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ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA: Digital Economy Promotion 
Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูล
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามข้อมูล
ความก้าวหน้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายและการพัฒนาต่างๆ รวมถึงการ
ก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

โดยในปี 2559 นี้ได้รับมอบหมายให้สถาบันไอเอ็มซี (IMC) เป็นคณะผู้วิจัย
ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ทั้งนี้ในการส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ ไม่รวมซอฟต์แวร์เกมและแอนิเมชั่น 

  

1. มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 

การส ารวจมูลค่าตลาดในปี 2559 ใช้การอ้างอิงฐานข้อมูลประชากรตาม
การจัดหมวดหมู่กิจกรรมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย (Thailand Standard 
Industrial Classification) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งแบ่งหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ภายใต้ TSIC2009 โดยครอบคลุม
รายละเอียดทั้งด้านขายปลีก ขายส่ง และบริการ ท าให้สามารถระบุบริษัทใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ได้ดียิ่งขึ้น 
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  1.1 มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2559 

ในปี 2559 ภาพรวมตลาดของไทย มีมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ 50,129 ล้านบาท โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 4.63 ซึ่งใน
มูลค่าดังกล่าวแบ่งเป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป มูลค่า 12,730 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
9.51 และบริการซอฟต์แวร์ 37,399 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.84 โดยภาคการเงิน
ยังคงเป็นสาขาที่มีการใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และบริการมากที่สุด รองลงมา คือ 
หน่วยงานราชการและภาคการท่องเที่ยว  

ส าหรับปัจจัยหลักที่ท าให้มูลค่าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์หดตัวลง
คือรูปแบบการด าเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ในปัจจุบันที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญ กล่าวคือมีการเปลี่ยนไปสู่ Software-enable Service (บริการที่เกิดจาก
การใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้รับค่าบริการเป็นรายได้) ทั้งนี้
เป็นผลมาจาก Cloud Technology และโมเดลการเก็บค่าบริการซอฟต์แวร์แบบ 
SaaS (Software as a Service) โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้การผลิต
ซอฟต์แวร์ในภาพรวมย้ายไปสู่ซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Software-enable 
Service (รายละเอียดดังแสดงในภาพด้านล่าง) อย่างไรก็ตามในการส ารวจ   
ครั้งนี้ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว  
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1.2 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปึ 2559 

ด้านการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2559 พบว่า 
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทยส่งออกซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มี
มูลค่ารวม 3,714 ล้านบาท 

ผลการส ารวจ ยังพบว่า ในปี 2559 ประเทศไทย มีมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์
และบริการซอฟต์แวร์น าเข้า 31,158 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ราวร้อยละ 5.42 
(มูลค่าปี 2558 อยู่ที่ 32,944 ล้านบาท) ส่วนมูลค่าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
เพื่อการพัฒนาในองค์กร (In-House) อยู่ที่ 15,834 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อย
ละ 6.25 (มูลค่าปีก่อน 14,903 ล้านบาท) และมีจ านวนบุคลากรที่เป็นฐานการผลิต
ซอฟต์แวรแ์ละบริการซอฟต์แวร์ 56,082 คน 

 

1.3 คาดการณ์การเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์         
ปี 2560-2561 

โดยคาดการณ์ว่าปี  2560 และ 2561 ตลาดซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ของไทยจะมีการหดตัวลงราว 4-5% ต่อปี หรือมีมูลค่าการผลิตใน
ประเทศราว 48,124 และ 47,623 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงที่
ผู้ประกอบการก าลังปฏิรูปการท าธุรกิจ (Business Transformation) ครั้งใหญ่ 
ด้วยแรงกดดันจากรูปแบบหรือโมเดลในการด าเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ก าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก ท าให้ผู้ประกอบการพยายามหาวิธีในการสร้างรายได้
รูปแบบใหม่ที่ยั่งยืน โดยมุ่งสู่ Software-enable Service หรือ Software as a 
Service ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง แต่กระบวนการนี้อาจจะต้องใช้
เวลา 1-3 ปี 
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  1.4 มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว ปี 2559 

