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สู่การสร้างนวตักรรมและการพฒันาเทคโนโลยี 
ของภาคอตุสาหกรรมการผลิต 

สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์
เสาวรจั รตันคาํฟ ู

ณัฐสิฏ รกัษ์เกียรติวงศ ์
 
1. บทนํา 
 

เมื่อเทยีบกบัประเทศกําลงัพฒันาจํานวนมาก ถอืไดว้่าประเทศไทยประสบความสําเรจ็ใน
การพฒันาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยประเทศไทยสามารถดําเนินการปรับ
โครงสรา้งเศรษฐกจิ (structural transformation) จากเดมิทีพ่ึง่พาภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั มาสู่
การใชภ้าคอุตสาหกรรมการผลติ (manufacturing sector) ทีเ่น้นการสง่ออกเป็นพลงัขบัเคลื่อนแทน  
ในปี 2553 สดัส่วนมูลค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมการผลติในผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GDP) 
ของไทยสงูถงึรอ้ยละ 35.6 ซึง่สงูกว่าสดัสว่นของประเทศอื่นๆ ในเอเชยีตะวนัออก ทีส่ว่นใหญ่สรา้ง
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมาจากการพฒันาอุตสาหกรรมเชน่เดยีวกนั (ดภูาพที ่1) 

 
ภาพท่ี 1 สดัส่วนมลูค่าเพ่ิมของอตุสาหกรรมการผลิตใน GDP (หน่วย: ร้อยละ) 

 
ทีม่า: World Bank (http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS)  
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ความสาํเรจ็ในการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติของไทยทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ส่วนหน่ึงเป็นผล
มาจากความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศไทย ในการผนวกเข้ากบัเครอืข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ(global production network)โดยผูป้ระกอบการจํานวนไม่น้อยเป็นผูร้บัจา้งผลติ
ให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศในเครือข่ายการผลิต   นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัประสบ
ความสาํเรจ็ในการกระจายการสง่ออก (export diversification) ทัง้การกระจายสนิคา้ทีห่ลากหลาย 
(product diversification)และกระจายการส่งออกไปประเทศต่างๆ หลายประเทศ (market 
diversification) ในระดบัที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชยีตะวนัออกดงัแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งทําให้
ประเทศไทยมคีวามออ่นไหวต่อความผนัผวนของวฏัจกัรเศรษฐกจิโลกน้อยกว่าประเทศทีพ่ึง่พาการ
ส่งออกสินค้าไม่กี่รายการ หรือพึ่งพาตลาดส่งออกหลกัเพียงไม่กี่ประเทศ เช่น มาเลเซีย หรือ
สงิคโปร ์

 
ภาพท่ี 2 ระดบัการกระจายการส่งออกสินค้าและการกระจายตลาดส่งออกของไทย  

(หน่วย: ร้อยละ) 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) 

หมายเหตุ: ระดบัการกระจายการสง่ออกสนิคา้= 100  1 ∑ โดยที ่ แทนมลูค่าการสง่ออก

สนิค้าทัง้หมด และ  แทนมูลค่าการส่งออกสนิค้า   ส่วนระดบัการกระจายตลาดส่งออก ก็นิยามในลกัษณะ
เดยีวกนั 

 
อยา่งไรกต็าม ปญัหาสาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติไทยคอื การไมส่ามารถสรา้ง

ผลติภาพ (productivity) ไดม้ากพอ ซึง่หมายถงึการสรา้งมลูค่าเพิม่ (value added) ในระดบัสงูขึน้
โดยใช้ปจัจยันําเขา้คงที่หรอืน้อยลง ปญัหาดงักล่าวส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยยงั
พึง่พาการผลติสนิคา้ทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ในระดบัค่อนขา้งสูง นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมแีนวโน้ม
ในการใชพ้ลงังานในระดบัทีส่งูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นในเอเชยีตะวนัออก  และทีส่าํคญัทีสุ่ด 
อุตสาหกรรมการผลติของไทยยงัมคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม (innovation) ในดา้นต่างๆ 
อยา่งจาํกดั 

* ขอ้มลูปี 2554 
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เราสามารถสรุปพฒันาการเศรษฐกิจของประเทศไทยดงัที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสมการ
ต่อไปน้ี  

