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1.1 ความสาํคัญและทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจิยั 
 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงภายใตโ้ลกาภิวตัน ์ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว และมี

ความซบัซอ้นมากขึน้ก่อใหเ้กิดสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงจากระบบการคา้และการลงทนุอยา่งเสรี 

โดยเฉพาะจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่งผลใหป้ระเทศท่ีกาํลงัพัฒนา เช่น ประเทศไทย และกลุ่ม

ประเทศในอาเซียน ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีมีความทา้ทาย และอปุสรรคตา่งๆ  เป็นปัจจยั

เร่งใหป้ระเทศกาํลงัพัฒนาตอ้งใหค้วามสนใจในการปรบัปรุงศกัยภาพและคณุภาพของผลผลิต

และสินคา้ของประเทศ นอกจากนีก้ารแข่งขนัทางการคา้ในตลาดโลกท่ีมีความหลากหลาย รวมถึง

การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆท่ีมีพลวตัการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งสูงและรวดเร็ว ตลอดจนปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ไดแ้ก่ ระบบโครงสรา้งสนับสนุน

อุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และแรงงาน ซึ่งมีความจาํเป็นอย่างมากในการท่ีจะตอ้งมีการ

ปรบัปรุงและพฒันาภาพรวมของอตุสาหกรรม ทัง้โครงสรา้ง ระบบสนบัสนนุ รวมถึงนโยบายตา่งๆ 

ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ ดงันัน้ ประเทศไทยจะตอ้งมีการเตรียมพรอ้มในการ

รองรับสถานการณ์ท่ี เปล่ียนแปลงไป ซึ่ งอาจส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อ

ภาคอตุสาหกรรม    

ปัจจบุนัอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภมูิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกนัเกือบ 500 ลา้น

คน และในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ท่ี  9 ท่ีอินโดนีเซีย เม่ือ 7 ต.ค.  2546  ผูน้าํประเทศ

สมาชิกอาเซียนไดต้กลงกนัท่ีจะจดัตัง้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี2558 มี

เป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพิ่มอํานาจต่อรองและขีด

ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระหว่างประเทศในทุกดา้น รวมถึงความสามารถในการรบัมือ

กับปัญหาใหม่ๆ ระดับโลกท่ีส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 ด้านซึ่ง

เปรียบเสมือนเสาหลกัสามเสาท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ัน ไดแ้ก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

(ASEAN Political – Security Community - APSC) ประ ช าคม เ ศรษฐ กิจ อา เ ซี ยน  (ASEAN 

Economic Community - AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community - ASCC) โดยเสาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรคื์อ ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนไดจ้ัดทาํแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณการการดาํเนินงานด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค ์4 ดา้น คือ (1) การตลาดและฐานการผลิตเดียว  โดยจะมีการเคล่ือนย้ายสินคา้

บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทัง้การเคล่ือนยา้ยเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้  (2) 

การสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยใหค้วามสาํคญักบัประเดน็

ดา้นนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (3) การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

ใหมี้การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสรา้งขีดความสามารถ

ผ่านโครงการต่าง ๆ และ (4) การบูรณการเขา้กับเศรษฐกิจโลก เนน้การปรบัประสานนโยบาย

เศรษฐกิจของอาเซียนกบัประเทศภายนอกภมูิภาค เพ่ือใหอ้าเซียนมีทา่ทีรว่มกนัอยา่งชดัเจน 

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรจ์ดัเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรข์องประเทศ เช่นเดียวกบั

อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร แฟชั่น ท่องเท่ียว ยานยนต ์และอัญมณี เน่ืองจากความ

ตอ้งการซอฟตแ์วรมี์แนวโนม้สูงขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยมีปัจจยัเสริมจากการเติบโตของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารอีกดว้ย อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีพฒันาบนฐานของ

ความรู ้(knowledge-based) ซอฟตแ์วรเ์ป็นสินคา้ท่ีไมมี่ตวัตน การสรา้งหรือผลิตซอฟตแ์วร ์อาศยั

วัตถุดิบด้านความรู้ ความสามารถบุคลากร และเคร่ืองมือต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ และ

สาธารณปูโภคดา้นการส่ือสารตา่ง ๆ เป็นหลกั โดยท่ีไมต่อ้งอาศยัการลงทนุดา้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์

ท่ีมีมลูคา่สงู เม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมอ่ืน (สิรนิทร ไชยศกัดา และคณะ, 2553) 

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรเ์ป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ียงัเจริญเติบโตไดแ้ละมีแนวโนม้ท่ีจะ

ขยายตัวเพิ่มขึน้ ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไ์ทย ซึ่งรวมทั้งผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์กล่าวไดว้่าไทยเป็นผูน้าํดา้นผลิตและส่งออกในอาเซียน โดยเป็นฐาน

การผลิตและพฒันาเทคโนโลยีของบริษัทขา้มชาตชิัน้นาํในภูมิภาค และมีบทบาทในการเพิ่มมูลคา่

ใหอ้ตุสาหกรรมตอ่เน่ืองอ่ืนๆ ตลาดหลกัในการส่งออกผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วรข์องไทยมีแนวโนม้ท่ีจะ

ยา้ยจากสหรฐัอเมริกาและยโุรปมาท่ีเอเชียมากขึน้ โดยเฉพาะจีน อินเดีย อาเซียน และตะวนัออก

กลาง (สาํนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ, 2558) อย่างไรก็ตามจากรายงาน

เปรียบเทียบอนัดบัความยากง่ายในการเขา้ไปประกอบธุรกิจของไทย เปรียบเทียบปี 2558-2559  

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิคของธนาคารโลก พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีอนัดบัท่ี

ลดลง ซึ่งจะมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการและนักลงทุนท่ีสนใจเขา้มาลงทุนประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย และอาจจะมีผลตอ่การสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีลดลงอีกดว้ย (สาํนกังาน

พฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต,ิ 2560) 
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สภาพของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละบริการซอฟตแ์วรข์องประเทศไทยในปัจจุบนั จาก

การสาํรวจสาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ (2559) พบว่าในปี 2558 การผลิต

ซอฟตแ์วรแ์ละการบริการซอฟตแ์วรม์ีมูลค่า 52,561 ลา้นบาท โดยเติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2557 