ด้านการผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded Software) ในปี 
2559 มีมูลค่า 5,277 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 12.62 จากปี 2558 ทั้งนี้เป็นเพราะ
งานจากการรับจ้างพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Outsourcing 
services provider) ในปีนี้ลดลง ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจแต่ละปีความ
ต้องการของลูกค้าต่างกัน กล่าวคือ ในบางปีมีลูกค้าประเภทที่จ้างพัฒนาและผลิต
ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวจ านวนมาก ในขณะที่บางปีผู้ประกอบการด้านสมองกลฝัง
ตัวมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเอง ท าให้มีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบที่
ใช้ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว ในรูปแบบการสร้างมีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง 
และการพัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว เพื่อใช้กับสินค้าของบริษัทโดยมีฐานะเป็น
หน่วยผลิตภายใน (In-house production) มากขึ้น ส่วนการส่งออกซอฟต์แวร์
สมองกลฝังตัวมีมูลค่า 2,478 ล้านบาท  

  

 1.5 คาดการณ์การเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว ปี 2560-
2561  

ขณะที่มูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวในปี 2560 และ 2561  
ประมาณการว่ามีอัตราการเติบโตกลับขึ้นมาจากปี 2559 ปีละราว 5% คิดเป็น
มูลค่า 5,541 ล้านบาท และ 5,818 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีปัจจัยจากแนวโน้ม
ด้าน IoT ซึ่งจะท าให้เกิดการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งจากตลาดภาครัฐ 
และเอกชน ตัวอย่างเช่น โครงการ Smart City ที่เกิดขึ้นทั้งจากนโยบายรัฐ และทั้ง
ที่เกิดจากความร่วมมือกันของนักธุรกิจท้องถิ่นที่ใช้ชื่อว่าบริษัทพัฒนาเมืองในหลาย
จังหวัดจะสร้างเม็ดเงินตั้งแต่ปีนี้ไป รวมทั้งปัจจัยด้านการส่งออกที่ส่งผลให้มูลค่า
ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวในปี 2560 และ 2561 จะมีการเติบโตต่อเนื่อง 
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2. แนวโน้มตลาดในปี 2560 

แนวโน้มตลาดที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง ตลาดภาครัฐของปี 2560 ได้รับการกระตุ้นจากนโยบาย 
Thailand 4.0 ที่ส่วนหนึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจการลงทุน
พิเศษอย่าง (Eastern Economic Corridor : EEC) หรือระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ในภาพรวมของการพัฒนาประเทศ ส าหรับในแวดวงไอทีนโยบายรัฐ
ส่งผลสะท้อนออกมาหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ Digital Park Thailand ที่
พัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนและ
สร้างนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างในปี 2561 โครงการ 
PromptPay ที่ในปีนี้จะขยายไปสู่การใช้งานในภาคธุรกิจ ท าให้เกิดการลงทุนด้าน
การพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานเชิงธุรกิจ และโครงการ Smart City ที่รัฐบาล
ให้การสนับสนุน เช่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมถึงการรวมตัวกันของนักธุรกิจท้องถิ่น
ในการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมืองในหลายจังหวัด เพื่อพัฒนาให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ
หรือ Smart City 

โดยโครงการทั้งสามด้านดังกล่าวจะเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนการสร้างและผลิตทางด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมมีเม็ดเงินไหลเข้ามา
นับจากปีนี้ แต่อาจจะยังอยู่ในปริมาณที่ไม่สูงนักเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้น 

 

  ประการที่สอง ตลาดภาคเอกชนคาดว่ามีส่วนหลัก ดังนี้ ส่วนแรกคือ        
แนวโน้มการเติบโตตามการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายรัฐดังที่กล่าวมาในข้างต้น 
ซึ่งไม่เฉพาะการเกิดภายใต้โครงการทั้งสามโครงการ แต่เชื่อว่าจะส่งผลไปสู่การ
พัฒนาตนเองในภาคธุรกิจที่จะน าไอทีและซอฟต์แวร์เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานมากขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการ
ขนาดกลางมีโอกาสในการขยายการใช้งานมากขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ซึ่งในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า ภาคธุรกิจจะเกิด Digital Transformation 
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ส่วนที่สอง การเติบโตจากภาคการส่งออกซอฟต์แวร์ มีแนวโน้มที่ดีทั้ง      
ปี 2559 และต่อเนื่องปี 2560 เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายอยู่ในช่วงของการ
ขยายตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งที่ท าตลาด
ต่างประเทศอยู่แล้วยิ่งมีการขยายตลาดไปยังประเทศอ่ืนๆ และขยายฐานลูกค้าใน
ประเทศเดิมๆ ด้วย  