 
โดยที ่ ∆  หมายถงึ การเตบิโตของระบบเศรษฐกจิโดยรวม  
  หมายถงึ ผลติภาพของเศรษฐกจิสาขา i (เกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร) 
  หมายถงึ สดัสว่นแรงงานในสาขา i 
ความหมายของสมการดงักล่าวกค็อื การเตบิโตทางเศรฐกจิโดยรวม (∆ ) เป็นผลรวมของ

การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ (∑ ∆ ) ซึง่หมายถงึ การเคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติ เช่น แรงงาน
ระหวา่งสาขาต่างๆ ( ) และการเพิม่ผลติภาพในแต่ละสาขา (∑ ∆ ) 

 
กล่าวโดยสรปุ ปญัหาหลกัในการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศไทยกค็อื การเตบิโตทาง

เศรษฐกจิทีผ่า่นมาเกดิจากการเคลื่อนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรกรรมมายงัภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตเป็นหลกั (Townsend, 2011)โดยในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตมกีารกระจายการผลิต 
(diversification) ไปในหลายสนิคา้ แต่ไมส่ามารถเพิม่ผลติภาพไดม้ากนกั (Doner, 2009) ซึง่จะทาํ
ให้อตัราการเจริญเติบโตของไทยน่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต เน่ืองจาก มีแรงงานในภาค
เกษตรกรรมเหลือให้เคลื่อนย้ายไปยงัภาคอุตสาหกรรมการผลิตลดลงเรื่อยๆ และไม่สามารถ
กระจายการผลติมากไปกว่าน้ีได้โดยง่ายดงัที่ผ่านมา (ดูภาพที่ 3) การพฒันาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในลกัษณะดงักล่าว จงึแฝงไวด้ว้ยความไม่ยัง่ยนื หากไมส่ามารถเพิม่ผลติภาพในภาค
การผลติทีส่าํคญั โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลติ ซึง่มขีนาดเศรษฐกจิทีใ่หญ่ในผลติภณัฑม์วลรวม
ประชาชาตไิด ้ 
 

ภาพท่ี 3 สดัส่วนแรงงานในสาขาต่างๆ โดยจาํแนกตามชัว่โมงการทาํงานของแรงงาน  
(หน่วย: ร้อยละ) 

 
ทีม่า: คาํนวณโดยคณะผูว้จิยั จากขอ้มลูการการสาํรวจภาวะการมงีานทาํของประชากร  
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ภาพที ่4 เปรยีบเทยีบเสน้ทางการพฒันาของประเทศไทยกบัประเทศอื่นๆ ในเครอืขา่ยการ
ผลติระหว่างประเทศ จากภาพจะเหน็ได้ว่า ประเทศไทยสามารถผนวกเขา้กบัเครอืข่ายการผลติ
ระหวา่งประเทศมากขึน้อยา่งต่อเน่ือง และอยูใ่นระดบัสงูกวา่ประเทศอื่นๆ โดยเฉลีย่ (แต่กย็งัตํ่ากวา่
ระดบัของสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี) อย่างไรกต็าม ประเทศไทยยงัมรีะดบัการสรา้งมูลค่าเพิม่ตํ่ากว่า
ระดบัเฉลีย่ แมว้า่มแีนวโน้มการสรา้งมลูคา่เพิม่สงูขึน้บา้งในชว่งหลงักต็าม  

 
ภาพท่ี 4 เส้นทางการพฒันาของประเทศต่างๆ ในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ 

 
ทีม่า: UNCTAD (2013) 
หมายเหตุ: ระดบัการเขา้ร่วมในห่วงโซ่การผลติระหว่างประเทศ (global value chain participation ratio)  
คํานวณจากผลรวมของสดัส่วนของปจัจยันําเขา้ (input) ที่ถูกนําเขา้มาใชผ้ลติเพื่อส่งออกต่อการนําเขา้ทัง้หมด 
และสดัสว่นของการสง่ออกทีถ่กูใชใ้นการผลติสนิคา้ของประเทศอื่นต่อการสง่ออกทัง้หมด 

 
บทความน้ี จะกล่าวถึงแนวทางในการเพิม่ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ

ประเทศไทย โดย 3 กระบวนการหลกัคอื การยกระดบักระบวนการผลติ (process upgrading)   
การยกระดบัผลติภณัฑ ์(product upgrading) และการยกระดบัไปสู่กจิกรรมทีม่มีูลค่าเพิม่สูงขึน้ 
(functional upgrading) เช่น การเพิม่การออกแบบหรอืการสรา้งแบรนดแ์ทนการผลติอย่างเดยีว1 
และนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศไทย 

