนัก บางเรื่องไม่คุ้มทุน ท าให้ปัจจุบันเหลือบริษัทท่ีสร้างแอนิเมชันเป็นของตนเองเพียง     

4-5 รายเท่านั้น โดยท้ังหมดจะเป็นบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่และมีเงินทุนเป็นของตัวเอง โดยไม่ต้อง

พ่ึงพาเงินทุนจากแหล่งอื่น ประกอบกับการท่ีอุตสาหกรรมแอนิเมชันไม่มีมาตรการสนับสนุนท่ีตรง

จุดและเป็นรูปธรรมจากภาครัฐท าให้ การสร้างแอนิเมชันท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองท าได้ยาก  

 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายยังคงมีความพยายามท่ีจะสร้างงานท่ีเป็น

ลิขสิทธิ์ของตนเองมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าหากงานท่ีสร้างเป็นท่ียอมรับของตลาดแล้วจะท าให้

เกิดมูลค่าทางตลาดอย่างมาก 

ผู้รับจ้างผลิต 

 ในปี 2559 ธุรกิจประเภทรับจ้างผลิตงานแอนิเมชัน มีอัตราการเติบโตโดยรวมเพิ่มขึ้น     

ร้อยละ 8.2 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นท้ังจากการผลิตเพื่อส่งออกและการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ในส่วน

ของการผลิตเพื่อการส่งออก พบว่า บริษัทในประเทศไทยเป็นบริษัทท่ีมีความสามารถในการผลิต

งานท่ีมีคุณภาพดี ราคาไม่สูงมาก ท าให้ได้รับความสนใจจากผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ โดยใน

ปัจจุบัน ประเทศที่ให้ความสนใจท่ีจะว่าจ้างผลิตงานในประเทศไทยจะประกอบไปด้วยประเทศ จีน 

ญี่ปุ่น เกาหลี  ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้รับจ้างผลิตที่

รับงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะได้รับค่าจ้างต่อชิ้นงานท่ีค่อนข้างสูง 

เมื่อเทียบกับงานท่ีมาจากผู้ว่าจ้างจากประเทศในแถบเอเชียท่ีเริ่มมีความรู้ในเรื่องของค่าจ้าง

ภายในประเทศ ท้ังนี้การรับจ้างงานจากต่างประเทศผู้รับจ้างต้องค านึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ท่ี

ใช้ในการผลิตงานด้วย 

 ในส่วนของการผลิตเพ่ือใช้ในประเทศนั้นพบว่า มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเช่นกันส่วน

หนึ่งเกิดจากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของใช้สื่อต่าง ๆ ท่ีหันมาให้ความนิยมกับสื่อดิจิทัลมาก

ขึ้นท าให้เกิดความต้องการใช้งานแอนิเมชันเพิ่มขึ้นตามล าดับนอกจากนี้ ในขบวนการผลิตสื่อซึ่ง

เดิมจะมีข้อจ ากัดบางประการจากเทคนิคการถ่ายท าท่ีมีอยู่ในขณะนั้น ท าให้รูปแบบการน าเสนอมี

ข้อจ ากัดตามไปด้วย ซึ่งข้อจ ากัดที่มีอยู่เดิมนั้นสามารถถูกแก้ไขด้วย CG และ VFX ท าให้การว่าจ้าง

ผลิตงานในสาขาแอนิเมชันมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
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พบว่า รายได้ต่อชิ้นงานของงานภายในประเทศจะอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่ารายต่อชิ้นงานท่ีมาจาก

ต่างประเทศ  และมีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงด้วยเนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบันท่ียังไม่อยู่ในระดับที่

ดีท าให้ถึงแม้จะมีความต้องการใช้งาน CG VFX เพิ่มขึ้น แต่มีมูลค่าต่องานท่ีต่ าลงตามงบประมาณ

ด้านการตลาด 

 นอกจากนี้ยังพบปัญหาการตัดราคากันเองในกลุ่มผู้ประกอบการและ ผู้รับจ้างอิสระ

เนื่องจากกลุ่มผู้รับจ้างอิสระมีต้นทุนท่ีต่ ากว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่ ท าให้รับงานท่ีมีราคาถูกกว่า

ได ้

ผู้จัดจ าหน่าย น าเข้า และตัวแทนจ าหน่าย 

 ในส่วนของธุรกิจจัดจ าหน่าย น าเข้า และตัวแทนลิขสิทธิ์  มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 

8.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยพบว่าในส่วนของการน าเข้าเพื่อการบริโภคนั้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 27.7 ในขณะท่ีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจท่ีเกิดขึ้นจากการโฆษณามีมูลค่าลดลงร้อยละ 14.7 ในส่วน

ของการน าเข้าเพื่อจัดจ าหน่ายนั้นพบว่าในส่วนของภาพยนตร์แอนิเมชันท่ีเข้ามาฉายในปี 2558 มี

จ านวนท้ังสิ้น 16 เร่ือง และมีเพียง 4 เร่ืองเท่านั้นท่ีท ารายได้ในประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ในขณะท่ีปี 2559 มีภาพยนตร์แอนิเมชันเข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นจ านวนท้ังสิ้น 22 

เร่ืองและมีเร่ืองท่ีท ารายได้มากว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นจ านวน 8 เร่ือง 

 

ตารางที่ 4.2 มูลค่าการจ าหน่ายตั๋วภาพยนตร์แอนิเมชัน ปี 2558-2559 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน ปี 2558 
มูลค่าการ

จ าหน่ายต๋ัว 
(เหรียญสหรัฐ) 

ภาพยนตร์แอนิเมชัน ปี 2559 
มูลค่าการ

จ าหน่ายต๋ัว 
(เหรียญสหรัฐ) 

Stand by Me Doraemon 1,290,644 The Peanuts Movie 278,679 

Big Hero 6 1,795,540 The Good Dinosaur 1,001,123 

The Tale of The Princess Kaguya 37,148 The Boy and the Beast 14,311 

Penguins of Madagascar 577,989 Crayon Shinchan Vol. 23 15,868 
The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 

401,658 Zootopia 3,523,000 

When Marnie Was There 30,220 Kung Fu Panda 3 1,257,143 
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Underdogs 44,942 The Angry Birds Movie 1,388,091 

Dragon Ball Z: Fukkatsu No F 41,529 Finding Dory 1,492,471 

Song of the Sea 17,839 The Secret Life of Pets 1,337,913 

Minions 3,329,352 Ice Age: Collision Course 664,126 

Boruto: Naruto the Movie 228,579 One Piece Film: Gold 246,170 

Hotel Transylvania 2 1,039,900 Kubo and the Two Strings 144,000 

Pokémon the Movie: Hoopa and 
the Clash of Ages 

56,183 
Yo-Kai Watch: Enma Daio to 
Itsutsu no Monogatari da Nyan! 

5,732 

Detective Conan: Sunflowers of 
Inferno 

129,277 
Detective Conan: The Darkest 
Nightmare 

125,231 

The Little Prince 265,810 Pokemon XYZ 45,274 

Khun Thong Dang the 
Inspirations 

520,921 
L.O.R.D: Legend of Ravaging 
Dynasties 

89,811 

  Rudorufu to ippai attena (Rudolf 
the Black Cat) 

57,096 

  Your Name (Kimi no na wa.) 1,222,693 
  Trolls 131,804 
  Moana 1,411,765 

  Sing 528,518 
  Sausage Party 66,629 

รวม 9,807,531 รวม 15,047,448 

 นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์ในภาพรวมตามลักษณะการประกอบธุรกิจแล้วในล าดับ

ถัดไปคณะผู้วิจัยจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันโดยพิจารณาใน

รายละเอียดของงานแอนิเมชันแต่ละประเภท 

4.3    มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามรูปแบบและเนื้อหาการน าเสนอผลงาน 

งานแอนิเมชันเป็นงานท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลายประเภทจึงท าให้

แอนิเมชันมีรูปแบบและเนื้อหาในการน าเสนอท่ีหลากหลายมาก โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้จะเน้น

ท่ีมูลค่าผลงานท่ีเกิดจากผู้ผลิตภายในประเทศเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบงานแอนิเมชันท่ีผู้ผลิตไทยมี

ศักยภาพ 
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งานแอนิเมชันที่มีรูปแบบเป็นเรื่องราวต่อเนื่องออกอากาศทางโทรทัศน์ 

 ในปี 2559 พบว่ารายได้จากงานแอนิเมชันประเภทนี้ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม

ผู้ผลิตท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองและกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้บริหารลิขสิทธิ์ ในขณะท่ีกลุ่มผู้

รับจ้างผลิตกลับมีรายได้สูงขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพท่ีดีในการผลิต โดยในส่วนของ

ผู้ผลิตท่ีมีลิขสิทธิ์ เป็นของตนเองนั้นมีรายได้ลดลงอันเนื่องมาจากการท่ีผู้ผลิตรายใหญ่ใน

อุตสาหกรรมไม่ได้มีการน างานออกฉายทางโทรทัศน์และอยู่ระหว่างพัฒนางานใหม่จึงท าให้รายได้

จากแอนิเมชันประเภทนี้น้อยลง ในส่วนของผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้บริหารลิขสิทธ์ิก็มีรายได้ลดลง

เช่นกันโดยมีสาเหตุส าคัญมาจากพฤติกรรมการรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการรับชมสื่อจาก

ช่องทางอื่นนอกเหนือจากทางโทรทัศน์มากขึ้น ในอีกทางสถานีโทรทัศน์ไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องมี

การฉายแอนิเมชัน ท าให้ช่วงเวลาส าหรับออกอากาศแอนิเมชันมีน้อยลงไปด้วยเนื่องจากช่วงเวลาท่ี

ออกอากาศแอนิเมชันจะขายโฆษณาได้น้อยหรือราคาถูก 

งานแอนิเมชันที่มีรูปแบบเป็นภาพยนตร์  

 พบว่าในปี 2559 ไม่มีรายได้จากกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองเลย ซึ่งตรงกับข้อมูล

เรื่องการฉายภาพยนตร์ท่ีในปี 2559 ไม่มีการฉายแอนิเมชันท่ีเป็นของไทยเลย ในขณะท่ีกลุ่มผู้จัด

จ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ ก็มีรายได้ลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยมีเพียงกลุ่มผู้รับจ้างผลิตงาน

แอนิเมชันเท่านั้นท่ีมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น 

ตารางที่ 4.3  มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชัน จ าแนกตามรูปแบบและเนื้อหาของงานแอนิเมชัน 

ปี 2558 

หน่วย: ล้านบาท 

รูปแบบและเนื้อหาของงานแอนิเมชัน 

ผู้ผลิตที่มี
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็น
ของตัวเอง 

ผู้รับจ้างผลิต
งาน

แอนิเมชนั 

ผู้จัดจ าหน่าย 
ผู้น าเข้า 

ผู้ดูแลลิขสิทธิ ์
รวม 

Animated Series 80.2 412.9 324.5 817.6 

Animated Feature Film  127.7 68.5 196.2 

Animated TVC 0.1 585.8  585.9 

Animation for Presentation 0.0 487.3  487.3 
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Animation for PC/Console Game   59.0  59.0 