  

ประการที่สาม รูปแบบหรือโมเดลในการท าธุรกิจของอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์เปลี่ยนแปลงไปสู่ Software-enable Service (บริการที่เกิดจากการใช้
ซอฟต์แวร์) และ SaaS (Software as a Service) ซึ่งในการส ารวจข้อมูลตลาด
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ที่ผ่านมาไม่ได้มีการเก็บมูลค่าดังกล่าว ดังนั้นการ
คาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมในปัจจัยแนวโน้มทั้งจากนโยบายภาครัฐ
ในประการแรก และการเติบโตของภาคเอกชนในประการที่สองข้างต้น อาจจะไม่
ส่งผลให้เห็นมูลค่าการเติบโตของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ภายใต้
โครงการส ารวจข้อมูลตลาดในปีนี้ ผนวกกับความพยายามของผู้ประกอบการที่
ปฏิรูปธุรกิจให้สอดรับกับ Mega Trends อย่าง Cloud Technology, IoT และ 
Digital Transformation ยังจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนอีก 1-3 ปี หรือบาง
รายอาจจะนานกว่านั้น ท าให้ในระหว่างนี้ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ในภาคการผลิตจึงมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเติบโตของ
ซอฟต์แวร์ได้ย้ายไปอยู่ในวงของ Software-enable Service มากข้ึน โดยมีการเกิด
บริการในส่วนนี้มากข้ึนจากผู้ประกอบการรายใหม่ และรายเดิม 
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3. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ในปี 2559 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของไทยหลาย
ราย มีความพยายามที่จะสร้างซอฟต์แวร์ของตนเองให้เป็นนวัตกรรมที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างรายได้ในรูปแบบ Software-enable Service และขายเป็น
บริการซอฟต์แวร์ในรูปแบบ SaaS หรือเรียกเก็บค่าใช้บริการเป็นส่วนแบ่งรายได้ 
(Revenue Sharing) ซึ่งจะเป็นหนทางที่ด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ทดแทนการรับ
งานโครงการซึ่งเมื่อสิ้นสุดก็ต้องหาโครงการใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจ
ด ารงอยู่  โดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์บางรายได้ค้นหาแนวทางเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมของตนเอง บางรายประสบความส าเร็จ แต่บางรายยังไม่ค้นพบนวัตกรรม
ที่จะสร้างรายได้ให้แก่องค์กร ซึ่งต้องใช้เวลาด าเนินการต่อไป  

กล่าวโดยสรุปปรากฎการณ์ของการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเหล่านี้จึงเป็นผล
ให้มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ปี 2559 หดตัวลง 

ในโอกาสนี้คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้เปลี่ยนวิธีการส ารวจตลาด โดยใน
การส ารวจครั้งต่อไปควรท าการส ารวจส่วน Software-enable Service ด้วย 
เนื่องจากเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ก าลังเกิดขึ้น และมีโอกาสที่จะ
สร้างมูลค่าอีกมาก โดยไม่ได้จ ากัดอยู่ในวงอุตสาหกรรมใดๆ เท่านั้น แต่จะขยายไป
ยังกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย  

ส าหรับความเคลื่อนไหวของโครงการภาครัฐที่น่าจับตามองในปี 2560 คือ 
โครงการ PromptPay ส าหรับภาคธุรกิจที่ท าให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของธนาคารต่างๆ และระบบความปลอดภัยสารสนเทศ และโครงการ 
Smart City จะท าให้เกิดการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ใน
หลายจังหวัด อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ปลายทาง รวมทั้งการลงทุนด้านอ่ืนๆ 
ซึ่งโดยรวมจะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ด้านการ
ท่องเที่ยว การเกษตร อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
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 คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อภาครัฐ คือการส่งเสริมให้เกิดการใช้
ซอฟต์แวร์ ในกลุ่มผู้ประกอบการระดับ SME ให้มากขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้เกิด
ผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระยะยาว ผ่านกลไกภาษี สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรม และความเป็นจริง เช่น ไม่ควร
ก าหนดเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระดับจังหวัด ซึ่งในความเป็นจริงการ
พัฒนาซอฟต์แวร์จะท าที่ใดก็ได้ เป็นต้น 