 
แหล่งขอ้มลูหลกัทีใ่ชใ้นการศกึษาน้ีประกอบไปดว้ย กรณศีกึษา (case study) การเพิม่ผลติ

ภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลติในประเทศไทยของ 19บรษิทั (ดรูายชื่อในภาคผนวกที ่1) ซึง่ได้
จากการสมัภาษณ์ของคณะผูว้จิยั ขอ้มูลจากการสํารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม

                                                
1นอกจากน้ี ยงัมแีนวความคดิทีเ่รยีกวา่ chain upgrading ซึง่หมายถงึการเปลีย่นไปอยูใ่นอุตสาหกรรมใหม ่เช่น ผูผ้ลติสิง่ทอสาํหรบั
เครือ่งนุ่งหม่ อาจหนัไปผลติสิง่ทอสาํหรบัยานยนต ์
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ของภาคเอกชนโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และข้อมูลการสํารวจภาวะอุตสาหกรรม และการสํารวจผลิตภาพและผล
ประกอบการอุตสาหกรรมโดยสาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) 
 
2. การยกระดบักระบวนการผลิต (process upgrading) 
 
 แนวทางง่ายที่สุดในการเพิม่ผลติภาพคอื การยกระดบักระบวนการผลติโดยใชร้ะบบการ
ผลติแบบลนี (lean manufacturing) ซึง่เป็นแนวคดิทีเ่กดิจาก Taiichi Ohno ผูบ้รหิารของโตโยตา้ที่
ไดพ้ฒันาระบบการผลติแบบโตโยตา้ (Toyota Production System: TPS) ในช่วงทศวรรษ 1950 
เพื่อมุ่งเน้นการกําจดัความสูญเปล่า (waste) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และปรบัปรุง
กระบวนการผลติใหส้ามารถผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพดว้ยตน้ทุนทีต่ํ่าทีส่ดุ (Ohno, 1988)  
  
 Ohno ไดจ้าํแนกความสญูเปล่าในการผลติ หรอื muda ออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการผลติทีม่ากเกนิไป (overproduction waste) หมายถงึ การ
ผลติสนิคา้หรอืชิน้ส่วนบางอย่างทีไ่ม่จําเป็นต้องใชใ้นขณะนัน้ ซึง่เป็นผลใหเ้กดิความ
สญูเปล่า เชน่ ความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการจดัเกบ็และการขนสง่ 

2. ความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการรอคอย (waiting waste) หมายถงึ เวลาทีสู่ญเปล่าที่
เกดิขึน้ เน่ืองจากการรอคอยขอ้มูลหรอืวตัถุดบิจากกระบวนการทํางานก่อนหน้านัน้  
ซึง่อาจเป็นผลจากความผดิพลาดในการจดัตารางเวลา หรอืการขาดวสัดุหรอืขอ้มลู  

3. ความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการขนส่ง (transportation waste) หมายถงึ การเคลื่อนยา้ย
วตัถุดบิมากเกนิความจําเป็น เน่ืองจาก การออกแบบหรอืการจดัเกบ็วตัถุดบิในแต่ละ
ขัน้ตอนกระบวนการไมม่ปีระสทิธภิาพ 

4. ความสญูเปล่าทีเ่กดิจากกระบวนการในการทํางาน (too much machining/over-
processing)หมายถงึ ความสูญเปล่าเน่ืองจาก ขัน้ตอนในการทํางานทีม่ากเกนิความ
จาํเป็น และกระบวนการมคีุณภาพสงูเกนิความจาํเป็น  

5. ความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการมสีนิคา้คงคลงัมากเกนิไป (inventory waste) โดยสนิคา้
คงคลงัดงักล่าวรวมถงึวตัถุดบิ ชิน้งานทีอ่ยูใ่นกระบวนการทาํงาน หรอืชิน้งานทีส่าํเรจ็  

6. ความสญูเปล่าทีเ่กดิจากการเคลื่อนไหวทีไ่มจ่าํเป็น (motion waste) เช่น การมองหา
หรอืการหยบิวตัถุดบิหรอืเครือ่งมอื และการเดนิเพือ่ไปเอาวตัถุดบิโดยไมจ่าํเป็น 