Animation for Arcade Game  181.1  181.1 

Animation for Education (e- Learning) 0.0 17.1  17.1 

อื่น ๆ (Value-Added)    1,621.1 1,621.1 

รวม 80.3 1,870.9 2,014.1 3,965.3 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

งานแอนิเมชันส าหรับงานโฆษณาและงานแอนิเมชันส าหรับการน าเสนอ 

 งานประเภทนี้มีการขยายตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากเป็นงานระยะสั้น และผู้ว่าจ้างผลิตมี

ก าลังในการว่าจ้างเนื่องจากเป็นสื่อท่ีช่วยสร้างรายได้ให้กับองค์กร ท าให้ผู้ผลิตรับงานได้เป็น

จ านวนมาก นอกจากนี้ด้วยงานท่ีมีคุณภาพท่ีดี ท าให้มีผู้ว่าจ้างผลิตงานในลักษณะนี้จาก

ต่างประเทศด้วย 

งานแอนิเมชันส าหรับเกมประเภทต่าง ๆ และการศึกษา  

 งานแอนิเมชันส าหรับเกมในส่วนของเกม PC/Console มีรายได้ท่ีลดลงอันเนื่องมาจาก

ความนิยมในการเล่นเกมนั้นเปลี่ยนจากการเล่นบน PC/Console มาเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ

มากขึ้น ในขณะท่ีงานแอนิเมชันส าหรับ Arcade เกมมีการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นโดยงานส่วน

ใหญ่จะผลิตเพื่อใช้กับตู้เกมปาจิงโกะ ในประเทศญี่ปุ่น และงานแอนิเมชันเพื่อการศึกษาก็มีรายได้

รวมเพ่ิมขึ้นเช่นกันอันเนื่องมากจากความต้องการเนื้อหาการศึกษาท่ีเป็นสื่อประเภทดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

4.4    มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามช่องทางการน าเสนอและตามประเภทผู้ว่าจ้าง 

การวิเคราะห์มูลค่าตลาดอีกรูปแบบหนึ่งของการส ารวจครั้งนี้คือ การวิเคราะห์โดยจ าแนก

ตามช่องทางการน าเสนองานแอนิเมชันสามมารถแบบได้เป็น 5 ช่องทางดังแสดงในตาราง 4.4 

เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน การวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะใช้

ส าหรับธุรกิจการผลิตงานแอนิเมชันท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองและธุรกิจการจัดจ าหน่าย น าเข้า 

หรือการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ลิขสิทธิ์งานแอนิเมชันเท่านั้น ส่วนธุรกิจรับจ้างผลิตงานแอนิเมชัน

จะมีช่องทางในการน าเสนองานท่ีแตกต่างออกไป โดยแยกตามประเภทผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะกล่าวถึงใน

ล าดับถัดไป 
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ตารางที่ 4.4 มูลค่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันจ าแนกตามช่องทางการน าเสนอผลงาน 

ปี 2558-2559 

หน่วย: ล้านบาท 

ช่วงทางการน าเสนอ
ผลงาน 

ผู้ผลิตงานที่มีทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นของตนเอง 

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า 
ผู้ดูแลสิทธิ 

รวม 

Internet Streaming 1.4 29.8 31.2 
Free TV 78.8 479.5 558.4 

Pay TV - 1,082.0 1,082.0 

โรงภาพยนตร ์ - 315.5 315.5 

Home Entertainment - 107.2 107.2 

อื่น ๆ - - - 

รวม 80.2 2,014.1 2,094.4 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 
การน าเสนอผ่าน Internet Streaming 

 จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นได้ว่ารายได้ผ่านช่องทาง Internet Streaming ในปี 2559 ของ

ผู้ผลิตท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น เนื่องจากช่องทาง 

Internet  Streaming เป็นช่องทางท่ีท าเงินได้น้อยไม่คุ้มกับการสร้างงานแล้วน ามาลงในช่องทางนี้ 

ในขณะท่ีส่วนผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลสิทธิหันมาหารายได้จากช่องทางนี้มากขึ้นเป็นผลมาจาก

การปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าถึงสื่อใหม่ ๆ ท่ีจะเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เพ่ือหารายได้

ให้มากที่สุด เนื่องจากซื้อสิทธิการเผยแพร่มาแล้ว 

การน าเสนอผ่าน Free TV และ Pay TV 

 รายได้จากช่องทาง Free TV และ Pay TV ในปี 2559 มีมูลค่ามากกว่า 1,640  ล้านบาท 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัดส่วนของรายได้ท่ีใหญ่สุดเมื่อเทียบกับทุกช่องทาง โดยจะพบว่ารายได้ส่วนใหญ่ใน

ช่องทางนี้จะเป็นของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลสิทธิ ท่ีมีการปรับตัวโดยการสร้างช่องทาง

น าเสนอผ่าน Pay TV ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากขึ้น ท าให้ขายโฆษณา ท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะได้มาก

ขึ้นซึ่งต่างกับ Free TV ท่ีต้องแย่งช่วงเวลาในการออกอากาศกับรายการประเภทอื่นซึ่ งหากมี 
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Rating ท่ีดีกว่าก็จะท าให้แอนิเมชันไปอยู่ในช่วงการออกอากาศท่ี Rating ต่ ากว่า ท าให้รายได้

ลดลง แต่อย่างไรก็ดีช่องทาง Free TV ยังคงเป็นช่องทางท่ีง่ายต่อการเข้าถึงมากท่ีสุดอยู่ 

การน าเสนอผ่านโรงภาพยนตร์ 

 รายได้จากโรงภาพยนตร์เป็นสัดส่วนท่ีรองลงมาจากช่องทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รายได้ของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย  ผู้น าเข้า ผู้ดูแลสิทธิ ท่ีจะมีการซื้อแอนิเมชันท่ีมีชื่อเสียงจาก

ต่างประเทศเข้ามาฉายภายในประเทศ ซึ่งท าให้เกิดรายได้เป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีกลุ่มผู้ผลิตงาน

ท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองในปีท่ีผ่านมาไม่มีรายได้จากช่องทางนี้เนื่องจากอยู่ระหว่าง

การสร้างผลงานแอนิเมชัน อย่างไรก็ดีการน าเสนอผ่านโรงภาพยนตร์นี้ยังคงเป็นช่องทางส าคัญใน

การหารายได้ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองเนื่องจากเป็นช่องทางท่ี

ท าให้ได้รับรายได้กลับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ผลิตมักมีต้นทุนท่ีต้องลงทุนก่อนในการสร้าง

ภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งหากหารายได้ได้ช้าจะท าให้สภาพคล่องของบริษัทมีปัญหา 

การน าเสนอผลงานผ่าน Home Entertainment 

 เดิมช่องทางนี้เป็นช่องทางการหารายได้หลักของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า ผู้ดูแลสิทธิ 

ผ่านการขาย VDO VCD CD DVD แต่ในปัจจุบันกลายเป็นช่องทางท่ีถูกพึ่ งพาน้อยลงอัน

เนื่องมาจากปัญหาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท่ีท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่

เปลี่ยนไปจากการซื้อ สื่อประเภท Home Entertainment เป็นการรับสื่อผ่าน ช่องทาง Internet 

มากขึ้นจากการท่ีมีราคาถูกลง เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ไม่จ าเป็นต้องมีพื้นท่ีเก็บ ในปัจจุบันแนวโน้มการหา

รายได้จากช่องทางนี้จึงมีแต่การหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4.5 มูลค่างานแอนิเมชันจ าแนกตามลักษณะผู้ว่าจ้างและตลาด ในปี 2559 

หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างภายในประเทศ ผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ รวม 

IP Owner 244.9 305.6 550.5 

Advertising Agency 103.8 52 155.8 

Production House 427.8 228.2 656.0 

Corporate 186.6 237.4 424.1 

Other 84.6   84.6 

รวม 1,047.7 823.1 1,870.9 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

การจ้างงานจากกลุ่ม IP Owner หรือเจ้าของสิทธิ 

 รายได้จากผู้ว่าจ้างในกลุ่มนี้เป็นมูลค่าเป็นอันดับท่ีสองของการจ้างผลิตแอนิเมชัน โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นการจ้างผลิตงานประเภท Animated Series ซึ่งเป็นรายได้ท่ีผู้รับจ้างผลิตในประเทศ

ไทยท าได้ดีและมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ท าให้มีรายได้ท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยัง

พบว่าในปี 2559 การว่าจ้างผลิตจากต่างประเทศเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่าการว่าจ้างจากผู้ว่าจ้าง

ภายในประเทศ  

การจ้างงานจากกลุ่ม Advertising Agency และ Production House 

 รายได้จากผู้ว่าจ้างในกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เป็นงานในรูปแบบ TVC โดยมีสัดส่วนของรายได้

จากภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ในขณะท่ีเป็นรายได้จากต่างประเทศจะมีมูลค่าเพียงครึ่งนึงของ

มูลค่าการจ้างภายในประเทศ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า การรับงานจาก

ต่างประเทศนั้นจะมีความคุ้มค่ามากกว่าในเรื่องของค่าจ้างต่อชิ้นงาน ในขณะท่ีการจ้างงานจากใน

ประเภทถึงแม้จะมีจ านวนชิ้นงานมาก แต่กลับมีค่าจ้างต่อชิ้นค่อนข้างต่ า  

การจ้างงานจาก Corporate 

 รายได้จากการจ้างงานจากกลุ่ม Corporate โดยมากจะเป็นงานประเภท Animation เพ่ือ

การน าเสนอข้อมูล เป็นหลัก โดยเป็นการจากต่างประเทศในสัดส่วนท่ีสูงกว่าการจ้างงาน
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ภายในประเทศ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่าการจ้างงานประเภทนี้มีปริมาณมากขึ้น

เรื่อยๆ จากความต้องการในการสร้างคอนเทนต์ส าหรับการสื่อสารของแต่ละองค์กรท่ีให้

ความส าคัญกับข้อมูลเข้าใจได้ง่ายและมีความน่าสนใจมากขึ้น 

การจ้างงานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 การจ้างงานกลุ่มนี้มีลักษณะความต้องการคล้ายกับกลุ่ม Corporate แต่มักจะมีมูลค่าต่อ

ชิ้นงานท่ีค่อนข้างต่ า ท าให้ในหลายครั้งเป็นการจ้างงานในแบบ 2D 

4.5    สรุปและคาดการณ์อัตราการเติบโตปี 2560 และ 2561 

 อุตสาหกรรมแอนิเมชันของไทยในปี 2559 มีมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 3,966 ล้านบาท โดยมี

สัดส่วนของมูลค่าการผลิตท่ีเกิดจากการผลิตเพื่อใช้งานภายในประเทศที่สูงมาก เมื่อเทียบกับมูลค่า

การน าเข้าเพื่อบริโภคและมูลค่าส่งออก โดยท่ีรายได้ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย ผู้น า

เข้า และผู้ดูแลสิทธิ มากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนส าคัญของรายได้จากมูลค่าการโฆษณาที่เกิดจากการน า