คิดเป็นรอ้ยละ 1.2 แบ่งเป็น ซอฟตแ์วรส์าํเร็จรูป 14,068 ลา้นบาท (อัตราเติบโต 0.1%)  และ

บริการซอฟตแ์วร ์38,493 ลา้นบาท (อตัราเติบโต 1.6%) ตลาดซอฟตแ์วรไ์ทยมีมูลค่าการผลิต 

52,561 ลา้นบาท และมีมูลค่าการบริโภค 82,175 ลา้นบาท มีการพัฒนาเพื่อใชใ้นองคก์ร 

14,903 ลา้นบาท โดยภาคการเงินยงัคงเป็นสาขาที่มีการใชจ้่ายซอฟตแ์วรแ์ละบริการมาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือ หน่วยงานราชการ  ดา้นการสง่ออกซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารซอฟตแ์วรใ์นปี 2558 

มีการเติบโต คิดเป็นรอ้ยละ 0.3 มีมลูคา่ 3,330 ลา้นบาท คาดการณว์า่ มลูคา่การผลิตซอฟตแ์วร์

และบริการซอฟตแ์วรจ์ะเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 เติบโต 4.4% (มูลค่า 54,893 ลา้น

บาท) และปี 2560 เติบโต 4.3% (มูลค่า 57,257 ล้านบาท)  ซึ่งตลาดซอฟตแ์วร์และบริการ

ซอฟตแ์วรมี์แนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพิ่มขึน้  เหตผุลท่ีเตบิโตนอ้ยกว่าท่ีคาดการณ ์เน่ืองจากเศรษฐกิจ

ในปีท่ีแล้วไม่ดี ตลาดกาํลังปรับเปล่ียนทั้งมุมของผู้ใช้และผู้ผลิต  แนวโน้มหันมาทาํ Software 

Enable Service มากขึน้ และการเขา้มาของ SaaS ทาํใหร้าคาซอฟตแ์วรล์ดลงไปมาก แมจ้ะมีผูใ้ช้

เพิ่มขึน้ (สาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต,ิ 2559) 

หากจาํแนกตามประเภทของซอฟตแ์วรอ์อกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 Enterprise กลุ่มท่ี 

2 Software Mobile Application และ กลุ่มท่ี 3 Software Service  จะพบว่าซอฟตแ์วรป์ระเภท 

Enterprise Software เป็นประเภทซอฟตแ์วรมี์มลูคา่สงูท่ีสดุ มีมลูคา่ 17,865 ลา้นบาท ในปี 2557 

และคาดวา่จะมีมลูคา่ 20,688 ลา้นบาทในปี 2558 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15.8 ซอฟตแ์วรป์ระเภท Mobile 

Application มีมูลค่าการผลิตนอ้ยท่ีสุด โดยมีมูลค่า 1,065 ลา้นบาทในปี 2557 และคาดว่าจะมี

มูลค่า 1,447 ลา้นบาทในปี 2558 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35.9 แสดงใหเ้ห็นว่า Mobile Application จะมี

อตัราการผลิตท่ีขยายตวัสงูท่ีสดุ ซอฟตแ์วรป์ระเภท Software Services มีมลูคา่ 10,488 ลา้นบาท

ในปี 2557 คาดว่ามีมูลค่า 12,346 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึน้ร ้อยละ 17.7  โดยมูลค่าตลาด

ซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารซอฟตแ์วรจ์าํแนกตามภาคเศรษฐกิจหลกั พบวา่ภาคการเงินและการธนาคาร

มีสดัส่วนมลูคา่ตลาดซอฟตแ์วรแ์ละบริการซอฟตแ์วรม์ากท่ีสดุ  นอกจากนี ้ทิศทางการพฒันาของ

อตุสาหกรรมคอมพิวเตอรไ์ทยซึ่งรวมทัง้ผลิตภณัฑค์อมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์กล่าวไดว้่าไทยเป็น

ผูน้าํดา้นผลิตและส่งออกในอาเซียน และสรา้งคณุค่า (value creation) ใหแ้ก่อุตสาหกรรม เพ่ือ

นาํไปสู่อุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ (new wave products) ในอนาคต โดยเป็นฐานการผลิตและ

พฒันาเทคโนโลยีของบรษัิทขา้มชาตชิัน้นาํในการผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกสท่ี์ตอ้งการความละเอียด
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และเท่ียงตรงสงูท่ีสาํคญัในภูมิภาค โดยขยายจากการผลิตสินคา้หลกั เช่น Hard disk drive ไปสู่

ผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ  เช่น Nano-Tech  และมีบทบาทในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรม

ตอ่เน่ืองอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัของประเทศไทย ซึ่งตลาดหลกัในการส่งออกสินคา้ของไทยมีแนวโนม้ท่ีจะ

ยา้ยจากสหรฐัอเมริกาและยโุรปมาท่ีเอเชียมากขึน้ โดยเฉพาะจีน อินเดีย อาเซียน และตะวนัออก

กลาง (สาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต,ิ 2558)   

ทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรไ์ทย ซึ่งรวมทัง้ผลิตภัณฑค์อมพิวเตอร์

และซอฟตแ์วร ์กล่าวไดว้่าไทยเป็นผูน้าํดา้นผลิตและส่งออกในอาเซียน โดยเป็นฐานการผลิตและ

พัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทข้ามชาติชั้นนําในภูมิภาค และมีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าให้

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ ตลาดหลกัในการส่งออกผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรข์องไทยมีแนวโนม้ท่ีจะ

ยา้ยจากสหรฐัอเมริกาและยโุรปมาท่ีเอเชียมากขึน้ โดยเฉพาะจีน อินเดีย อาเซียน และตะวนัออก

กลาง (สาํนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ, 2558) อย่างไรก็ตามจากรายงาน

เปรียบเทียบอนัดบัความยากง่ายในการเขา้ไปประกอบธุรกิจของไทย เปรียบเทียบปี 2558–2559 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิคของธนาคารโลก พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีอนัดบัท่ี

ลดลง ซึ่งจะมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้ระกอบการและนกัลงทุนท่ีสนใจเขา้มาลงทุนประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย และอาจจะมีผลตอ่การสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีลดลงอีกดว้ย (สาํนกังาน

พฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาต,ิ 2560) 

แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วรย์งัมีปัญหาและอุปสรรค จาก

การสาํรวจสภาวะตลาดซอฟตแ์วรข์องประเทศไทย พบว่าถึงแมว้่าอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละ

บรกิารซอฟตแ์วรข์องประเทศไทยจะมีอปุสรรคคอ่นขา้งมาก แตอ่ตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละบริการ

ซอฟตแ์วรข์องไทยก็ยงัสามารถเติบโตได ้เน่ืองจากการมีอปุสงคใ์นตลาดสงู แตย่งัคงมีอปุสรรคใน

การเตบิโต เน่ืองจากการขาดแคลนบคุลากรท่ีมีคณุภาพและศกัยภาพเพียงพอตอ่การเปล่ียนแปลง

ท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี ทาํใหไ้ม่สามารถขยายการผลิตได ้แมต้ลาดยงัมีความตอ้งการท่ีไม่ไดร้บั

การตอบสนอง นอกจากนี ้จากการขาดแคลนแรงงานในประเทศท่ีมีความรูค้วามสามารถ  ทาํใหมี้

การแย่งตวับุคลากรกันสูงมากและผลักดันให้ตน้ทุนการผลิตในประเทศไทยสูงขึน้ (สาํนกังาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ, 2555) นอกจากนี ้จากขอ้มูลของสาํนักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม (2556) พบวา่อตุสาหกรรมคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วรมี์ปัญหาและอปุสรรคท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ การขาดแคลนแรงงานในสายการผลิต ขาดการพฒันาบคุลากรดา้นการออกแบบและพฒันา

ผลิตภณัฑ ์รวมถึงแรงงานมีอตัราการเขา้ออกสงู ทาํใหข้าดความเช่ียวชาญ และตอ้งมีคา่ใชจ้่ายใน

การอบรมและฝึกฝนมากขึน้ ผู้ผลิตชิน้ส่วนขาดการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้ทันความ
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ตอ้งการของอุตสาหกรรมปลายนํา้ เน่ืองจากขาดความรูด้า้นเทคโนโลยี การออกแบบและเงิน

ลงทนุไมเ่พียงพอ  ขาดการทาํตลาดเชิงรุกในตา่งประเทศ และขาดการสรา้งตราสินคา้ของประเทศ 

และการกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมยงัไม่ครอบคลมุทกุผลิตภณัฑ ์ ทาํใหไ้ม่สามารถ

ป้องกันการนาํเข้าสินคา้ท่ีคุณภาพตํ่าและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได ้ เป็นตน้ (สาํนักงาน

เศรษฐกิจอตุสาหกรรม, 2556)   

การส่งเสริมอตุสาหกรรมคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์ถือไดว้่าเป็นกลไกหลกัสาํคญัย่ิงต่อ

ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยการผลักดนั

อตุสาหกรรมคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วรไ์ทยใหเ้จริญเติบโต เพ่ือผลกัดนัใหป้ระเทศเป็นศนูยก์ลาง

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภูมิภาค และประชาคมอาเซียน การจัดทาํแผน

ยุทธศาสตรเ์พ่ือการผลักดนัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยนี ้  ไดมี้การเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร ์

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555- 2559 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ฉบบัท่ี 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 แผนยุทธศาสตรก์ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร พ.ศ. 2555-2558 เป็นตน้ (แผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

พ.ศ.2555-2558, สาํนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาติ, 2556)  นอกจากนี ้รฐับาลได้

เล็งเห็นความสาํคญัของการส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ละไดบ้รรจอุยู่ในแผนบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558  โดยมีนโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

ฮารด์แวร ์และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัใหมี้กลไกลสนบัสนนุแหลง่ทนุสาหรบัผูป้ระกอบการ

เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมรว่มทัง้พฒันาบคุลากรใหมี้ศกัยภาพ ไดม้าตรฐาน

และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเพ่ือผลักดันให้ประเทศเป็นศูนยก์ลางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภูมิภาค  รวมทัง้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ไดก้าํหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2554-2563 ของ

ประเทศ (ICT 2020) ในยทุธศาสตรท่ี์ 2 กาํหนดนโยบายในการพฒันาทนุมนษุยท่ี์มีความสามารถ

ในการสรา้งสรรคแ์ละใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรูเ้ท่าทัน  รวมถึง

พัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมีความรูค้วามสามารถและความเช่ียวชาญระดบัมาตรฐานสากล  และ

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 กาํหนดนโยบายยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม ICT เพ่ือ

สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกิจ การเปิดการคา้เสรี และประชาคมอาเซียน 

ในอนาคตอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย ก็จะยงัคงมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย  เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีสาํคัญในการสรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศ จึงจาํเป็นท่ี
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จะตอ้งมีการกาํหนดกระบวนทศันแ์ละทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมในภาพรวม ใหส้อดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของกระแสโลก  อนัประกอบไปดว้ยการสรา้งคณุคา่ ดว้ยนวตักรรม 

องคค์วามรู ้และเทคโนโลยี  รวมถึงปรบัศกัยภาพหลกัของไทย (core competency) ใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการในระดบัโลก เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ไทย นอกจากนี ้ยังตอ้งสรา้งความสมดลุ และความเกือ้หนุนของการพฒันาใน 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติ

ทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นสงัคม มิติทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม และมิติทางดา้นทุนมนุษย ์ อนัจะ

นาํมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมไทยได้

อย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก (สาํนกังานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม, 2556)  

ภายใตบ้ริบทของการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมใน

อนาคต ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรวมกลุ่ม

เศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรโลก ซึ่งส่งผลใหป้ระชากรผูสู้งอายุท่ีเพิ่มขึน้ ประชากรวัยทาํงานมีจาํนวนลดลง และ 

ปัญหาการวิกฤตพลงังานและอาหารท่ีจะเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง จะส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน

รูปแบบต่าง ๆ อาทิ รูปแบบของตลาด การแข่งขัน การสร้างความร่วมมือ ความต้องการท่ี

เปล่ียนแปลงไป รูปแบบกฎระเบียบ การพฒันาทางเทคโนโลยี และสภาวะแวดลอ้มของสงัคม ซึ่ง

ส่งผลต่อศกัยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรแ์ละ

ซอฟตแ์วร ์ทัง้นี ้จะตอ้งใหค้วามสาํคญัเพิ่มเติมกับศกัยภาพของผูป้ระกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (small and smart enterprise) ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการกลุ่มใหญ่ ท่ีมีการกระจายตวัอยู่

ในภูมิภาคต่าง ๆทั่วประเทศ โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มนี ้จะเป็นการ

พฒันารากฐานท่ีสาํคญัของอตุสาหกรรม ทัง้ส่วนของวตัถดุิบ การผลิต และการตลาด ใหส้ามารถ

กา้วไปสูก่ารแขง่ขนัในระดบันานาชาตไิดอ้ยา่งเขม้แข็งและยั่งยืนตอ่ไป 

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์หรือทุนมนุษย ์ถือว่าเป็นเร่ืองสาํคญัอย่างย่ิงท่ีประเทศไทย

จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาในทุกๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นความรู ้ความสามารถ ประสบการณแ์ละอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหก้า้วทนั สามารถแข่งขนักับทุกประเทศได ้ทัง้ดา้นส่วนตวั ส่วนรวม ความรู ้ความสามารถ 

ทกัษะ ความชาํนาญ อปุนิสยั ทศันคติ วิธีการทาํงาน กอปรมุ่งใหบ้คุคลไดเ้รียนรูแ้ละเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเสริมสรา้งบุคลากรในองคก์รต่างๆ ไปสู่ความมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบตัิงานและหนา้ท่ีรบัผิดชอบ ดงันัน้ การดาํเนินงานและกิจกรรมในองคก์รทุกประเภท ทัง้

ระยะสัน้ และระยะยาวอย่างมีศกัยภาพและบรรลเุปา้หมาย จาํเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนกระบวนทัศน์
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อย่างเป็นพลวตั (dynamics) ทัง้ดา้นความรู ้(knowledge) ทกัษะ (skill) และทศันคติ (attitude) ท่ี

เป็นองคร์วมเพ่ือให้เกิดดุลยภาพ ทั้งทางกายภาพ และจิตภาพ โดยยึดคนอันเป็นทุนมนุษย์ 

(human capital) เป็นศูนยก์ลางพฒันาสาํคญั ท่ีสะทอ้นถึงการขับเคล่ือนและบ่งชีถึ้งทรพัยากร

มนษุยแ์ละประชาคมมีความมั่นคง มีสมรรถนะและทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเขม้แข็ง 

ในยุคเศรษฐกิจและสงัคมฐานความรูใ้นปัจจุบนัไดก่้อใหเ้กิดแนวคิดใหม่ในการบริหาร

ทรพัยากรมนุษย ์ท่ีมองว่าคนเป็นสินทรพัยช์นิดหนึ่งและเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (intangible) ท่ี

สามารถแปรสภาพใหก้ลายเป็นสินทรพัยท่ี์สามารถวดัคณุค่าออกมาได ้หรือท่ีเรียกว่า ทุนมนุษย ์

(human capital) องคก์รธุรกิจตา่งปรบัเปล่ียนกระบวนทศันใ์นการบรหิารจดัการท่ีพึ่งพาทนุมนุษย์

มากขึน้ องคก์รใดท่ีมีการลงทุนในทุนมนุษยท่ี์เหมาะสมจะทาํใหอ้งคก์รนัน้สามารถสรา้งความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยืนและก้าวสู่การเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม (นิสดารก ์เวชยา

นนท์, 2559; Craciun, 2015; Crook et al., 2011; Itzkoff, 2003) การพัฒนาทุนมนุษย์จึงถือว่า

เป็นเร่ืองสาํคญัอย่างย่ิงท่ีประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นทุนทาง

ปัญญา (intellectual capital) ทุนทางสังคม (social capital) และทุนทางอารมณ์ (emotional 

capital) โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาํหรบัธุรกิจซอฟตแ์วรข์นาดเล็ก ทนุทางปัญญาถือว่าเป็นสินทรพัยท่ี์

มีความสําคัญ เพ่ือท่ีจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จและสามารถอยู่รอดได้ภายใต้การ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีรวดเรว็และไม่หยดุนิ่ง (Gratton & Ghoshal, 2003) ดงันัน้ 

การสรา้งบุคลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะทางซอฟตแ์วร ์ถือเป็นกาํลังสาํคัญในการ

ขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยใหก้า้วไปขา้งหนา้   

จากกระแสการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรท่ี์มี

ลกัษณะเชิงพลวตั ธุรกิจตอ้งเฝา้ติดตามสภาพภายนอกองคก์รทัง้จากลกูคา้ คูแ่ขง่ เทคโนโลยี และ

ยงัตอ้งบริหารจัดการทรพัยากรภายในเพ่ือทาํการตอบสนองอย่างทนัท่วงที ความเปล่ียนแปลง

ภายนอกองคก์รท่ีส่งผลใหท้รพัยากรและความสามารถท่ีองคก์รมีอยู่เดิมไม่สามารถท่ีจะสรา้ง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกต่อไป จึงเป็นเหตุให้แนวคิดเร่ืองความสามารถเชิงพลวัต 

(dynamic capability) เขา้มาสนับสนุนช่องว่างดงักล่าว  ธุรกิจจะตอ้งพัฒนาความสามารถเชิง

พลวตัท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงตวัเองไดอ้ย่างรวดเร็วตลอดเวลา การพฒันาความสามารถเชิง

พลวัตจึงถือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนใหอ้งคก์รปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงความสามารถท่ี

องคก์รมีอยู่เดิม ใหส้ามารถตอบสนองตอ่สภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และ

รกัษาความสามารถในการแข่งขันไดต้่อไป (Protogerou et al., 2011; Teece, 2014; Wilden & 

Gudergan, 2015) องคก์รท่ีมีความสามารถเชิงพลวตัมาก ก็จะมีความสามารถในการแขง่ขนัมาก
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ตามไปดว้ย (Wilden & Gudergan, 2015) 

นอกจากนี ้แนวโนม้การรวมประเทศต่างๆของโลกในบริบทใหม่ท่ีจะเกิดขึน้นัน้ ส่งผลให้

ประเทศต่างๆมีการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคมใหเ้หมาะสมกับกระแสการ