  นอกจากนี้รัฐควรออกนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาบุคลากร
ซอฟต์แวร์อย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพื่อให้เกิดผลโดยเร็ว โดยควรมีแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งในระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งควรปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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The Digital Economy Promotion Agency (DEPA), Ministry of 
Digital Economy and Society, has been continuously organized the 
survey of Thai software industry in order to observe progress and 
trends of the software market including major changes in industries in 
the last few years. The results have been and will be used for strategic 
planning and establishing policies in both government and private 
sectors. 
 

This year (2016) ,  IMC Inst i tute has been ass igned to 
successively conduct the survey of Thai Software industry.  The scope 
of this survey does not include games and animations. 

  

1. Software market and software service values 

In this survey, the Thailand Standard Industrial Classification 
(TSIC), defined by the Department of Business Development, was used 
as a reference. TSIC2009, classifying software and software service 
industries retail, wholesale and services, helps identifying and 
categorizing businesses in software and software service industries. 
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 1.1 Software market and software service market values for 
the year 2016 

According to the survey results, the value of overall software 
market for the year 2016 reached 50.1 billion baht, decreasing 4.63 
percent from last year of which 12.7 billion baht coming from package 
software (9.51 percent decreased) and 37.4 billion baht from software 
services (2.84 percent declined). The financial sector remains the 
highest spender on software and software services, following by 
government and tourism respectively.  

 This market shrinkage is mainly caused by a major change in 
software business models. Evidently, the shift into software-enable 
service (define as service from software usage by which software 
providers earn cost of service as income) has been developed as a 
result of Cloud technology and SaaS (Software as a Service) service 
charge model. In this survey, however the value of this software -
enable service market was not yet collected. Extended information is 
shown in the picture below. 
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   1.2 Export and import software and software service market 
values in year 2016 

  On the export business, the export of software and software 
services reached 3.7 bill ion baht in 2016 while the export of 
embedded system software generated 2.5 billion baht, resulting in a 
total value of 6.2 billion baht in export. 

Moreover, the survey results also reveal that the value of 
imported software and software services in 2016 is 31.2 billion baht, 
5.7 percent declined from last year (in 2015 the value was 32.9). As for 
the In-house software and software services at 15.8 billion baht, 
increased by 6.25 percent (in 2015, sector the value is estimated was 
14.9) with a number of staff at 56,083 people. 

 

  1.3 Software and software service market growth forecast for 
year 2017 - 2018  

As for 2017-2018, the Thai software market is forecasted to 
decrease by roughly 4 - 5 percent, the figures would be 48.1 - 47.6  
billion baht in value as a result of extensive business transformation. 
In software development market, there is a pressure of changing in 
business patterns or models, software providers are searching for new 
ways to earn sustainable profits, leading to the shift towards software-
enable service or Software as a Service (SaaS), built on their own 
intellectual properties (IPs). This transformation process, however will 
take at least 1-3 years. 
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   1.4 Embedded system market value in year 2016 

As for the embedded system market, the survey indicated that 
the market of Thai embedded system software in 2016 reached 5.2 
billion baht, shrinking by 12.6 percent from 2015 due to less amount 
of work required of outsourcing service providers. The demand in this 
market segment usually fluctuated year by year, this year embedded 
entrepreneurs released many of their own products, therefore their 
designs and develops were for their  owned intellectual properties, 
and also becoming In-house operations as well as In-house embedded 
system producers. The export market value of embedded system was 
2.5 billion baht. 