แอนิเมชันเข้ามาท าการตลาดเช่น รายได้จากการโฆษณาในช่วงเวลาฉายการ์ตูนและแอนิเมชันทาง

โทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ โดยที่ผู้ผลิตไทยได้รับรายได้และประโยชน์น้อยมาก 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีมีเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมแอนิเมชันและ

จากผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลงานท่ีก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา การ

คาดการณ์ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของผู้ประกอบการ และแผนการด าเนินธุรกิจในระยะต่อไป 

คณะผู้วิจัยสามารถสรุปแนวโน้มอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมแอนิเมชันไทย ณ สิ้นปี 2560 

และ 2561 ได้ตามตารางท่ี   4.7 
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ตารางที่ 4.6 คาดการณ์อัตราการเติบโตอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ในปี 2560 และ 2561 

ประเภทธุรกิจ 

2559 2560 (F) 2561 (F) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ผู้ผลิตงานโดยมี

ทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของตนเอง 

-11.3 80.3 43.2      115.0  27.0 146.1  

ผู้รับจ้างผลติ 8.2 1,870.9 15.5 2,161.3 20.3 2,600.4  

ผู้จัดจ าหน่าย และ

น าเข้า 
8.8 2,014.1 -12.6 1,761.  -3.7 1,695.1  

รวม -1.6 3,965.3 1.8 4,037.4  10.0 4,441.5  

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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บทที่ 5 ผลการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 

สาขาคาแรคเตอร์ ในปี พ.ศ. 2559 และการคาดการณ์อัตรา

การเติบโตในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 

การส ารวจมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในประเทศไทยในปี 2559 มีมูลค่า 1,687 

ล้านบาท อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7.9 โดยในปี 2559 นี้เป็นปีแรกท่ีได้มีการแยก

เก็บข้อมูลอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์แยกออกจากอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลใน

อดีตพบว่า อุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตของมูลค่าเป็นอย่างมาก  

เมื่อศึกษาอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในระดับภูมิภาคจะพบว่ามีคาแรคเตอร์ท่ีมีมูลค่าสูงเกิด

ขึ้นอยู่เรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น คิตตี้ โดเรมอน เป็นต้น ซึ่งคาแรคเตอร์ท้ังสองตัวสามารถสร้างมูลค่า

ทางการตลาดอย่างมาก ผ่านการขายและให้เช่าสิทธิ รวมถึงการน าคาแรคเตอร์ไปผลิตเป็นสินค้า

อุปโภคบริโภค และเมื่อศึกษาอุตสาหกรรมคาแร็กเตอร์ในระดับโลกจะพบว่ามี คาแรคเตอร์ท่ี

สามารถมูลค่าทางการตลาดและเป็นท่ีรู้จักตัวอย่างเช่น มิกกี้เม้า วินนี่ เดอะ พูร์ เป็นต้น ดังนั้น

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์จึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษา 

5.1 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์จ าแนกตามการบริโภคและการผลิต   

 ภาพท่ี 5.1 แสดงภาพรวมของมูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ในปี 2559 ตามกรอบ

ความคิดในการวัดมูลค่าตลาดท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 จากภาพท่ี 2.1 จะเห็นว่า อุตสาหกรรม

คาแรคเตอร์ในประเทศไทย มีมูลค่าเท่ากับ 1,687  ล้านบาท จ าแนกได้เป็นมูลค่าการบริโภค 

1,673 ล้านบาท และมูลค่าการผลิต 444 ล้านบาท 
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ภาพที่ 5.1 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ ปี 2558 

 
ที่มา: คณะผู้วิจัย 

หมายเหตุ:  *  มูลค่าน าเข้าเพ่ือบริโภค หมายถึง มูลค่าลิขสิทธิ์งานคาแรคเตอร์ที่จ่ายออกต่างประเทศ 

** มูลค่าการผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศ เป็นมูลค่าที่รวมมูลค่าเพ่ิม (value added) ที่เกิด

ภายในประเทศด้วย  

ในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 มูลค่าการบริโภคงานคาแรคเตอร์ มีมูลค่าเท่ากับ 1,673 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. การบริโภคงานคาแรคเตอร์ท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ มูลค่าในส่วนนี้หมายถึง มูลค่า

ลิขสิทธิ์งานคาแรคเตอร์ ท่ีจ่ายเพื่อน ามาเผยแพร่หรือจ าหน่ายในประเทศไทย 

ตัวอย่างเช่น คาแรคเตอร์ของบริษัทดีสนีย์ คาแรคเตอร์แอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่น 

เป็นต้น  มูลค่าในส่วนนี้เท่ากับ 1,243 ล้านบาท 

1,243 

ล้านบาท 

430 

ล้านบาท 

14 

ล้านบาท 
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2. การบริโภคงานคาแรคเตอร์ท่ีผลิตขึ้นเองภายในประเทศ มูลค่าในส่วนนี้หมายถึง มูล

ค่าท่ีเกิดจากผลงานคาแรคเตอร์ของผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บลัดดี้บันนี่  ,หนูหิ่น ,

ติดลม เป็นต้น มูลค่าในส่วนนี้เท่ากับ 430 ล้านบาท 

มูลค่าการผลิตงานคาแรคเตอร์ มีมูลค่าเท่ากับ 444 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1. การผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งรวมมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดจากการน าเข้างานคาแรคเตอร์จาก

ต่างประเทศ ในส่วนนี้มีมูลค่าเท่ากับ 430 ล้านบาท 

2. การผลิตเพื่อส่งออก การจ าหน่ายหรือผลิตงานคาแรคเตอร์ไปยังต่างประเทศ ซึ่งใน

ส่วนนี้มูลค่าเท่ากับ 14 ล้านบาท 

5.2 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ตารางที่ 5.1 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์จ าแนกตามประเภทธุรกิจในปี 2558 และ 2559 

   หน่วย: ล้านบาท 
ปี 2558 2559 

ประเภท
ธุรกิจ 

น าเข้า
เพ่ือ

บริโภค 

ผลิตเพ่ือใช้
ในประเทศ 

ส่งออก รวม 
น าเข้าเพ่ือ

บริโภค 
ผลิตเพ่ือใช้
ในประเทศ 

ส่งออก รวม 

ผู้ผลิตงาน
โดยมี
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ของตนเอง 

- 95.7 4.0 99.6 - 87.6 3.3 90.9 

ผู้รับจ้างผลติ - 23.5 8.1 31.6 - 30.2 10.4 40.7 

ผู้จัดจ าหน่าย
น าเข้าและ
ตัวแทน
จ าหน่าย 

1,151.0 90.02  - 1,441.0 1,242.9 312.6 - 1,555.5 

รวม 1,151.0 409.1  12.1  21,572.   1,242.9 430.4 13.7  1,687.1 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช )ไทยแลนด์ (จ ากัด  
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ผู้ผลิตงานโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง 

 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตงานท่ีมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองมีรายได้ทั้ง

จากการผลิตเพื่อใช้งานในประเทศ และเพื่อการส่งออกลดน้อยลงในปี 2559 ท าให้อัตราการ

เจริญเติบโตโดยภาพรวมปรับตัวลดลง 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในสาขาคาแรคเตอร์ พบว่า อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ใน

ประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีผู้ประกอบพึ่งจะให้ความสนใจเมื่อไม่นานมานี้ จากเดิมท่ี

คาแรคเตอร์ถูกมองว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างแอนิเมชันโดยจะอยู่ ในช่วง Pre 

Production ในปัจจุบัยภายหลังจากท่ีมีผู้ประกอบการของไทย ได้มีโอกาสน าคาแรคเตอร์ท่ี

ออกไปน าเสนอในงานแสดงผลงานของคนในอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ ท่ีเป็นงานใหญ่ใน

ต่างประเทศและได้รับการตอบรับอย่างดีจากบริษัทขนาดใหญ่ท่ีได้ท าการขอซื้อคาแรคเตอร์ของ

ผู้ประกอบการไทยไปใช้งานต่อ ด้วยมูลค่าท่ีสูงมาก จึงเป็นผลให้ผู้ประกอบการในไทยเริ่มให้ความ

สนใจกับการพัฒนาคาแรคเตอร์ของตนเองมากขึ้น โดยในการส ารวจในปีนี้พบว่าผู้ประกอบการ

เกือบทุกรายจะมีการพัฒนาคาแรคเตอร์ของตัวเองเก็บไว้โดยยังไม่ได้มีแผนท่ีจะน าออกมาหา

รายได้ 

ผู้รับจ้างผลิต 

 ในส่วนของผู้รับจ้างผลิตจะพบว่ามีรายได้ท้ังจากการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศและการ

ผลิตเพ่ือส่งออกเพิ่มสูงขึน้ เป็นผลให้ภาพรวมของรายได้ของผู้รับจ้างผลิตสูงขึ้นจากปี 2558  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในธุรกิจการรับจ้างออกแบบและพัฒนาคาแรกเตอร์นั้น

พบว่าการรับจ้างผลิตในลักษณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการท่ีผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม

ต่างๆ หันมาใช้ Online Marketing มากขึ้นจึงมีความต้องการท่ีจะใช้คาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นตามด้วย 

จากการท่ีคาแรคเตอร์สามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลและสารจากผู้ประกอบการไปหา

กลุ่มลูกค้าได้ แต่ในปัจจุบันการจะแยกมูลค่าในการรับจ้างผลิตคาแรคเตอร์ในหลายกรณียังท าได้

ยาก เนื่องจากถูกมองเป็นค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมในการว่าจ้างท า online marketing 

ผู้จัดจ าหน่ายน าเข้าและตัวแทนจ าหน่าย 
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 ในส่วนของผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทนจ าหน่ายนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นส่วนท่ีมีรายได้สูง

ท่ีสุดในอุตสากรรมจากตารางท่ี 5.2 จะเห็นได้ว่ามีรายได้จากการน าเข้าเพื่อบริโภคและผลิตเพื่อใช้

ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นท้ังสองส่วนท าให้ภาพรวมของรายได้ของผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทน

จ าหน่ายมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นด้วย 

 ส าหรับอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์อาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทน

จ าหน่าย เป็นกลุ่มธุรกิจแรกท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทย โดยมีลักษณะธุรกิจใน

รูปแบบของการขอซื้อสิทธิในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคโดยการมีคาแรคเตอร์เข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นในผลิตภัณฑ์  

5.3 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์จ าแนกตามรูปแบบและเนื้อหาของคาแรคเตอร์ 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์สามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบหลักได้แก่ การหา

รายได้จากการขายหรือให้เช่าลิขสิทธ์ิไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ โดยในกลุ่มนี้จะแบ่งแยกย่อยลงได้อกี 

2 ลักษณะได้แก่ Traditional Licensing หมายถึงการขายสิทธิให้น าไปผลิตเป็นสินค้าอุปโภคต่าง 

ๆ และ Digital Licensing ซึ่งหมายถึงการขายสิทธิให้น าไปผลิตเป็น Digital Content ตัวอย่างเช่น 