7. ความสญูเปล่าทีเ่กดิจากสนิคา้บกพรอ่ง (making defective parts and products) เช่น 
สนิคา้ทีผ่ลติเสรจ็สิน้แลว้แต่มขีอ้บกพรอ่ง จาํเป็นตอ้งไดร้บัการซ่อมแซมหรอืแกไ้ข 

 
แม้ว่าจุดประสงค์หลกัของการผลิตแบบลนีคอื การกําจดัความสูญเปล่า ซึ่งไม่ก่อให้เกิด

มลูค่าเพิม่ต่อสนิคา้หรอืบรกิาร (Womack and Jones, 1996) แต่การศกึษาจาํนวนมากพบว่า การ
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ผลิตแบบลีนยงัช่วยเพิม่คุณภาพและผลิตภาพ ตลอดจนความพงึพอใจของลูกค้าด้วย (Krafcik, 
1998 และ Nicholas, 1998) ทัง้น้ี การผลติแบบลนียงัเป็นนวตักรรมดา้นกระบวนการทีส่าํคญัจาก
การใชเ้ครื่องมอืต่างๆ เช่น การจดัการสนิคา้คงคลงัแบบทนัเวลาพอด ี(JIT- just in time inventory 
management) การจดัการคุณภาพ (Total Quality Management: TQM) และ Kaizen (การ
ปรบัปรงุอยา่งต่อเน่ืองไมส่ิน้สดุ)  
 
 จากกรณีศกึษาของบรษิทัในภาคอุตสาหกรรมการผลติของไทย 19 บรษิทั คณะผูว้จิยั
พบว่า การผลติแบบลนีช่วยทําใหส้ามารถลดต้นทุน และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติไดเ้ป็นอย่างด ี
ยกตวัอย่างเช่น บรษิทั   ซาบน่ีา จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผูผ้ลติชุดชัน้ในสตร ีไดนํ้าระบบการผลติ
แบบลนีมาใชใ้นหลายรปูแบบ เช่น Kaizen,5ส. (5S management system) การออกแบบปรบัปรุง
พืน้ทีใ่นการผลติ (cell design) และการใหพ้นกังานยนืเยบ็แทนการนัง่เยบ็2 ทาํใหส้ามารถลดการใช้
แรงงาน พืน้ที ่และเวลาในการผลติ รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพและผลผลติไดม้ากขึน้ เชน่  

- ขัน้ตอนกระบวนการในการตดัลดลงประมาณรอ้ยละ 50 ในช่วงปี 2550-2553 ทําให้
ตน้ทุนลดลง 5.57 ลา้นบาทต่อปี 

- การยนืเยบ็แทนการนัง่เยบ็ทาํใหล้ดจาํนวนคนงานไดป้ระมาณรอ้ยละ 41  
 

 นอกเหนือจากการนําระบบการผลติแบบลนี (lean manufacturing) มาใชเ้พื่อลดต้นทุน 
เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน และเพิม่ความพงึพอใจของลูกคา้ บรษิทัซาบน่ีาจาํกดั (มหาชน) ยงั
ไดใ้หค้วามสําคญักบัการพฒันาสนิคา้และการตลาดดว้ย จงึเป็นผลใหส้ามารถลดสดัส่วนการผลติ
แบบรบัจา้งผลติ (OEM) ต่อการผลติสนิคา้ทีม่แีบรนดข์องตวัเอง (OBM) จาก 60:40 เหลอื 10:90 
ในระหวา่งปี 2549-2555 และเพิม่สว่นแบ่งการตลาดในประเทศไทยจากรอ้ยละ 8 เป็นรอ้ยละ 17 ใน
ระหวา่งปี 2553-2556 อกีทัง้ยงัสามารถขยายตลาดสูอ่าเซยีนดว้ย 
 
 คณะผู้วิจยัได้จําลองภาพสถานการณ์ในกรณีที่อุตสาหกรรมการผลิตของไทยทัง้ระบบ
ยกระดบักระบวนการผลติโดยการใชร้ะบบการผลติแบบลนีอยา่งเตม็ที ่พบวา่ อุตสาหกรรมการผลติ
ของไทยจะสามารถลดตน้ทุนค่าแรงไดสู้งถงึ 14,000 ลา้นบาทต่อปี คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 ของค่าจา้ง
แรงงานในปี 2554 (ดสูมมตฐิานในการประมาณการในภาคผนวกที ่2)  
 

 