  

 1.5 Embedded system market growth forecast for year 2017 - 
2018 

In terms of forecast, the value of embedded system market in 
year 2017 and 2018 are expected to bounce back from year 2016 by 
about 5 percent each year, value at 5.5 billion baht and 5.8 billion 
baht respectively. This is due to the Internet of thing (IoT) trends that 
would spawn investment and innovation from both government and 
private sectors. For example, the Smart City project which was 
originated from both the government policy and collaboration among 
local businesses (City Developer Company) in various provinces, would 
generate revenues starting from this year. The export market of the 
embedded system would also expected to grow continuously in the 
next two years. 
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2. Market Trends in 2017 

Three vital trends in 2017 are: 
Firstly, the government market would be stimulated from the 

Thailand 4.0 policy in the form of special economic zone or the 
eastern economic corridor (EEC) initiative for the overall country 
development. Specifically for IT development, for IT precinct reflected 
several new projects are underways. The Digital Park Thailand project, 
a large development zone in the Sriracha district, Chonburi, is designed 
to be a centre of investment and digital innovation and will start it ’s 
construction in the year 2018. The PromtPay project this year will be 
adopted by private sectors, which will result in generating investment 
in system development for businesses. The Smart City project in 
Chiangmai and Phuket is being supported by the government and 
cooperated by local businesses to transform provinces into smart 
cities.  

All these three projects would trigger investment in software 
development. Capital investment is expected to flow in starting from 
this year but the amount would still be small in the beginning stage of 
the projects. 

  

Secondly, the market value in business sectors would be 
growing as a result of the government’s policies to stimulate the 
market. This will not be limited to the three government projects 
above but will be self development by businesses to integrate IT and 
software in their operations, especially in the small enterprise group. 
The medium enterprise community will also expand its usage of IT 
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and software. It can be concluded that the digital transformation in 
the business sectors will arise. 

Another factor could be the continuing growth since year 2016 
to 2017, some entrepreneurs were in the process of international 
market expansion while those who were already in foreign market also 
enlarged their customer base in overseas. 

  

Thirdly , software business models are shifting towards 
software-enable service and Software as a Service (SaaS), of which it’s 
values were not collected in this survey. Therefore, the predicted 
growth from both trends as described above might not reflect the 
actual growth of the software market this year. Combined with the 
effort of entrepreneurs to reform their business to catch up with mega 
trends such as Cloud Technology, IoT and Digital Transformation, 
which would require a few years or more, the software and software 
service would appear to be in a decline during this period. The growth 
of software and software service market is, however, believed to be 
move into software-enable service as both old and new software 
providers are providing more services in this market.  
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3. Conclusion & Recommendations 

During 2016, many Thai software and software service 
providers have been trying to leverage innovation, providing software-
enable services  and earning profits from replacing the old model that 
requires seeking SaaS or revenue sharing models. This strategy will 
sustain their business as a compensation of seeking for another project 
after project for the business to be able to survive. While  operators 
were finding their strategies to develop their own innovations, some 
of them accomplished, some have not found any new approach to 
increase the profit, it could be a while until they found the game plan.    

 

As this phenomenon of business model changed reflected the 
market value of software and software service market to shrink, the 
survey methodology for next year should be modified. Software -
enable service should be incorporated to accommodate this software 
industry trends and new value opportunities, including new consumer 
markets. 

 

Outstanding projects to watch for the year 2017 will include 
PromptPay and Smart City. PromptPay in the business is likely to 
stimulate investment in banking infrastructure as well as IT security 
systems while Smart City will spark software investment, along with 
large-scale infrastructure, network equipment and end devices. 
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Moreover, both projects would spur expenditures in other industries 
such as tourism, agriculture and real estate. 

  

As for recommendations, the government should support and 
promote software usage in small and medium enterprises, which will 
lead to long-term benefits for the software and software service 
industries. Appropriate tax and non -tax privileges should be 
implemented with practicality, avoiding the setting up of software 
promotion zone at a provincial level (as software can be developed 
anywhere). 