Line sticker เป็นต้น  รูปแบบหลักอีกแบบหนึ่งของการหารายได้จากคาแรคเตอร์ก็คือการท่ี

เจ้าของลิขสิทธ์ท าการผลิตสินค้าโดยใช้คาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นองค์ประกอบของสินค้า  และ

รูปแบบสุดท้ายคือการรับจ้างออกแบบคาร์แรกเตอร ์

ตารางที่ 5.2 มูลค่าอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ จ าแนกตามรูปแบบการหารายได้ ปี 2559 

หน่วย: ล้านบาท 

รูปแบบการหารายได้ 

ผู้ผลิตที่มี
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็น
ของตัวเอง 

ผู้รับจ้างผลิต
คาแรคเตอร์ 

ผู้จัดจ าหน่าย 
ผู้น าเข้า 

ผู้ดูแลลิขสิทธิ ์
รวม 

Character Licensing     

     Traditional Licensing 17.5  1,010.8 1,028.3 

     Digital Licensing 44.0  519.6 563.5 

Character Design Service  40.7  40.7 

Character Merchandising 29.4  25.1 54.6 
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รวม 90.9 40.7 1,555.5 1,687.0 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช )ไทยแลนด์ (จ ากัด  

 

 

5.3.1 รูปแบบรายได้จากค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตให้น าคาแรคเตอร์ไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆ 

(Character Licensing) 

 การหารายได้จากการขายลิขสิทธิ์อนุญาตให้น าคาแรคเตอร์ไปผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เป็น

รูปแบบการหารายได้หลักของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองและกลุ่มผู้

จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทนจ าหน่าย โดยในปี 2559 รายได้จากการขายหรือให้เช่าลิขสิทธิ์เพ่ือ

น าไปผลิตสินค้าจะเป็นสัดส่วนของรายได้ท่ีมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการหารายได้รูปแบบอื่นๆ โดยมี

มูลค่ารวมท้ังสิ้น 1,592 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น การขายสิทธิเพื่อผลิตเป็นสินค้า (Traditional 

Licensing) 1,028 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 ของรายได้จากการขายสิทธิและเป็น การ

ขายสิทธิเพื่อผลิตเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Licensing) 564 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.4

ของรายได้จากการขายสิทธิ  

 แนวโน้มของการขยายตัวของรายได้ในส่วนนี้โดยมากจะมาจากกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย น าเข้า

และตัวแทนจ าหน่ายเป็นหลัก ท่ีจะเป็นผู้น าเข้าลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์จากต่างประเทศตัวอย่างเช่น 

มิกกี้เม้าส์ โดเรมอน อัลตร้าแมน มาร์กไรเดอร์ ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ท่ีเป็นท่ีรู้จักอยู่แล้วมาขายสิทธิ

เพื่อผลิตเป็นสินค้าประเภทต่างๆ ในขณะท่ีกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองหรือเป็นผู้ผลิตใน

ประเทศจะหารายได้จากค่าลิขสิทธิ์ได้น้อยกว่าเนื่องจากเป็นคาแรคเตอร์ท่ีเป็นท่ีนิยมน้อยกว่าเมื่อ

เทียบกับคาแรคเตอร์จากต่างประเทศ 

5.3.2 รูปแบบรายได้จากการรับจ้างออกแบบคาแรคเตอร์ (Character Design Service) 

 การหารายได้ในรูปแบบนี้จะเป็นช่องทางในการหารายได้หลักของกลุ่มผู้รับจ้างผลิต

คาแรคเตอร์ โดยในปี 2559 มีรายได้ท้ังสิ้น 41 ล้านบาท รายได้ในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัดส่วนของ

รายได้ท่ีน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น ๆ โดยเป็นผลมาจากการท่ีการจ้างออกแบบมักจะเป็น



 

59 

  

การจ้างเหมาร่วมเป็นกับงานอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ดีการหารายได้ในส่วนนี้ถือว่ามีแนวโน้มท่ีจะ

ขยายตัวมากขึ้นจากความต้องในการใช้สื่อประเภทออนไลน์มีเดีย ท่ีต้องการให้คาแรคเตอร์เป็นผู้

สื่อสารแทนองค์กร 

5.3.3 รูปแบบรายได้จากผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางการขาย (Character 

Merchandising) 

ในกรณีนี้คือการท่ีเจ้าของลิขสิทธิ์น าคาแรคเตอร์ไปผลิตสินค้าและจัดจ าหน่ายผ่านช่อง

ทางการขาย จะหมายถึง รายได้ท่ีคิดเฉพาะมูลค่าในส่วนลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยไม่รวมมูลค่าสินค้า 

การหารายได้ในรูปแบบของการผลิตสินค้าจากลิขสิทธิ์ของตนเองนื้ รูปแบบของการหารายได้ท่ี

ส าคัญของกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องให้ คาแรกเตอร์ ท่ีตนเองถือ

สิทธิอยู่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ก็สามารถสร้างรายได้ได้ผ่านการขายสินค้าโดยในปี 2559 รายได้จาก 

Character Merchandising มีมูลค่าท้ังสิ้น 55 ล้านบาท มีสัดส่วนเป็นอันดับท่ี 2 รองจาก 

Character Licensing โดยแบ่งเป็นรายได้ของกลุ่มผู้ผลิตที่มีลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองเป็นจ านวน 29 

ล้านบาท และเป็นรายได้ของกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและตัวแทนจ าหน่ายเป็นจ านวน 25 ล้าน

บาท 

ตารางที่ 5.3 มูลค่างานคาแรคเตอร์จ าแนกตามลักษณะผู้ซื้อและตลาด ในปี 2559 

หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทของผู้ซ้ือ ผู้ซ้ือภายในประเทศ ผู้ซ้ือจากต่างประเทศ รวม 

Consumer  73.4 1.1 74.5 

Corporate 1,569.8 2.1 1,571.9 

Government 0 0 0 

รวม 1,643.2 3.2 1,646.4 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช )ไทยแลนด์ (จ ากัด  

  

จากตารางท่ี 5.3 จะพบว่าผู้ซื้อที่ส าคัญท่ีสุดคือผู้ซื้อท่ีเป็น Corporate หรือบริษัทเนื่องจาก

มีวัตถุประสงค์ในการซื้อท่ีชัดเจน โดยท่ีผู้ซื้อคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ซื้อภายในประเทศ มีผู้

ซื้อจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
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ตารางที่ 5.4 มูลค่างานคาแรคเตอร์จ าแนกตามลักษณะผู้ว่าจ้าง ในปี 2559 

หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างภายในประเทศ ผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ รวม 

Consumer 0.04  0.04 

Advertising Agency 7.0  7.0 

Production House 0.9 11.7 12.6 

Corporate 17.5 1.0 18.5 

Government 2.6  2.6 

รวม 28.0 12.6 40.7 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช )ไทยแลนด์ (จ ากัด  
  

 จากตารางท่ี 5.4 พบว่าในส่วนของผู้ว่าจ้าง ออกแบบคาแรคเตอร์กลุ่มท่ีมีมูลค่าการจ้างงาน

มากท่ีสุดได้แก่ผู้ว่าจ้างประเภท corporate ท่ีมีมูลค่าการจ้าง 18.5 ล้านบาท และรองลงมาเป็นผู้

ว่าจ้างประเภท Production House ท่ีมีมูลค่าการจ้าง 12.57 ล้านบาท โดยผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่เป็น

ผู้ว่าจ้างภายในประเทศ 

5.4 สรุปและคาดการณ์อัตราการเติบโตปี 2560 และ 2561 

อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ของไทยในปี 2559 มีมูลค่าโดยรวมเท่ากับ 1,687 ล้านบาท โดย

มีสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้าเพื่อบริโภคท่ีสูงมาก เมื่อเทียบกับมูลค่าการผลิตเพื่อบริโภคและ

มูลค่าส่งออก โดยท่ีรายได้ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับกลุ่มผู้จัดจ าหน่าย  ผู้น าเข้า และผู้ดูแลสิทธิ       

มากท่ีสุด โดยมีสัดส่วนส าคัญของรายได้จากมูลค่าของการขายหรือให้เช่าลิขสิทธ์เพื่อน าไปผลิต

เป็นสินค้าอุปโภค บริโภคมากท่ีสุด  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีมีเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมคาแรกเตอร์

และจากผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม การคาดการณ์ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
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ผู้ประกอบการ และแผนการด าเนินธุรกิจในระยะต่อไป คณะผู้วิจัยสามารถสรุปแนวโน้มอัตราการ

เติบโตของอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ไทย ณ สิ้นปี 2560 และ 2561 ได้ตามตารางท่ี  5.6 

 

ตารางที่ 5.5 คาดการณ์อัตราการเติบโตอุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ ในปี 2560 และ 2561 

ประเภทธุรกิจ 

2559 2560 (F) 2561 (F) 

อัตราการ

เติบโต 

)ร้อยละ(  

มูลค่า 

)ล้านบาท(  

อัตราการ

เติบโต 

)ร้อยละ(  

มูลค่า 

)ล้านบาท(  

อัตราการ

เติบโต 

)ร้อยละ(  

มูลค่า 

)ล้านบาท(  

ผู้ผลิตงานโดยมี

ทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของตนเอง 

-8.8 90.9 20.2 109.3 18.9 130.0 

ผู้รับจ้างผลติ 28.6 40.7 32.5 53.8 14.8 61.9 

ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า 

ผู้ดูแลสิทธิ 
8.0 1,555.5 8.3 1,685.3 7.1 1,805.8 

รวม 7.3 1,687.08 9.6 1,848.5 8.1 1997.6 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช )ไทยแลนด์ (จ ากัด  

 
 
 
 
 
 



 

62 

  

 
 
 

บทที่ 6 ผลการส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมเกม ในปี พ.ศ. 2559 
และการคาดการณ์อัตราการเติบโตในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 

อุตสาหกรรมเกมไทยคือตลาดของผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ใน

ปี พ.ศ. 2559 พบว่า  จากจ านวนประชากรไทยท้ังหมด 65 ล้านคนนั้น มีจ านวน Installed base 

ของ Smart phone ถึง 40 ล้านเครื่อง ซึ่งนับได้ว่าร้อยละ 61.5 ของจ านวนประชากรท้ังหมด

สามารถเข้าถึงเกมโมบายได้ นอกจากนี้  Computer/Notebook ในประเทศไทยก็ยังมี Installed 

base รวมกว่า 17 ล้านเคร่ืองอีกด้วย จ านวนของอุปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาด

บริโภคเกมซึ่งถือว่ามขีนาดสัดส่วนท่ีใหญ่พอสมควร 

จากผลการส ารวจล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมเกมโดยรวมมีมูลค่าสูงถึง 16,328 

ล้านบาท และมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยปัจจัยหลักมาจากเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลงพัฒนาและเอื้อให้กระบวนการผลิตเกมในแพลตฟอร์มต่างๆ มีความรวดเร็วและง่าย

ขึ้น ส่วนในฝั่งของผู้บริโภคเองก็มีการเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนท่ีทุกวันนี้