เปล่ียนแปลงมากขึน้ การพฒันาอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรจ์งึจาํเป็นตอ้งอาศยัศกัยภาพของทนุมนษุย ์

ความรวดเรว็ในการปรบัตวั ภาพลกัษณ ์กลยทุธใ์นการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนั รวมทัง้

การสรา้งความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์การลด

ช่องว่างทางภาษาและวฒันธรรม เพ่ือสรา้งฐานการแข่งขนัของอุตสาหกรรมใหส้ามารถเขา้สู่การ

แข่งขนัระดบันานาชาติได ้และรองรบัการเปิดการคา้เสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสรา้ง

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์จึงตอ้งมีศกัยภาพของทนุมนษุยใ์นองคก์ร  

และความสามารถในการปรบัตวัอย่างเป็นพลวตั ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองต่อกระแสการเปล่ียนแปลง

ของโลกและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี (Craciun, 2015; Crook et al., 2011; Prunea; 2010; 

Ukenna, 2014)  

การสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์จึงขึน้อยู่กับศกัยภาพ

ของทนุมนษุย ์ และความสามารถในการปรบัตวัอยา่งเป็นพลวตั ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองตอ่กระแสการ

เปล่ียนแปลงของโลก  ในการพฒันากระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  รวมทัง้ การให้

ความสาํคญักบัการบริหารจดัการ คาํนงึถึงปัจจยัความเส่ียงในดา้นตา่งๆ เพ่ือรองรบัตอ่กระแสการ

เปล่ียนแปลงของโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสาํคัญท่ีส่งผลให้

รูปแบบและโครงสรา้งการผลิตตอ้งมีการปรบัตวั นอกจากนี ้จากแนวโนม้การรวมประเทศต่างๆ

ของโลกในบริบทใหม่ท่ีจะเกิดขึน้นัน้ ส่งผลใหป้ระเทศต่างๆมีการปรบัเปล่ียนโครงสรา้งทัง้ทาง

เศรษฐกิจและสงัคมใหเ้หมาะสมกบักระแสการเปล่ียนแปลงมากขึน้ จึงทาํใหมี้โอกาสในการสรา้ง

ตลาดใหม ่การเขา้ถึงกลุ่มเปา้หมาย (new market access) ดว้ยการสรา้งรูปแบบการเขา้ถึงตลาด

ผ่านช่องทางใหม่  จาํเป็นตอ้งอาศยัความรวดเร็ว ภาพลกัษณ ์และช่องทางในการกระจายสินคา้ 

เพ่ือสรา้งฐานการแข่งขันของอุตสาหกรรมใหมี้ความเติบโตมากย่ิงขึน้  รวมทัง้ การสรา้งความ

พร้อมของโครงสร้างพื ้นฐาน ทรัพยากรแวดล้อม  และบริการพื ้นฐานท่ีเอื ้อต่อการพัฒนา

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์การลดช่องว่างทางภาษาและวฒันธรรม เพ่ือใหส้ามารถเขา้สู่การแข่งขนั

ระดบันานาชาตไิด ้ 

กล่าวโดยสรุป ภายใตบ้ริบทของกระแสโลกาภิวัตน์และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเทศไทยจาํเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมพรอ้มและปรบันโยบายของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือ

นาํไปสู่แผนการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  รวมทัง้ ผลกระทบ
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ทางดา้นบวกและดา้นลบท่ีอาจเกิดขึน้จากกระแสโลกาภิวตันแ์ละระบบการคา้เสรี  โดยเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์ซึ่งสามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการจา้ง

งานจาํนวนมากให้แก่ประชาชนในประเทศ ดังนั้น จึงจาํเป็นต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรม

ซอฟตแ์วรข์องประเทศใหมี้ปรมิาณ คณุภาพเพียงพอเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ

มีความสามารถรองรบักบัการเปล่ียนแปลงเชิงพลวตั  รวมถึงพฒันาความสามารถทางการแขง่ขนั

ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ เพ่ือให้อุตสาหกรรมเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

การคา้ ทัง้ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศตอ่ไป 

ผูวิ้จยัตระหนกัดีว่าการศกึษาเร่ือง “ศกัยภาพทนุมนุษย ์และความสามารถเชิงพลวัตของ

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” มีความสาํคญัต่อการสรา้งศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพดา้นทนุมนษุย ์ ความสามารถเชิงพลวตัตอ่การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรม  และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดา้น

ซอฟตแ์วร ์ ผลการวิจัยเพ่ือใหท้ราบถึงสภาพการณแ์ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสรา้งศกัยภาพทุน

มนุษย์  ความสามารถเชิงพลวัต  และขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์  รวมทัง้ จะไดแ้นวทางยทุธศาสตรแ์ละยทุธวิธีในการยกระดบัศกัยภาพทนุ

มนษุยข์องผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ใหมี้ขีดความสามารถทางการแข่งขนัเพ่ือรองรบั

การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาครัง้นีผู้วิ้จยัเช่ือว่าจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่

การเสรมิสรา้งศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั และขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ

องคก์รธุรกิจของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยใหเ้จริญเติบโตอย่างเขม้แข็งและยั่งยืนในอนาคต 

รวมทัง้ การผลักดนัใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภูมิภาค และ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1.2 คาํถามการวจิัย 
 

คาํถามสาํหรบัการวิจยัครัง้นี ้มีดงันี ้

1. สภาพการณ์ปัจจุบันของศักยภาพทุนมนุษย์ ความสามารถเชิงพลวัต  และ

ความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยเป็นอย่างไร 
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2. แบบจาํลองสมการโครงสรา้งเชิงเหตขุองศกัยภาพทนุมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั 

และความสามารถทางการแข่งขันของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยเป็นอย่างไร 

และมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษห์รือไม ่

3. ศกัยภาพทุนมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั และความสามารถทางการแข่งขนัของ

ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยมีความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตกุนัอยา่งไร 

4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และความสามารถเชิงพลวัต  ของ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนควรเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูวิ้จยัมีวตัถปุระสงคห์ลกัท่ีสาํคญั 3 ประการในการศกึษา ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาสภาพการณปั์จจุบนัของศกัยภาพทุนมนษุย ์ความสามารถเชิงพลวตั และ

ความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุของศกัยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถเชิงพลวัต 

และความสามารถทางการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

3. เ พ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ

ความสามารถเชิงพลวัต  ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เ พ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
 

การวิจยัครัง้นีมี้ขอบเขตของศกึษา ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีเป็นหน่วยในการวิจยัครัง้นี ้  คือ ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ในประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ซึ่งมี

จาํนวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ทัง้สิน้ประมาณ 653 แห่ง (สาํนกังานสถิติ

แห่งชาติ, 2557)  โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณเป็นพนกังานระดบัตน้ขึน้ไปของ

ธุรกิจในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ในประเทศไทย จาํนวน 300 ราย  (คาํนวณจากตารางสาํเร็จท่ีใช้

สตูรของ Taro Yamane  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05)  โดยใชวิ้ธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่ (cluster 
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sampling) ซึ่งกระจายตามขนาดของธุรกิจแยกตามจาํนวนพนกังานของสถานประกอบการ  ส่วน

กลุ่มอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ ใน

ประเทศไทย จาํนวน 8 ราย เพ่ือทาํการสมัภาษณเ์ชิงลึก (in-depth interview) และกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านซอฟต์แวร์ จ ํานวน 7 ราย เพ่ือทําการประชุมกลุ่มสนทนาเป้าหมาย (focused group 

discussion) 

2. ขอบเขตเนือ้หา การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถ

เชิงพลวตัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขนัใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีทาํการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตัของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย 

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการทดสอบสมมติฐาน

เก่ียวกับความสมัพนัธข์องปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพทุนมนุษย ์และความสามารถเชิงพลวตัของ

ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย มีตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีทาํการศกึษาในครัง้นี ้

ประกอบดว้ย 

2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

2.1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศกึษา  อาชีพ  และ

รายไดต้อ่เดือน รูปแบบของธุรกิจ  ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ  จาํนวนพนกังานของธุรกิจ  ระยะเวลา

ดาํเนินงานของธุรกิจ  จาํนวนเงินทนุของธุรกิจ  กลุม่ลกูคา้หลกัในตา่งประเทศ  กลุม่ลกูคา้ในกลุม่

ประเทศอาเซียน  สดัสว่นกลุ่มลกูคา้ตา่งประเทศเปรียบเทียบกบักลุม่ลกูคา้ในประเทศ 

2.1.2 การพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย ์ประกอบดว้ยตวัแปร 

2.1.2.1 ทนุทางปัญญา ประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยการพฒันาการเรียนรู ้ 

การพฒันาทกัษะ  และการพฒันาทศันคติ 

2.1.2.2 ทนุทางสงัคมหรือเครือขา่ยความสมัพนัธ ์

2.1.2.3 ทนุทางอารมณ ์

2.1.3 ความสามารถเชิงพลวตั  ประกอบดว้ยตวัแปร 

2.1.3.1 ความสามารถในการครอบครอง   

2.1.3.2 ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไมห่ยดุน่ิง   

2.1.3.3 ความสามารถในการประสานการทาํงานรว่มกนั   

2.1.3.4 ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบบรูณา

การ 
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2.2 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการแขง่ขนั ประกอบดว้ยตวัแปร 

2.2.1 การสรา้งความแตกตา่ง 

2.2.2 การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทนุตํ่า 

2.2.3 การมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ 

3. ขอบเขตเวลา การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระหว่าง

เดือนตลุาคม 2558 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559  

4. ขอบเขตพืน้ที่  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการเก็บขอ้มลูในธุรกิจของอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

ในประเทศไทย ซึ่งสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ประเทศไทย 

 

1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 

ในงานวิจยันี ้มีคาํนิยามศพัทป์ฏิบตักิาร ดงันี ้

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หมายถึงอุตสาหกรรมท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต

ซอฟตแ์วรส์าํเร็จรูป และการบริการซอฟตแ์วร ์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาบนฐานของความรู้ 

(knowledge-based) ดว้ยการใช้ความรูท้ักษะความชาํนาญของบุคลากร  ในดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและดจิิตอลชัน้สงูในการผลิต  

ซอฟต์แวร์ หมายถึงชุดคาํสั่ งหรือลาํดับขั้นตอนการทาํงานท่ีเขียนขึน้ดว้ยคาํสั่ งของ

คอมพิวเตอร ์เพ่ือใชส้ั่งงานใหค้อมพิวเตอรท์าํงาน  อาจแบง่ประเภทตามการนาํไปใชง้าน  แบ่ง

ออกเป็น ซอฟตแ์วรช์ว่ยในการบริหารจดัการทั่วไป  ซอฟตแ์วรส์าํหรบัอปุกรณพ์กพาขนาดเล็ก และ

ซอฟตแ์วรส์มองกลฝังตวั  ซอฟตแ์วรเ์ป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน การสรา้งหรือผลิตซอฟตแ์วร ์อาศยั

วัตถุดิบด้านความรู้ความสามารถบุคลากรและเคร่ืองมือต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ และ

สาธารณปูโภคดา้นการส่ือสารตา่งๆ เป็นหลกัโดยท่ีไมต่อ้งอาศยัการลงทนุดา้นเครื่องจกัรอปุกรณท่ี์

มีมลูคา่สงู 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึงการร่วมกันทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก

อาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร ์อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส ์กมัพชูา และบรูไน เพ่ือเพิ่มอาํนาจตอ่รองกบัคูค่า้ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนั

ทางดา้นเศรษฐกิจระดบัโลก รวมถึงมีการยกเวน้ภาษีสินคา้บางชนิดใหก้บัประเทศสมาชิก สง่เสริม

ให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่ งคั่ ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกิน จะเริ่มใช้ใน พ.ศ. 2558 ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนดาํเนินการควบคู่ไปกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Political-Security Community: APSC) และประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community: ASCC) ซึ่งเป็นสามสว่นหลกัของประชาคมอาเซียน  

ทุนมนุษย ์หมายถึงความสามารถหลายอย่างท่ีอยู่ในตวัคน ทัง้ท่ีติดตวัมาแตก่าํเนิด หรือ

เกิดจากการสะสมเรียนรู ้ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ความพยายาม และความมุง่มั่นสูค่วามสาํเร็จใน