  

In addition, manpower development in the software and 
software service should be prioritized and made a nat ional agenda . 
Measures include formulating short and long-term software manpower 
development plans, reviewing and updating all IT and software related 
curricula in keeping pace with technological change. 
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การส ารวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
ประจ าปี 2559 

การส ารวจมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ประจ าปี 2559    
ได้ท าการส ารวจมูลค่าการผลิต โดยการวัดมูลค่าดังกล่าวจะสอดคล้องกับคู่มือการ
ส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์1 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA (ด าเนินการต่อเนื่องจากนโยบายของ
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA) ในการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ เนื่องจากมูลค่าการผลิตเป็น
ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศไทย     

 
ภาพที่ 1 : การแบ่งประเภทมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 

 
[ที่มา: TDRI,2558] 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ประมาณการมูลค่าการใช้ซอฟต์แวร์และบริการ

ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย โดยเป็นการน าตัวเลขมูลค่าการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ
รวมกับตัวเลขการน าเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเพื่อให้ได้มูลค่าการใช้ซอฟต์แวร์

                                                           
1 คู่มือการส ารวจตลาดซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์, ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน),  2556 
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ภายในประเทศ รวมทั้งคณะผู้วิจัยได้ส ารวจธุรกิจขนาดใหญ่ที่น่าจะมีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เพื่อใช้ภายในองค์กร (In-house) ด้วยเช่นกัน ดัง
ภาพประกอบที่ 1 

ขอบเขตในการส ารวจจะครอบคลุมเฉพาะรายได้ของซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์เท่านั้น เช่นเดียวกับการส ารวจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมรายได้
ของบริการที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ (Software-enable Service) ยกตัวอย่าง
เช่น Agoda มีรายได้จากการรับจองโรงแรมและที่พักผ่านเว็บไซต์อโกด้า ซึ่งไม่ใช่
รายได้จากซอฟต์แวร์โดยตรง  

การส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2559 แบ่งการ
ส ารวจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (2) บริการซอฟต์แวร์    
(3) ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (4) การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในองค์กร (In-house) 
(5) การผลิตบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และสารสนเทศ  

 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากการส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

ประจ าปี 2559 โดยสถาบันไอเอ็มซ ี
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ผลการส ารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 
ประจ าปี 2559 

 
ในปี 2559 ตลาดซอฟต์แวร์ของประเทศไทย มีมูลค่าการผลิต 50,129 

ล้านบาท และมีมูลค่าการบริโภค 77,573 ล้านบาท มีการพัฒนาเพื่อใช้ในองค์กร 
15,834 ล้านบาท ดังภาพประกอบที่ 2 

 
ภาพที่ 2   

[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 
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จากการส ารวจศึกษาถึงมูลค่าการผลิต พบว่าในปี 2559 มีมูลค่า 50,129 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มูลค่าลดลงร้อยละ 4.63 ดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 

[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 

ปัจจัยที่ท าให้มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์โดยรวมปี 2559 
มีมูลค่าลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมมีการชะลอตัวลง และรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจซอฟต์แวร์เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ มีการ
เปลี่ยนโมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์ไปสู่ Software-enable Service มากขึ้น โดยช่วง     
1-2 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจ านวนมากมีความพยายามในการหาแนวทางเพื่อ
บรรลุสู่ โมเดลใหม่ดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านผลมาจากเทคโนโลยี Cloud และ SaaS ที่ส่งผลให้ตลาด
ซอฟต์แวร์เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ มีการใช้ซอฟต์แวร์ในแบบเช่าใช้ ซึ่งท าให้เม็ด
เงินในการจับจ่ายใช้สอยด้านซอฟต์แวร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
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ส าหรับการประมาณการมูลค่าของปี 2560 และ 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยพบว่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์มีการหดตัวลงอย่างต่อเนื่องราว     
ปีละ 4-5% เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ผู้ประกอบการก าลังปรับตัวไปสู่โมเดลใหม่ 

คณะผู้วิจัยพบข้อสังเกต ดังนี้ 
• ผู้ประกอบการก้าวไปสู่ Software-enable Service มากข้ึน เชน่ A-Host 

จัดท าโครงการ Thai Go Green โมบายแอพ ในการซื้อขายข้าวอินทรีย์ใน
รูปแบบ eCommerce ซึ่งท าให้มีรายได้จากการจ าหนา่ยข้าว เป็นตน้ 