กลายเป็นแพลตฟอร์มหลักของคนเล่นเกมไปแล้ว 

6.1     มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามการบริโภคและการผลิต 

เมื่อพิจารณาดูข้อมูลภายในโดยแยกเป็นสัดส่วนของการผลิตเองและการน าเข้ามาจาก

ต่างประเทศ พบว่าตลาดไทยมีมูลค่าการบริโภครวม 15,894 ล้านบาท แต่กลับมีมูลค่าการผลิต

รวมเพียงแค่ 751 ล้านบาทเท่านั้น โดยมีสัดส่วนการผลิตเพื่อส่งออกมากกว่าการผลิตเพื่อใช้หรือ

บริโภคภายในประเทศ ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลืออีกกว่า 15,557 ล้านบาท คือการน าเข้าเกมจาก

ต่างประเทศมาท้ังหมด รายละเอียดดังข้อมูลในภาพท่ี 6.1 
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ท้ังนี ้ตลาดเกมไทยยังมีพื้นท่ีเหลืออยู่อีกมากส าหรับผู้ประกอบการไทย  โดยผู้ประกอบการ

ไทยสามารถพิจารณาดูว่าส่วนไหนของตลาดที่น่าสนใจและคุ้มค่าต่อการลงทุนต่อไป 

 

 

ภาพที่ 6.1 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมในปี พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

หมายเหตุ: การส ารวจนีไ้มร่วมมลูค่าดังต่อไปนี ้

1. ผู้ประกอบการที่ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทย 

2. รายได้ของร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ ่
 

มูลค่าการบริโภคเกมและการผลิตเกมในไทยในปี พ.ศ. 2559 นั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1.1 การบริโภคเกม 

ตลาดการบริโภคเกมมีมูลค่าสูงถึง 15,894 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วนการบริโภคเกมท่ี

น าเข้าจากต่างประเทศ 15,577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.0 และสัดส่วนการบริโภคเกมท่ีผลิต

ขึ้นเองภายในประเทศเพียง 317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ดังข้อมูลในภาพท่ี 6.2 ซึ่งสรุปได้ว่า 

น าเข้าเพ่ือบริโภค ผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ ส่งออก 

มูลค่าบริโภค 15,894 

ล้านบาท มูลค่าผลิต 751 

ล้านบาท 

434 

ล้านบาท 

15,577 

ล้านบาท 

317 

ล้านบาท 
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ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้บริโภค แต่ยังไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตเกมท่ีแข่งขันได้      

โดยตลาดบริโภคเกมนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1) การบริโภคเกมท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 98.0 ของการบริโภค

รวมของท้ังตลาด สาเหตุหลักท่ีเกมส่วนใหญ่เป็นเกมท่ีน าเข้าจากต่างประเทศนั้น 

เนื่องจากอุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่าง

เต็มท่ี ประเทศท่ีส่งเสริมให้ผู้ผลิตเกมมีศักยภาพเพียงพอท้ังในแง่คุณภาพของคอน

เทนต์และราคาเท่านั้นจึงจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ส าหรับประเทศไทยนั้น 

แม้ว่าจะมีบุลคลากรท่ีมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าต่างชาติอื่นๆ แต่ภาครัฐยังคง

ขาดความชัดเจนและต่อเนื่องในการวาง Roadmap ของอุตสาหกรรมการผลิตเกมใน

ประเทศ นอกจากนี้ภาคการศึกษาไทยยังผลิตและป้อนบุคลากรท่ีใช้งานได้จริงเข้าสู่

อุตสาหกรรมเกมได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง  และจากการท่ีวัตถุดิบแรกเริ่มท่ีส าคัญ

ท่ีสุดของการผลิตเกมนั้นคือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีครบครันและแข่งขันได้ 

ประเทศไทยท่ียังขาดบุคคลากรท่ีมีความสามารถอยู่จึงยังต้องพึ่งพาการน าเข้าเกมเป็น

หลักมาตลอดระยะเวลาหลายปท่ีีผ่านมา 

2) การบริโภคเกมท่ีผลิตขึ้นเองภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.0 ของการ

บริโภครวมท้ังตลาด โดยแม้ว่าทิศทางของการผลิตเกมเองภายในประเทศมีการ

พัฒนาการจากปีท่ีผ่านมา แต่ในเชิงลึกของอุตสาหกรรมนั้น ผู้ประกอบการเองยังคง

ต้องอาศัยท้ังปัจจัยภายนอกและภายในมาช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคด้วยความ

ยากล าบาก ในเชิงนโยบายนั้น หากมองตั้งแต่การเริ่มต้นลงทุนธุรกิจเพื่อผลิตเกมแล้ว 

จะพบว่าอุปสรรคส าคัญของผู้ประกอบการอยู่ท่ีแหล่งเงินทุน เนื่องจากการผลิตเกมเอง

นั้นมีต้นทุนสูงท้ังจากค่าซอฟต์แวร์และค่าจ้างบุคคลากร   แต่การกู้เงินจากสถาบัน

การเงินไทยนั้นยังคงต้องอาศัยสินทรัพย์ท่ีจับต้องได้เป็นแหล่งค้ าประกันของผู้กู้อยู่ เช่น

ท่ีดินหรือเครื่องจักร ในขณะท่ีลักษะของธุรกิจการผลิตเกมนั้นไม่จ าเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ 

ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องต้องใช้ทรัพย์สินส่วนตัวในการลงทุน หรือด าเนินการ

เพื่อให้ได้เงินกู้มาลงทุนผลิตเกมเอง ซึ่งเท่ากับว่า ผู้ประกอบการไม่ได้รับการสนับสนุน

จากสถาบันการเงินในการกู้เงินเลย และผู้ประกอบการท่ีสร้างเกมจะต้องมีเงินทุน
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ส่วนตัวสูงในการท าธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ ปัญหาด้านบุคลากรท่ีมีศักยภาพแข่งขันได้

แต่ไม่ได้ถูกป้อนเข้าตลาดการผลิตเกมอย่างเพียงพอและต่อเนื่องดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ก็ส่งผลให้การผลิตเกมไทยมีต้นทุนท่ีสูงมากและมีความไม่ต่อเนื่อง กล่าวโดย

สรุปคือ ประเทศไทยยังเรียกได้ว่ายังขาดเสถียรภาพในการจัดการด้านการลงทุนและ

จัดการทรัพยากรในการผลิตเกมให้มีคอนเทนต์ติดตลาดได้อย่างต่อเนื่อง 

ภาพที่ 6.2 สัดสว่นมูลค่าการบริโภคเกมในปี พ.ศ. 2559 

ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 

6.1.2 การผลิตเกม 

มีมูลค่ารวม 751 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ 317 ล้านบาท และ

มูลค่าการผลิตเพ่ือส่งออก 434 ล้านบาท ดังในรายละเอียดตามภาพท่ี 6.3 ประกอบไปด้วย 

1) การผลิตเพื่อส่งออก มีขนาดใหญ่กว่าการผลิตเพื่อใช้ในประเทศอยู่พอสมควร สัดส่วน

อยู่ท่ีร้อยละ 57.8 สาเหตุหลักคือ รายได้จากการรับจ้างผลิตเนื่องจากคุณภาพของผู้ผลิต

เกมในประเทศไทยได้รับการยอมรับจากตลาดโลก และนอกจากนี้เกมบน mobile 

platform ก็มีตลาดท่ีใหญ่ท าให้ผู้ผลิตเกมจากประเทศไทยสามารถหารายได้จากเกมใน

ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น 

การบริโภคเกมที่
ผลิตขึน้เอง

ภายในประเทศ
2.0%

การบริโภคเกมที่
น าเข้าจาก
ต่างประเทศ
98.0%
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2) การผลิตเพื่อใช้ในประเทศ จุดเริ่มของธุรกิจการผลิตเกมนั้นส่วนใหญ่มาจากความชื่น

ชอบส่วนบุคคลของผู้เริ่มต้นธุรกิจ หากแต่การผลิตงานเกมสักงานนั้น จ าเป็นต้องมี

องค์ประกอบท่ีส าคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน บุคคลากร ความสามารถทาง

เทคนิค และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ การเลือกแนวทางของเกมท่ีจะผลิตนั้น

ก็มิใช่เรื่องง่าย เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วหลายๆบริษัทอาศัย Game Tester ในการดูแล

ควบคุมคุณภาพงานเกม โดย Game tester จะมีหน้าท่ีลองเล่นเกมเพื่อหาจุดปรับแก้

เกมไปเรื่อยๆ และปัญหาท่ีมักเกิดขึ้นคือการปรับแก้หลายครั้งนั้นมักก่อให้เกิดต้นทุนท่ี

สูงเกินกว่างบท่ีตั้งไว้ตั้งแต่แรก นอกจากนี้  ระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการผลิตก็เพ่ิมขึ้นกว่า

เป้าท่ีวางเอาไว้ด้วย  ทางคณะวิจัย IDC จึงมีความเห็นว่าสาเหตุท่ีผู้ผลิตเกมไทยมักจะ

ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ค่อยได้นั้นเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจในผู้บริโภคเชิงลึก 

(Customer Insights) ท าให้ผู้ประกอบการขาดการวางแผนภาพรวมท่ีสมบูรณ์ตั้งแต่

ต้นทางซึ่งก็คือทางฝั่งนักลงทุน ไปจนถึงปลายทางซึ่งก็คือการขาย การตลาดและการ

การบริการหลงัการขาย  

 

ภาพที่ 6.3 สัดสว่นมูลค่าการผลิตเกมในปี พ.ศ. 2559 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: คณะวิจยั บริษัท ไอดีซี รีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จ ากดั 

การผลติเพื่อใช้ใน
ประเทศ
42.2%

การผลติเพื่อ
สง่ออก
57.8%
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6.2    มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทธุรกิจและประเภทเกม 

จากตารางท่ี 6.1 แสดงถึงรายละเอียดของมูลค่าอุตสาหกรรมเกม จ าแนกตามประเภท

ธุรกิจ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  

1) ผลิตเกมโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง (Original Content / IP Owner)  

2) รับจ้างผลิตเกม (Outsource Service) 

3) จัดจ าหน่าย น าเข้าและเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์งานเกม (Distribution, Import, 

Publishing and Online Game Operation) 

ตารางที่ 6.1 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทธุรกิจในปี พ.ศ. 2558-2559 

  หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ 
น าเข้าเพ่ือบริโภค  ผลิตเพ่ือใช้ในประเทศ   ส่งออก  รวม 

2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 

ผู้ผลิตเกมโดยมี
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของตนเอง 

- - 96.9 148.5 188.5 196.3 285.4 344.8 

ผู้รับจ้างผลติเกม - - 16.7 17.2 230.7 237.6 247.5 254.8 
ผู้จัดจ าหน่าย และ
น าเข้าเกม 

13,552.9 15,557.4 141.0 151.1 0.5 0.5 13,694.4 15,729.1 

รวม 13,552.9 15,557.4 254.7 316.8 419.7 434.4 14,227.3 16,328.7 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

6.2.1 ผู้ผลิตเกมโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง (Original Content / IP Owner) 