การปฏิบัติงานด้านซอฟตแ์วร  ์และสามารถจะนาํสิ่งเหล่านีม้ารวมกันเข้าดว้ยกันจนเกิดเป็น

ศักยภาพขององค์การ หรือเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะทําให้องค์การนั้นมี

ความสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบเหนือคูแ่ขง่ขนั ซึ่งคณุคา่นีจ้ะเพิ่มขึน้เม่ือมีการลงทนุท่ีเหมาะสม 

ทุนมนุษยป์ระกอบดว้ยส่วนผสม 3 ดา้น คือ ทุนทางปัญญา (intellectual capital) ทุนทางสงัคม 

(social capital) และทนุทางอารมณ ์(emotional capital) 

ทุนทางปัญญา หมายถึงความรูแ้ละความสามารถในการเรียนรู ้ความเช่ียวชาญเฉพาะ 

ทกัษะ ประสบการณ ์รวมทัง้ความรูฝั้งลึกท่ีอยู่ในบคุคลในหนา้ท่ีการทาํงานเก่ียวกบัดา้นซอฟตแ์วร ์

การพฒันาใหเ้กิดทนุทางปัญญา  ซึ่งบคุลากรทางดา้นซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งมีศกัยภาพรองรบัต่อการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  ทุนทางปัญญาประกอบดว้ยส่วนผสม 3 ดา้น คือ การ

พฒันาดา้นการเรียนรู ้ ดา้นการพฒันาทกัษะ  และดา้นการพฒันาทศันคต ิ

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึงการท่ีบุคลากรตระหนักถึง

ความสาํคญัของการเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาตนเองตลอดเวลา เคร่ืองมือและวิธีการใหม่ๆท่ี

สามารถนาํมาปรบัปรุงการทาํงานดา้นซอฟตแ์วรไ์ดดี้ขึน้ โดยท่ีองคก์รสรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวก

และบรรยากาศท่ีดี เพ่ือการเรียนรู ้ และสง่เสรมิบคุลากรท่ีมีความคดิสรา้งสรรคส์งู 

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทักษะ หมายถึงการท่ีบคุลากรมุ่งเนน้การพฒันาทกัษะ

ทางดา้นซอฟตแ์วร ์แลว้นาํทกัษะและประสบการณม์าพฒันาคณุภาพของงานใหดี้ย่ิงขึน้  รวมทัง้มี

การนาํเอาความรูท่ี้ตดิอยูใ่นตนเองออกมาใชป้ระโยชน ์

ทุนทางปัญญาด้านการพัฒนาทัศนคติ หมายถึงการท่ีองคก์รมีการจัดกิจกรรมสรา้ง

จิตสาํนกึใหบ้คุลากรมีทศันคติท่ีดี  สรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน จนบคุลากรมีความทศันคตเิชิงบวก 

และพงึพอใจในการใหค้วามรว่มมือ และทาํงานเพิ่มมากขึน้ เม่ือเขา้สูอ่าเซียน 

ทุนทางสังคมหรือเครือข่ายความสัมพันธ ์หมายถึง การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีในการ

ทาํงานเป็นทีม และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายของบุคลากรบนพืน้ฐานของความเช่ือถือ ความ

ไวว้างใจ และการแลกเปล่ียนคา่นิยมรว่มกนั ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีเขม้แข็งและยั่งยืนในการเขา้สู่ 
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AEC รวมทัง้การสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่ลกูคา้ คูค่า้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย จนทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์

ท่ีดีกบัประเทศในกลุม่ AEC และเกิดความรว่มมือในท่ีสดุ  

ทุนทางอารมณ ์หมายถึงคณุลกัษณะในตวับคุคล การรบัรูต้นเอง ความมีศกัดิศ์รี  การมี

ความยืดหยุ่น มีวินยัในตนเอง มีความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง ไม่ยอมแพก้ับอุปสรรคหรือปัญหาท่ีตอ้ง

เผชิญ  มีความกระตือรือรน้ในการทาํงาน และสามารถแยกแยะเหตผุลออกจากความรูส้ึกได ้ซึ่งจะ

เป็นพืน้ฐานทาํใหบุ้คลากรมีโอกาสเติบโตในสายงานอย่างเหมาะสมและยุติธรรม และทาํใหเ้กิด

การทาํงานรว่มกนัเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถเชิงพลวัต หมายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความรูแ้ละทกัษะท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ร 

ทัง้ท่ีเป็นสินทรพัยท่ี์จับตอ้งได ้และจบัตอ้งไม่ได ้เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในการ

ดาํเนินงานขององคก์ร ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีตลอดเวลา 

ความสามารถเชิงพลวัตประกอบด้วยส่วนผสม 4 ด้าน คือความสามารถในการครอบครอง 

ความสามารถในการเรียนรูแ้บบไม่หยุดน่ิง  ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกนั และ

ความสามารถในการยกระดบัการทาํงาน/การทาํงานแบบบรูณาการ  

ความสามารถในการครอบครอง หมายถึงการท่ีองคก์รมีการสาํรวจสภาพแวดลอ้มทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร วิเคราะหขี์ดความสามารถ และความเคล่ือนไหวของคู่แข่ง ปรบัปรุง

กระบวนการทาํงานไดท้นัต่อเทคโนโลยี เพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการ

ใหม่ๆ ของลกูคา้  และสรา้งกลยทุธก์ารเขา้สูต่ลาดใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว   

ความสามารถในการเรียนรู้แบบไม่หยุดน่ิง หมายถึงองคก์รมีการสนับสนุนและ

อาํนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู ้ มีกลไกสนบัสนุนใหบ้คุลากรเกิดความคิดสรา้งสรรค ์

และการเรียนรูต้ลอดเวลา  เพ่ือนาํประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

ความสามารถในการประสานการทาํงานร่วมกัน หมายถึงการท่ีองคก์รใหค้วามสาํคญั

กบัการทาํงานเป็นทีม มีการสรา้งกระบวนการทาํงานรว่มกนัอย่างเป็นระบบ มีการสรา้งบรรยากาศ

ท่ีดี และกระตุน้ใหบุ้คลากรมีความเต็มใจในการทาํงานร่วมกนั เพ่ือผสมผสานความเช่ียวชาญใน 