• Cloud Technology แ ล ะ  SaaS ( Software as a Service)  ท า ใ ห้
โครงสร้างราคาซอฟต์แวร์เปลี่ยน  

• เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่มีโครงการขนาดใหญ่
ระยะยาว 3-5 ปี จะเหลือเพียงโครงการขนาดเล็ก ภายใน 1-3 เดือน หรือ
บางโครงการเปลี่ยนไปใช้ Cloud ซึ่งมีความยืดหยุ่น ใช้เฉพาะชว่งเวลาที่
ต้องการเท่านั้น  
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ผลการส ารวจบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 

ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตวั 
 

ส าหรับผลการส ารวจมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวปี 2559 
พบว่ามีมูลค่า 5,277 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง 12.62% ทั้งนี้เป็นผลมาจากงานใน
ส่วนของการรับจ้างพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Outsourcing 
services provider) ลดลง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในบางปี ในขณะที่งานด้านอ่ืน
ขยายตัว ดังภาพประกอบที่ 4  

ภาพที่ 4   

 
[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 

คาดว่า ณ สิ้นปี 2560 ตลาดซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัวจะมีการเติบโตกลับ
ขึ้นมาราว 5% ต่อเนื่องไปยังปี 2561 ที่คาดว่าจะมีการเติบโตราว 5% เช่นกัน       
คิดเป็นมูลค่า 5,541 ล้านบาท และ 5,818 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเป็นผลจากการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่อย่าง IoT และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ 
Smart City   
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ผลส ารวจการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์   
เพ่ือใช้ในองค์กร (In-house) 

 
การส ารวจการผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในองค์กร 

(In-house) ประจ าปี 2559 ซึ่งไม่ได้คิดเป็นมูลค่าของซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ แต่ค่าใช้จ่ายบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
บริการซอฟต์แวร์ ว่าการประมาณการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรด้านดังกล่าว            
ในปี 2559 มูลค่า 15,834 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตจากปี 6.25%   

 
 
 

ผลการส ารวจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 
ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 

 
ส ารวจมูลค่าซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทุติยภูมิจากส านักวิจัยต่างประเทศมาประกอบ และบริษัทผู้จัด
จ าหน่ายซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในประเทศ โดยได้มูลค่าทั้งหมด 31,158 ล้านบาท มูลค่า
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปประมาณ 18,612  ล้านบาท และมูลค่าบริการซอฟต์แวร์ 
12,546 ล้านบาท  
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ผลการส ารวจมูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์บริการซอฟต์แวร์ 

และซอฟต์แวร์สมองกลฝงัตัว 
 
ในปี 2559 ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยส่งออกซอฟต์แวร์

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,192 ล้านบาท โดยได้รวมซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป บริการซอฟต์แวร์ 
และซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว  ซึ่ งมี อัตราการเติบโต 9.59% ดั งปรากฎใน
ภาพประกอบที่ 5 แสดงอัตราการเติบโตของการส่งออกระหว่างปี 2558-2559 

ภาพที่ 5 

[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 
 

จากการส ารวจพบว่า การส่งออกมีการขยายตัวจาก 2 ปัจจัย ประกอบด้วย 
ปัจจัยแรก บริษัทซอฟต์แวร์จากต่างประเทศที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมีการ
เติบโตส่งผลให้เกิดการส่งออกมากขึ้นโดยอัตโนมัติ  ประการที่สอง ผู้ประกอบการ
ไทยทั้งกลุ่มบริษัทด้านซอฟต์แวร์ และกลุ่มสมองกลฝังตัว มีการส่งออกเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ประเทศไทยในภาพรวมมีการส่งออกซอฟต์แวร์สูงขึ้นกว่าปี 2558 
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การส ารวจสถานภาพบุคลากรและการจ้างงาน 

ประจ าปี 2559 
 
การส ารวจสถานภาพบุคลากรและการจ้างงาน ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ ในปี 2559 คณะผู้วิจัย พบว่า  จ านวนบุคลากรด้าน
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ 56,082 คน ทั้งนี้ มีจ านวนพนักงาน
เพิ่มข้ึน 0.38% เมื่อเทียบกับผลส ารวจในปี 2558 ดังภาพประกอบที่ 6 