ปัจจุบันตลาดไทยมีศักยภาพในการผลิตเกมประเภทท่ีสร้าง IP ของตัวเองเพิ่มมากขึ้น     ซึ่ง

ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การผลิตเกมนั้นท าได้ง่ายขึ้น   ได้

คุณภาพงานท่ีดีขึ้น และรวดเร็วขึ้น เมื่อหลายปีก่อนนั้น ตลาดเกมรวมจะได้รับอิทธิพลจากตลาด

เกม Computer เป็นหลัก ซึ่งการผลิตเกม Computer เกมหนึ่งนั้นมีต้นทุนทางการเงินและเวลาท่ี

ใชใ้นการผลิตสูงมาก เนื่องจากลักษณะเกมมีความลุ่มลึกซับซ้อน อีกท้ังตัวเกมต้องถูกดีไซน์ให้ผู้เล่น

สามารถใช้เวลาบนเกมได้นานๆ ต่างจากปัจจุบันท่ีตลาดเกมรวมเปลี่ยนมาได้รับอิทธิพลจากตลาด
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เกมโมบายเป็นหลัก ซึ่งตัวแพลตฟอร์มท่ีใช้เล่นนั้นไม่เหมาะกับการใช้เวลานานๆ นอกจากนี้

สมรรถนะของอุปกรณ์การเล่นก็ยังต่างกับเกม Computer หรือ Console อยู่มาก ท าให้เกมถูก

ก าหนดให้ลดทอนความซับซ้อนลงตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มความลื่นไหลในการเล่น ดังนั้น

ต้นทุนการผลิตเกมทุกวันนี้จึงถือได้ว่าลดลงในภาพรวมจากความต้องการของตลาดท่ีเปลี่ยน

แพลตฟอร์มไป 

ตารางที่ 6.2 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทเกมในผู้ผลิตเกมโดยมีทรัพย์สินทาง

ปัญญาของตนเอง ปี พ.ศ. 2559 

หน่วย: ล้านบาท 

เกมจ าแนกตามอุปกรณ์และช่องทางการจัด
จ าหน่ายของผู้ผลิตเกมโดยมีทรัพย์สินทางปัญญา

ของตนเอง 

ผลิตและน าเข้าเพ่ือ
ใช้ในประเทศ 

ส่งออก รวม 

Computer 
- Offline - - - 
- Online 0.03 3.2 3.2 

Console/Handheld 0.1 23.0 23.1 
Mobile/Tablet 

- iOS 126.8 102.0 228.9 
- Android 21.5 68.1 89.6 
- Windows Phone - - - 

Arcade - - - 
รวม  148.4 196.3 344.8 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ส าหรับประเทศไทย ผู้เล่นเกมมือถือนิยม หรืออาจเรียกได้ว่ามีศักยภาพในการใช้จ่ายเพื่อ

การเล่นเกมบน iOS มากกว่า Android ถึง 2.5 เท่าตัว และหากนับเฉพาะเกมโมบายท่ีผลิตใน

ประเทศและมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง รายได้จากผู้เล่นในประเทศบน iOS นั้นมีมากกว่า 

Android ถึงกว่า 5 เท่าตัว ซึ่งตลาดประเทศไทยมีภาพท่ีค่อนข้างตรงกันข้ามกับตลาดต่างประเทศ 

ท่ีเกมบน Android จะสร้างรายได้รวมให้มากกว่า iOS 
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ส าหรับตลาดเกม Computer และเกม Console ในปัจจุบันนั้น มีความแตกต่างจากอดีต

อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากในอดีตผู้ผลิตเกมมักจะสร้างเกมบนพื้นฐานท่ีให้เล่นบน Computer ก่อน 

แล้วหากเกมได้รับความนิยมจึงค่อย port ขึ้นไปเล่นบน Console แต่ในปัจจุบันนั้นกลับเป็นไปใน

ทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ผู้ผลิตเกมหลายๆท่ีเลือกท่ีจะสร้างเกมโดยตั้งต้นเพ่ือเล่นบน Console 

ก่อน และหากเกมได้รับความนิยมจึงอาจจะ port ไปท่ี Computer ด้วย ซึ่งกระแสในปัจจุบัน

แสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดท่ีเปลี่ยนไป 

6.2.2 ผู้รับจ้างผลิตเกม (Outsource Service) 

หากจะมองกันเฉพาะในบริบทการผลิตเกมในประเทศ ผู้ประกอบการส่วนมากค่อนข้างจะ

มีความเห็นตรงกันคือ ประเทศไทยเหมาะกับการเป็นผู้รับจ้างผลิตเกมให้ต่างชาติ ท้ังนี้เนื่องจาก

โครงสร้างพื้นฐานท่ีต้องใช้ในการผลิตเกมนั้นต้องจ่ายให้กับต่างชาติเป็นหลักก่อน ท้ังลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์  หรือลิขสิทธิ์อื่นๆ ไม่เว้นแม้แต่ค่าโฆษณาท่ีทุกวันนี้ก็ต้องจ่ายให้กับ Online platform 

หลัก ท าให้อ านาจการต่อรองราคาแทบเป็นศูนย์  Outsource Service จึงเป็นค าตอบของผู้ท่ี

ต้องการหรือยังมีใจรัก และมีความสามารถที่จะผลิตงานเกม แต่ไม่ต้องการแบกรับต้นทุนมหาศาล

และความเสี่ยงสูง แต่ก็ดังท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนต้นในข้อ 6.1 ว่าสัดส่วนการผลิตเพื่อส่งออกนั้นมี

มากกว่าการผลิตเพื่อใช้หรือบริโภคภายในประเทศ สอดคล้องกับข้อมูลของ Outsource Service 

ท่ีมีฐานลูกค้าเป็นต่างชาติมากกว่าลูกค้าในประเทศมากกว่า 10 เท่าตัว 

 

ตารางที่ 6.3 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทเกมในผู้รับจ้างผลิตเกม ปี พ.ศ. 2559 

หน่วย: ล้านบาท 

เกมจ าแนกตามอุปกรณ์และช่องทางการจัด
จ าหน่ายของผู้รับจ้างผลิตเกม 

ผลิตและน าเข้าเพ่ือ
ใช้ในประเทศ 

ส่งออก รวม 

Computer 
 - Offline - - - 

 - Online - 19.9 19.9 
Console/Handheld - 100.0 100.0 
Mobile/Tablet 
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- iOS 8.6 78.5 87.1 

- Android 8.6 39.3 47.9 
- Windows Phone - - - 

Arcade - - - 
รวม  17.2 237.7 254.9 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

6.2.3 ผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์งานเกม (Distribution, Import, 

Publishing and Online Game Operation) 

ส าหรับตลาดไทย ส่วนของผู้จัดจ าหน่าย น าเข้า และตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์งานเกมคือส่วน

ท่ีสร้างมูลค่าการบริโภคเกมของไทยมากท่ีสุด และตลาดเกมท่ีใหญ่ท่ีสุดคือตลาดโมบายเกม ส่วน

ท้ัง Computer และ Console เกมก็เติบโตในส่วนของ Online Platform มากกว่า Offline มาก 

จากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นส าคัญ 

 

ตารางที่ 6.4 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทเกมในผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและเป็น

ตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์งานเกม ปี พ.ศ. 2559 

หน่วย: ล้านบาท 

เกมจ าแนกตามอุปกรณ์และช่องทางการจัด
จ าหน่ายของผู้จัดจ าหน่าย น าเขา้และเป็นตัวแทน

บริหารลิขสิทธิ์งานเกม 

ผลิตและน าเข้าเพ่ือ
ใช้ในประเทศ 

ส่งออก รวม 

Computer 
- Offline 9.7 - 9.7  
- Online 6,608.0 - 6,608.0 

Console/Handheld 2,051.0 - 2,051.0 
Mobile/Tablet 

- iOS 2,975.9 0.2 2,976.1 
- Android 3,513.9 0.4 3,514.3 

- Windows Phone - - - 
Arcade 570.0 - 570.0 

รวม  15,728.5 0.6 15,729.1 
ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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ตารางที่ 6.5 แหล่งทีม่าของรายได้ในเกมจ าแนกตามประเภทเกมในผู้จัดจ าหน่าย น าเข้าและ

เป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์งานเกม ปี พ.ศ. 2559 

ประเภทธุรกิจ 
2559 

มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วนร้อยละ 

Retail 586.2 3.7 

Pay Per Download 109.4 0.7 

Subscription 0 - 

In-App Purchase 11,824.8 75.2 

Advertisement 9.9 0.1 

Other 3,198.7 20.3 

 รวม 15,729.0 100.0 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

จากการส ารวจพบว่า ท่ีมาของรายได้ในเกมส่วนท่ีใหญ่สุดมาจาก In-App Purchase โดย

รายได้หลักจะมาจากยอด Digital Download ในเกม PC และ Mobile รวมถึงการซื้อ item     

ในเกมและ package promotion ต่างๆ ส่วนรายได้บน Web Browser รวมถึง Facebook 

Game นั้นพอมีอยู่บ้าง แต่ก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อยอยู่ โดยมีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 0.4 จาก

รายได้ใน    In-App Purchase ท้ังหมดเท่านั้น 

ส่วนรายได้จาก Retail นั้นพบว่ามีอยู่เพียงร้อยละ 3.7 เท่านั้นในปี พ.ศ. 2559 และมี

แนวโน้มลดสัดส่วนลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากผู้เล่นเกมหันมาเล่นเกมบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นการหันมา Steam เกม PC หรือการดาวน์โหลดเกมจาก Facebook, Line, iOS และ 

Android 
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นอกจากนี้ ช่องทางการจ าหน่ายเกมผ่านร้านค้าปลีก (Retail) อย่างแผ่นเกม PC นั้นก็มี

อุปสรรคจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเกมแผ่นแทอ้าจจะมีราคาหลาย

ร้อยบาทจนถึงหลักพันบาท ในขณะท่ีแผ่นเกมละเมิดลิขสิทธิ์ขายกันอยู่ในตลาดมีราคาเพียงแผ่น

ละหลักร้อยต้นๆเท่านั้น และแม้ว่าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะพยายามด าเนินการปราบรามอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ปัญหาละเมินลิขสิทธิ์ก็ยังคงเป็นปัญหาท่ียังไม่สามารถจัดการได้อย่างท่ัวถึง และเป็น

อุปสรรคอย่างมากต่อผู้ผลิตเกม และการขายผ่านร้านค้า (Retail) 

ในอุตสาหกรรมเกมนั้น รายได้จากค่าโฆษณานั้นมีสัดส่วนท่ีน้อยมาก เนื่องจากผู้ผลิตเกมมัก

ไม่ออกแบบให้ค่าโฆษณาเป็นช่องทางรายได้หลักด้วยวัตถุประสงค์ของคนเล่นเกมคือความสนุกและ

เพลิดเพลินจากการเล่น เกมจึงมักจะออกแบบให้กระตุ้นการใช้จ่ายบนช่องทางอื่นๆ เช่นการซื้อ 

item ในเกม การออกโปรโมชั่นการเติมเงินเพื่อให้ได้เลเวลพิเศษ เป็นต้น ดังนั้นรายได้จากค่า