สรา้งสรรคผ์ลงานรว่มกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการยกระดับการทํางาน/การทํางานแบบบูรณาการ หมายถึง

องคก์รนาํศกัยภาพเฉพาะของแตล่ะหน่วยงานมาสรา้งคณุคา่ใหก้บังาน มีการประสานการทาํงาน

รว่มกนั ในรูปแบบท่ีหลากหลาย และใหค้วามรว่มมือในการจดัการกบัการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอ้ม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตว้ตัถปุระสงคเ์ดียวกนั   
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ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึงการใหค้วามสาํคญักบักลยทุธท่ี์จะใชจ้ดัการคน

ในองคก์ร  สรา้งโอกาสใหก้ับบุคลากร สรา้งสมรรถนะ ความสามารถในการแข่งขนัจนทุนมนษุย์

ขององคก์รเป็นผูรู้มี้ความชาํนาญเก่งกลา้กว่าทุนมนุษยข์ององคก์รอ่ืน  จนเกิดความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัและเป็นผูน้าํทางธุรกิจ  ความสามารถในการแข่งขนัประกอบดว้ยส่วนผสม 3 ดา้น คือ

การสรา้งความแตกตา่ง การเป็นผูน้าํตน้ทนุตํ่า และการมีนวตักรรมเทคโนโลยีและการจดัการ 

การสร้างความแตกต่าง หมายถึงการดาํเนินการกลยทุธค์วามแตกต่างขององคก์ร จน

ทาํใหลู้กคา้รบัรูค้วามแตกต่างท่ีเด่นชดัเหนือคู่แข่งขนัในอาเซียน ดว้ยนาํเสนอนวตักรรมใหม่ของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกตา่งจากคูแ่ข่งขนั  และสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้

ไดดี้เหนือคูแ่ขง่ในอาเซียน 

การเป็นผู้นําต้นทุนตํ่า หมายถึงการมีแนวทางและวิธีปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ และความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทนุเพ่ือใหมี้ตน้ทนุท่ีต ํ่ากว่าคูแ่ข่งขนั  

จนสามารถกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารในระดบัท่ีลกูคา้ยอมรบัได ้

การมีนวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ หมายถึงการท่ีองคก์รมีบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญและประสบการณใ์นนวตักรรมใหม่ๆ  และสามารถปรบักระบวนการใหบ้รกิารท่ีเหมาะสม

กับความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือตอบสนองต่อลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว จนลูกคา้พึงพอใจเหนือกว่า

คูแ่ขง่ขนั 

 

1.6 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ผลจากการวิจยัครัง้นี ้คาดว่าจะไดป้ระโยชน ์ดงันี ้ 

1. ด้านวิชาการ งานวิจยันีมี้ประโยชนต์อ่งานวิชาการในแง่ของการสรา้งนวตักรรมองค์

ความรูแ้ละก่อใหเ้กิดการบรูณการแนวคิดเก่ียวกบัทนุมนษุย ์(human capital) และความสามารถ

เชิงพลวตั (dynamic capability) เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั  ซึ่งผูวิ้จยัไดส้รา้งกรอบ

แนวคดิและทาํการศกึษาและทดสอบแบบจาํลองของตวัแปรท่ีทาํการศกึษา แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพล

ของตวัแปรในกลุ่มทุนมนุษย ์และและความสามารถเชิงพลวตั ท่ีส่งผลต่อความสามารถเชิงการ

แข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทย ซึ่งทาํใหเ้กิด

ประโยชนเ์ชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีประโยชนต์อ่การนาํไปประยกุตใ์นการวิจยัทางสงัคมศาสตร ์
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2. ด้านนโยบาย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร  ์ไดแ้ก่ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ เป็นตน้ 

ไดแ้นวทางยทุธศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางการแกปั้ญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบั

การพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย ์และความสามารถเชิงพลวตั เพ่ือเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนั 

ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในการรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งได้

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือนาํไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายส่งเสริม สนบัสนนุ และพฒันา

ผูป้ระกอบการใหมี้ศกัยภาพอย่างยั่งยืน และมีความสามารถในการแขง่ขนัไดภ้ายใตก้ระแสโลกาภิ

วัตน ์ รวมทัง้ แนวทางเชิงยุทธศาสตรใ์นการยกระดบัศกัยภาพทุนมนุษยข์องผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วรใ์หเ้กิดความเขม้แข็งและยั่งยืน และสามารถแข่งขนัในระดบัภูมิภาคให้

บรรลผุลสาํเรจ็ 

3. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย ์ผลการวิจัยท่ีได้จะนําไปเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย  

สาธารณชน  และองคก์รทัง้ภาคเอกชนและภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้การใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่

ผูป้ระกอบการ  เพ่ือเป็นการตอ่ยอดองคค์วามรูท่ี้ไดร้บัใหเ้กิดประโยชนใ์นการปฏิบตัิจริง  และเป็น

กลไกหลกัท่ีสาํคญัย่ิงตอ่ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพและ

ยั่งยืน โดยการผลักดันอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรไ์ทยให้เจริญเติบโต เพ่ือผลักดันให้ประเทศเป็น

ศนูยก์ลางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในภมูิภาค และประชาคมอาเซียน     

4. ด้านการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์ ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร ์

สามารถนาํผลการวิจัยไปใชป้ระยุกตใ์ชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแนวทางเชิงกลยุทธใ์นการ

พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยเ์พ่ือเพิ่มความสามารถทางการแขง่ขนั ในการรองรบัการกา้วสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  หรือกําหนดเป็นทางเลือกหนึ่งของการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 

ความสามารถเชิงพลวตั และความสามารถทางการแข่งขนั  โดยสามารถนาํองคค์วามรูเ้ก่ียวกับ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถ

ทางการแข่งขนั ท่ีประเมินจากผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ ซึ่งเปรียบเสมือนการปอ้น

ขอ้มลูยอ้นกลบัใหธุ้รกิจไดท้ราบถึงแนวทางเชิงกลยุทธ ์เพ่ือการการยกระดบัศกัยภาพทุนมนุษย์

ของผูป้ระกอบการใหเ้กิดความเขม้แข็งและยั่งยืน   

  

 