 
ภาพที่ 6   

[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 
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ส าหรับบุคลากรด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในบริษัท จ าแนกตาม
ประเภทต่างๆ ของปี 2559 นั้น Programmer /Software Developer /Tester          
มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ ร้อยละ 25.53 รองลงมา คือ Business Analyst /Software 
Analyst and Designer /Software Architect มี สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ  24.66 ดั ง
ภาพประกอบที่ 7  

ภาพที่ 7 

  
[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 
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ขณะที่บุคลากรด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ที่อยู่ ในองค์กร       
( In-house)  จ าแนกตามประเภทต่างๆ ในปี  2559 พบว่าต าแหน่ง System 
Engineer (SE)/Network Engineer (NE) มีสัดส่วนสูงที่สุด คือ ร้อยละ 31.1 และ
รองลงมาคือต าแหน่ง  Programmer/Software Developer/Tester มีสัดส่วน       
ร้อยละ 30.1 ดังภาพประกอบที่ 8 

 
ภาพที่ 8  

[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 
 

 
 
 
 
 



ข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจ าปี 2559 
 

30 

ผลการส ารวจการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาซอฟต์แวร์และสารสนเทศ (Educational sector) 

 
จากการส ารวจการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

คณะผู้วิจัยพบว่า เป็นที่น่าสังเกตเก่ียวกับจ านวนผู้เข้าใหม่มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่
ผู้ที่จบการศึกษามีเพียงครึ่งหนึ่งของจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า ทั้งนี้ สอดคล้องกับ
ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังภาพประกอบที่ 9 

 
ภาพที่ 9 

[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 
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จากการส ารวจข้อมูลปี 2559 พบว่ามีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดการ
เรียนการสอนภายใต้การก ากับของสกอ. อยู่ถึง 212 หลักสูตร จาก 91 สถาบัน ที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และสารสนเทศ  

 
ผลจากการส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับพัฒนาซอฟต์แวร์และสารสนเทศจ านวน 51 ตัวอย่าง/หลักสูตร 38 สถาบัน    
สกอ. ได้แสดงเก่ียวกับการรับเข้าและปริมาณบัณฑิตที่จบการศึกษาใน 3 สาขาหลัก 
ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที่ 1  
ข้อมูลการรับเข้าและปริมาณบัณฑิตที่จบการศึกษา (ข้อมลูจาก สกอ.)  

โดยข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2559  
(ยังรวบรวมไม่ครบถ้วนเนื่องจากอยู่ในระหว่างปีการศึกษา)  
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นอกจากนี้ สถาบันการศึกษามีการสอนวิชา Emerging Technology 
เพื่อให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยี ใหม่  เช่น IoT ( Internet of Things) , Cloud 
Technology และ Data Science/Machine Learning ซึ่งปรากฎดังภาพประกอบ
ที่ 10 

ภาพที่ 10   

 
[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 
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นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนโปรแกรมภาษาต่างๆ ที่ครอบคลุมภาษาใหม่ๆ 
เช่น Python, Swift ดังปรากฎในภาพประกอบที่ 11 
 

 
ภาพที่ 11   

 
[ที่มา : คณะผู้วจิัย] 
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• Cloud Computing เป็นตัวแปรในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมไอที ซึ่ง

เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากขึ้น  
• Internet of Things (IoT) จะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ อย่าง

ต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่า 
IoT ถึง 5 หมื่นล้านชิ้นในปี 2020  

• Big Data /Analytics ธุรกิจจะใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือ Big Data 
มากขึ้น ด้วยการน าไปวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

• โครงการ Thailand 4.0 และ Digital Park จะมีส่วนกระตุ้นให้มีการ
ใช้งานไอทีมากข้ึน 

• นโยบายของการใช้ PromptPay และ QR Code จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนทางด้านไอทีมากขึ้น 

• การตื่นตัวของ Tech-startup มีเม็ดเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
และมีการสร้างนวัตกรรมออกมาซึ่งกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจ 

• แนวโน้มตลาด Software-enable Service จะมีการเติบโตสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 

 
 

 
 
 
 
 
 