โฆษณาจึงมักได้มาจากเกมประเภท Casual ท่ีใหด้าวน์โหลดฟรีและมีฐานผู้เล่นขนาดใหญ่นั่นเอง 

6.3 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทอุปกรณ์เกม 

การจะพิจารณามูลค่าอุตสาหกรรมเกมจ าแนกตามประเภทอุปกรณ์นั้นจะพิจารณาเฉพาะ

ผู้ผลิตเกมโดยมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง (Original Content / IP Owner) และผู้จัด

จ าหน่าย น าเข้าและเป็นตัวแทนบริหารลิขสิทธิ์งานเกม (Distribution, Import, Publishing and 

Online Game Operation) เท่านั้น ไม่นับรวมถึงผู้รับจ้างผลิตเกม (Outsource Service) เพราะ

ผู้รับจ้างผลิตเกมจะสนใจในแง่มุมประเภทของผู้ว่าจ้างเท่านั้น 

 

ตารางที่ 6.5 มูลค่าอุตสาหรกกรรมเกมจ าแนกตามประเภทอุปกรณ์ 

รูปแบบและเนื้อหาในการ
น าเสนอผลงาน 

ตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ 

Computer   
Retail Box 9.9 - 

Digital Download  6,656,1 1.5 
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Web Browser  48.0 - 

Console/Handheld เฉพาะตัว
เกมไม่รวมอุปกรณ์ 

  

PlayStation 3 - - 

PlayStation 4 6.6 4.4 
PlayStation Portable - - 

PlayStation Vita - - 
Nintendo DS - 1.8 

Nintendo Switch - - 

Wii U - - 
Xbox360 - - 

Xbox One 0.1 0.7 

อ่ืน ๆ  2.04 - 

Mobile/Tablet - - 

iOS 3,118.9 30.9 

Android 3,559.6 20.9 

Windows Phone - - 

Arcade เช่น เกมตู้ 570.0 - 

รวม 16,013.7 60.1 

 

จากตารางท่ี 6.5 จะพบว่าประเภทอุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสูงสุดคือ Mobile ซึ่งประกอบไปด้วย 

iOS และ Android ซึ่งเป็นมูลค่าตลาดถึงร้อยละ 42 ของมูลค่าอุตสาหกรรมรวม ตามมาด้วย 

Computer – Digital Download ซึ่งมีมูลค่าตลาดถึงร้อยละ 41 ของมูลค่าอุตสาหกรรมรวม 

6.4 สรุปและคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมเกม 

ตลาดเกมยังคงเติบโตได้ดีในท้ัง 3 ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะเกมประเภทโมบายท้ัง iOS 

และ Android ซึ่งสิ่งท่ีน่าสนใจคือช่องว่างระหว่าง IP Owner กับ Distribution หากประเทศ

สามารถวางรากฐานให้ Ecosystem ของการผลิตเกมในประเทศมีความพร้อมแบบเบ็ดเสร็จโดย

อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประเทศไทยเราก็น่าจะสามารถ
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ยกระดับจากประเทศผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว ให้เป็นประเทศผู้ผลิตดังเช่นท่ีจีน เกาหลี หรือ

เวียดนาม ท่ีท าให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นได้ 

 

ตารางที่ 6.6 มูลค่าตลาดเกมรวมและการคาดการณ์ปี พ.ศ. 2560-2561 

ประเภทธุรกิจ 

2559 2560 (F) 2561 (F) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

อัตราการ

เติบโต 

(ร้อยละ) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ผู้ผลิตเกมโดยมี

ทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของตนเอง 

20.8 344.8 22.6 422.6 25.1 528.7 

ผู้รับจ้างผลติเกม 3.0 254.8 8.8 277.3 10.4 306.1 

ผู้จัดจ าหน่าย และ

น าเข้าเกม 
14.9 15,729.0 14.9 17,628.5 11.7 19,693.4 

รวม 14.8 16,328.7 12.2 18,328.4 12.0 20,528.2 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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บทที่ 7 ผลการส ารวจสถานภาพบุคลากร ปี 2559 และ
คาดการณ์ ปี 2560 

การส ารวจข้อมูลสถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์คร

อบคลุมท้ังการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full-time) และการจ้างบุคลากรภายนอก 

(Outsource และ Freelance) ท้ังในรูปแบบของบุคคลและบริษัท พบว่าในปี 2559 มีจ านวน

บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์รวมกันเท่ากับ 7,766 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 (จ านวน 

7,365 คน) ร้อยละ 5 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 ,905 คน ในปี 2560 โดยมีรายละเอียด

การจ้างงานในแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้ 

7.1     บุคลากรในสาขาแอนิเมชันและคาแรคเตอร์ 

 ในปี 2559 บุคลากรในอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีจ านวนท้ังสิ้น 3,252 คน เป็นพนักงานด้าน

การผลิตแอนิเมชันในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 58 ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด หรือคิดเป็น

จ านวนเท่ากับ 1,880 คน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรด้าน Pre-Production จ านวน 362 คน 

Production จ านวน 1,124 คน และ Post-Production จ านวน 394 คน ในขณะท่ีการจ้างงาน

บุคลากรภายนอกสาขานี้มีสัดส่วนร้อยละ 13 ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด ท้ังนี้บุคลากรท้ังหมดใน

สาขาแอนิเมชันและคาแรคเตอร์ ในปี 2559 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12 จากปี 2558 หรือเท่ากับ 

417 คน 

 ในส่วนบุคลากรด้านอื่นๆ ท่ีมีส่วนส าคัญต่อการประกอบกิจการ อันได้แก่ บุคลากรด้าน

การตลาด การขายและการพัฒนาธุรกิจ มีสัดส่วนร้อยละ  6 ในปี  2559 เพิ่มขึ้นจากปี  2558 ร้อย

ละ  7 บุคลากรด้านผู้บริหารมีสัดส่วนร้อยละ  6 ในปี  2559 ปรับลดลงจากปี  2558 ร้อยละ 1 ใน

ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 17  คือบุคลากรด้านอื่นๆ  เช่น บุคลากรด้านการเงิน ด้านธุรการ ด้าน

บุคคล ฯลฯ เพ่ิมขึ้นจากปี  2558 ร้อยละ  3  
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 จ านวนบุคลากรท่ีแสดงในตารางท่ี 7. 1  เป็นการส ารวจเฉพาะบริษัทท่ีมีธุรกิจหลักด้านงาน

แอนิเมชันและคาแรคเตอร์เท่านั้น ไม่รวมถึงกิจการท่ีเป็นผู้ซื้องานแอนิเมชัน เช่น สถานีโทรทัศน์ 

โรงภาพยนตร ์Production House และ บริษัทโฆษณา เป็นต้น 

การคาดการณ์บุคลากรในสาขาแอนิเมชันและคาแรคเตอร์ ณ สิ้นปี 2560 คาดว่าการจ้าง

งานจะเติบโตร้อยละ 6 จากปี 2559 โดยจะมีจ านวนบุคลากรประจ าและท่ีจ้างจากภายนอก

ท้ังหมด 3,463 คน สาเหตุหลักมาจากจ านวนงานการรับจ้างผลิตท่ีมาจากต่างประเทศมีจ านวน

มากขึ้น และทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีมีปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 

 

ตารางที่ 7.1 จ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมแอนิเมชันและคาแรคเตอร์ 

ต าแหน่ง 

2558 2559 2560 

จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

Pre-Production 322 11.1 362 11.1 382 11.0 

Production 908 31.4 1,124 34.6 1,228 35.5 

Post-Production 362 12.5 394 12.1 424 12.2 

บุคลากรด้านการตลาด การขาย และการ

พัฒนาธุรกิจ 
183 6.3 195 6.0 203 5.9 

ผู้บริหาร 195 6.7 193 5.9 193 5.6 

บุคลากรอื่นๆ 551 19.1 567 17.4 586 16.9 

จ านวนบุคลากรภายนอก 371 12.8 417 12.8 447 12.9 

รวม 2,892 100.0 3,252 100.0 3,463 100.0 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด 
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7.2    บุคลากรในสาขาเกม 

ในปี 2559 บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมมีจ านวนท้ังสิ้น 4,508 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558        

ร้อยละ 1 โดยมีบุคลากรด้านการผลิต พัฒนา และดูแลเกม มีสัดส่วนร้อยละ 46 ของบุคลากร

ท้ังหมดหรือเท่ากับ 2,784 คน  เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2 ซึ่งบุคลากรท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด คือ 

พนักงานเทคนิคอื่นๆ อันได้แก่ Customer support และผู้ดูแลระบบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 

ของบุคลากรท้ังหมด ในขณะท่ีการจ้างงานบุคลากรภายนอกสาขานี้มีสัดส่วนร้อยละ 7 ของจ านวน

บุคลากรท้ังหมด   

ในส่วนบุคลากรท่ีนอกเหนือจากด้านการผลิต พัฒนา และดูแลเกม ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการ

ประกอบกิจการ ได้แก่ พนักงานอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 27 ของบุคลากรท้ังหมด พนักงาน

ด้านการตลาด การขายและการพัฒนาธุรกิจ มีสัดส่วนร้อยละ 16 ของบุคลากรท้ังหมด และบุคลากร

ด้านผู้บริหาร มีสัดส่วนร้อยละ 4 ของบุคลากรท้ังหมด 

การคาดการณ์บุคลากรในสาขาเกม ณ ส้ินปี 2560 คาดว่าการจ้างงานจะลดลงร้อยละ 1 จาก

ปี 2559 โดยจะมีจ านวนบุคลากรประจ าและท่ีจ้างจากภายนอกท้ังหมด 4,445 คน สาเหตุหลักมา

จากการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์พกพาส่วนบุคคล 

จ านวนบุคลากรท่ีแสดงในตารางท่ี 7.2 เป็นการส ารวจเฉพาะบริษัทท่ีมีธุรกิจหลักด้านงาน

เกมท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงกลุ่มนักพัฒนาอิสระ 

 

  ตารางที่ 7.2 จ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม 

ต าแหน่ง 

2558 2559 2560 

จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

จ านวน 

)คน(  
ร้อยละ 

Game Designer 86 1.9 94 2.1 123 2.8 

Game Artist 483 10.8 518 11.5 541 12.2 

Game Producer 288 6.4 305 6.8 316 7.1 
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Game Programmer 282 6.3 295 6.5 311 7.0 

Game Tester 152 3.4 147 3.3 142 3.2 

บุคลากรด้านการตลาด การขาย และการ

พัฒนาธุรกิจ 

717 16.0 698 15.5 623 14.0 

ผู้บริหาร 749 16.7 727 16.1 697 15.7 

บุคลากรอื่นๆ 183 4.1 183 4.1 177 4.0 

จ านวนบุคลากรภายนอก 1218 27.2 1214 26.9 1173 26.4 

รวม 315 100.0 327 100.0 342 100.0 

ที่มา: คณะผู้วิจัย บริษัท ไอดีซี รเีสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด  
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บทที่ 8 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

8.1     ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน เกม และคาแรคเตอร์ คณะวิจัย

ได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีผู้ประกอบการท้ังสามอุตสาหกรรมเผชิญอยู่  และสรุป

ปัญหาและอุปสรรคออกมาเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้ 

8.1.1 ผู้ประกอบการมองว่าทิศทางและเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมที่ภาครัฐจะพัฒนาและ

สนับสนุนยังคงไม่ชัดเจน 

เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องเป็นแผนระยะยาวต่อเนื่องใช้ระยะเวลาเป็นสิบปี  

นโยบายต่างๆ ท่ีภาครัฐส่งเสริมจะต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการยังคงมองว่า 

นโยบายต่างๆ ของภาครัฐยังคงมีความไม่สอดคล้องกัน ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมได้

เต็มท่ี เช่น นโยบายสนับสนุนการสร้างบริษัท start up ขณะท่ี SMEs ท่ีตั้งอยู่ก่อนไม่ได้รับการ

สนับสนุนในส่วนนี้ ท าให้ SMEs เสียเปรียบในการแข่งขัน ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อ

อุตสาหกรรมโดยรวม เป็นต้น 

8.1.2 ปัญหาด้านแหล่งเงินทุน   

ปัญหาด้านแหล่งเงินทุนถือเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ เนื่องจาก

อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงเพื่อใช้ในการซื้อซอฟต์แวร์และลงทุนในการ

ผลิตคอนเทนต์  ซึ่งการผลิตคอนเทนต์เองก็ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตพอสมควรก่อนจะ

ก่อให้เกิดรายได้ โดยเฉพาะงานท่ีเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างเอง (own IP) แต่ปัญหาท่ีผู้ประกอบการ

รายย่อยเผชิญคือบริษัทไม่มีเงินทุนเพียงพอ และไม่สามารถกู้ธนาคารได้ เนื่องจากทรัพย์สินท่ีมี

มูลค่าสูงสุดท่ีบริษัทถืออยู่นั้นสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งได้แก่ ซอฟต์แวร์ หรือ

ลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งส าหรับประเทศไทยนั้นไม่มีน้ าหนักท่ีจะน ามาใช้ค้ าประกันกับธนาคารได้ 
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8.1.3 ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในสายงานที่มีทักษะเฉพาะทาง 

แม้ในปัจจุบันภาคการศึกษาได้ เปิดรับนักศึ กษาให้ เข้าเรียนสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอมเทนต์มากขึ้น บุคคลากรในสายงานท่ีต้องใช้ทักษะเฉพาะทางก็ยังคงเป็นท่ี

ขาดแคลนอยู่ เนื่องจากบุคลากรในสายงานดังกล่าวท่ีมีประสบการณ์ท างานและผลงานคุณภาพท่ี

อ้างอิงได้มีอยู่อย่างจ ากัด  บางส่วนออกไปท างานอิสระ (freelance) และบางส่วนก็ถูกซื้อตัวโดย

บริษัทต่างชาติท่ีด้วยค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า  ส่วนนักศึกษาท่ีจบใหม่นั้นก็ยังไม่มีทักษะเพียงพอท่ีจะ

ท างานได้ทันที เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ได้เน้นให้เจาะลงไปเฉพาะทางด้านใดด้าน

หนึ่ง ท าให้นักศึกษาจบใหม่ต้องมาหัดทักษะและเลือกว่าตนจะท างานสาขาไหนตอนท่ีเร่ิมเข้ามาใน

ตลาดแรงงานแล้ว นอกจากนี้ ทักษะภาษาอังกฤษก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีผู้ประกอบการมองว่า

บุคคลากรรุ่นใหม่ยังคงขาดอยู ่

8.1.4 ปัญหาการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ   

เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ก้าวเข้าสู่การผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ตั้งแต่ยุคแรกๆ  

ตลาดในประเทศจึงเปิดรับคอนเทนต์ของต่างชาติเข้ามาตั้งแต่แรกเริ่ม  และเมื่อผู้ประกอบการไทย

ก าลังจะเริ่มก้าวสู่การผลิตคอนเทนต์ของตนเอง  ก็กลับพบอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในประเทศ  

เนื่องจากตลาดการบริโภคในไทยอยู่ตัวแล้วในระบบการรับคอนเทนต์ต่างชาติเข้ามา แอนิเมชันท่ี

ฉายตามช่องทีวีต่างๆ ก็เป็นของต่างชาติเกือบท้ังหมด ผู้ผลิตไทยจึงใช้วิธีรับงานจากต่างประเทศ 

(outsource) หรือผลิตงานลิขสิทธิ์เองเพื่อส่งออก (own IP ) โดยไม่มีมีรากฐานสนับสนุนจาก

ตลาดการบริโภคในประเทศเลย ซึ่งจุดนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะเป็นการพึ่งพาตลาด

ต่างประเทศอย่างเต็มตัว 

8.1.5 ปัญหาด้านมาตรการ นโยบายกฎหมาย และภาษีอากร 

ผู้ประกอบการมองว่าภาครัฐยังคงขาดมาตรการและนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

บางประการ ได้แก่  
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- สิทธิประโยชน์ทางภาษี ( Tax Incentive ) ท่ีบริษัทต่างชาติท่ีมาจ้างงานผู้ผลิตคอน

เทนต์ไทยควรจะได้ เพื่อให้ผู้ผลิตไทยไม่เสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน

ท่ีมีนโยบายดังกล่าว  

- ระบบคอนเทนต์โควต้า ( Content Quota System ) ท่ีจ ากัดสัดส่วนของคอนเทนต์

ต่างชาติที่ฉายในโทรทัศน์ เพ่ือให้คอนเทนต์ของไทยได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม 

- มาตรการการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น แอนิเมชัน เกม หรือ

คาแรคเตอร์ เพ่ือให้ปกป้องผู้ผลิตคอนเทนต์ และผู้น าเข้าคอนเทนต์   

- มาตรการการตรวจจับผู้ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความยุติธรรมในเรื่อง

ของต้นทุนให้ผู้ประกอบการ 

- มาตรการในการคุ้มครองผู้ประกอบการไทย ในปัจจุบัน การให้ BOI นั้นเป็นการเอื้อ

ประโยชน์ส าหรับบริษัทต่างชาติท่ีมาเปิดในประเทศไทยมากกว่า ซึ่งบริษัทเหล่านั้นถือ

ว่ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยท้ังในเชิงของการรับงาน และการแย่งชิงแรงงาน 

ภาครัฐควรมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยด้วย 

- มาตรการการจัดเก็บภาษีมีความซ้ าซ้อน เช่น การจัดเก็บภาษี e-commerce เพิ่มเติม 

เป็นต้น 

8.2     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะวิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายเพ่ือเสนอต่อส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ดังนี้ 

8.2.1 ภาครัฐควรก าหนดเป้าหมายและทิศทางของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในระยะยาว                    

และก าหนดกฎหมายและนโยบายต่างๆให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายทีก่ าหนด 

โดยภาครัฐทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการศึกษา หรือหน่วยงานใดๆ ก็ตามท่ีเกี่ยวข้อง จะต้อง

ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกันในระยะยาว (10-20 ปี) และสองคล้องกับกระบวนการต่างๆ ทาง

กฎหมายและภาษีท่ีต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง 
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8.2.2 ภาคการศึกษาควรสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิจริง และ

ควรมีการเปิดช่องทางให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสอนในสถาบันการศึกษาได้มากขึ้น 

ส าหรับการฝึกงานในสาขาท่ีต้องใช้ทักษะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์  การ

ฝึกงานเพียง 2 เดือนนั้นยังไม่สามารถท าให้ทางบริษัทเห็นผีมือของนักศึกษาได้ และใน

ขณะเดียวกันนักศึกษาเองก็ยังไม่ได้เรียนรู้กระบวนการในการท างานอย่างครบถ้วน ดังนั้นระบบ 

สหกิจศึกษาท่ีให้นักศึกษาได้เข้าไปปฏิบัติงานจริงในบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนจึงเป็น

ระบบท่ีจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกท้ังยังท าให้บริษัทได้เห็นฝีมือของ

นักศึกษาเพื่อพิจารณาถึงการจ้างงานหลังเรียนจบอีกด้วย  นอกจากนี้ ภาคการศึกษาควรเปิด

ช่องทางให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสอนในสถาบันการศึกษาได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการเข้าไปสอน

ในมหาวิทยาลัยได้นั้นจะมีข้อจ ากัดจากกฎเกณฑ์เรื่องวุฒิการศึกษาอยู่  ท้ังท่ีในความเป็นจริงแล้ว 

ผู้เชี่ยวชาญในสายงานนี้มักมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการสั่งสมประสบการณ์การท างาน 

8.2.3 ภาครัฐควรสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ตลาดในประเทศ และสนับสนุนการออกสู่ตลาด

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ในการท่ีอุตสาหกรรมจะเติบโตได้นั้น ภาครัฐจะต้องสร้างรากฐานท่ีมั่นคงให้อุตสาหกรรม

จากในประเทศเสียก่อน โดยก าหนดนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษี ( Tax 

Incentive )  ระบบคอนเทนต์โควต้า ( Content Quota System ) มาตรการการตรวจจับสินค้า

ละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรการการตรวจจับผู้ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน มาตรการในการคุ้มครองผู้ประกอบการ

ไทย และมาตรการลดภาษีส่วนท่ีมีความซ้ าซ้อน นอกจากนี้ ภาครัฐก็ควรสนับสนุนการไป 

Business Matching ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะจัดตั้งผู้แทนจากภาครัฐไปออกงาน

แสดงต่างๆ เพ่ือช่วยหาคู่ค้าทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย 

8.2.4 ภาครัฐควรหาทางช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการที่ต้องลงทุนในซอฟต์แวรด์้วยวิธีต่าง  ๆ

โดยภาครัฐอาจช่วยสร้างศูนย์กลางท่ีมีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมติดตั้งให้บริษัท SMEs 

ท่ีมีต้นทุนน้อยได้เช่าใช้ในราคาถูก หรืออาจจะช่วยเจรจาต่อรองราคาซอฟต์แวร์ท่ีจ าหน่ายใน

ประเทศไทย หรือช่วยลดภาษีให้บริษัทท่ีซื้อซอฟต์แวร์อย่างถูกกฎหมาย เป็นต้น 
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8.2.5 ภาครัฐควรเป็นสื่อกลางในการตั้งกองทุนและการจัดประกวดต่างๆ 

เพื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ได้มีเงินทุนและแรงจูงใจ

ในการผลิตงานท่ีเป็นลิขสิทธิ์ โดยภาครัฐควรเป็นสื่อกลางให้บริษัทใหญ่ท่ีมีเงินทุนได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในกองทุนและการประกวดต่างๆ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 

8.2.6 ภาครัฐควรปลูกฝังจิตส านึกอันดีให้ชาวไทยในการลดละเลิกการใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

การปลูกฝังจิตส านึกอันดีในการไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จะช่วยสร้างก าลังใจให้เจ้าของ

ลิขสิทธิ ์และท าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 