                                                
2ในกรณีนัง่เยบ็ คนงาน 1 คนจะทํางานไดก้บัจกัรเพยีงประเภทเดยีว ทําใหต้อ้งใชค้นงานถงึ 34 คนต่อ 1 สายการผลติ คนงานจงึ
ขาดทกัษะทีห่ลากหลายและไมต่อ้งทาํงานในขัน้ตอนทีต่อ้งใชท้กัษะมาก จงึทาํใหเ้กดิคอขวดในระบบการผลติ หลงัจากเปลีย่นมาเป็น
การยืนเย็บและให้คนงาน 1 คนใช้จกัร 3 ประเภท ทําให้จํานวนพนักงานลดลงเหลือเพยีง 20คนต่อสายการผลิตและมทีกัษะ
หลากหลายมากขึ้น จงึเกดิการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตลอดเวลา ส่งผลให้ผลผลติเพิม่ขึ้นจาก 45 ชิ้นเป็น 54 ชิ้นต่อชัว่โมง
แรงงาน และชิน้งานทีค่า้งอยู่ในกระบวนการผลติลดลงจากมากกว่า 20 ชิน้ เหลอืน้อยกว่า 5 ชิน้ต่อขัน้ตอน รวมทัง้ประสทิธภิาพใน
การทาํงานเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 75 เป็นรอ้ยละ 90  
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3. การยกระดบักระบวนการผลิตโดยลดการใช้พลงังาน (energy saving: green 
process) 
 
 การลดการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติเป็นส่วนหน่ึงของการยกระดบักระบวนการผลติ 
ซึง่นอกจากจะมผีลชว่ยลดตน้ทุนในการผลติไดแ้ลว้ ยงัมผีลดต่ีอการรกัษาสิง่แวดลอ้มจากการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกที่ลดลง ในทางปฏบิตั ิวธิกีารทีใ่ชล้ดพลงังานในอุตสาหกรรมการผลติมหีลายวธิ ี
เช่น การปรบัเปลีย่นมาใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน หรอือุปกรณ์ (เช่น มอเตอร)์ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
การใช้พลงังานทดแทน การปรบัระบบการผลิตโดยใช้วสัดุทดแทนหรือนํากลบัมาใช้ใหม่ การ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบการใชพ้ลงังาน (energy system optimization) และการจดัทาํโครงการ
บรหิารพลงังาน เป็นตน้ 
 
 ตวัอย่างของกรณีศกึษาบรษิทัทีใ่หค้วามสําคญักบัการลดการใชพ้ลงังานจนทําใหส้ามารถ
ลดต้นทุนในการผลติไดเ้ป็นอย่างมากคอื บรษิทั เอสซจี ีเปเปอร ์(SCG Paper) โดยมตีวัอย่าง
โครงการทีส่ามารถคนืทุนไดอ้ย่างรวดเรว็ของบรษิทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จํากดั และบรษิทั 
ฟินิกซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จาํกดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี  

- การตดิตัง้ป ัม๊ความรอ้นแบบดดูซมึ (absorption heat pump):  ในกระบวนการผลติ

กระดาษของบรษิทั สยามคราฟทอุ์ตสาหกรรม จาํกดั จะมกีารใชไ้อน้ําในอุปกรณ์ที่

เรยีกว่า deaerator ในการกําจดัก๊าซออกซเิจนทีล่ะลายในน้ําก่อนป้อนเขา้หมอ้ไอ

น้ํา เพื่อป้องกนัการกดักร่อนในหมอ้ไอน้ํา และเพิม่อุณหภูมขิองน้ําก่อนเขา้หมอ้ไอ

น้ํา ต่อมา บริษัทได้มีการปรับปรุงโดยการติดตัง้ป ัม๊ความร้อนแบบดูดซึม 

(absorption heat pump) เพื่อดงึความรอ้นทีเ่หลอืทิง้จากน้ําในหอควบคุมความ

เยน็ (cooling tower) มาใชเ้พิม่อุณหภูมขิองน้ําที ่deaerator แทนไอน้ํา ทําให้

สามารถลดการใชไ้อน้ําลงไดโ้ครงการน้ีใชเ้งนิลงทุน 8 ลา้นบาท สามารถลดตน้ทุน

ได ้4.5 ลา้นบาทต่อปี หรอืคนืทุนในเวลาน้อยกว่า 2 ปี จากการสามารถลดการใช้

ไอน้ําปีละประมาณ 26,000 กกิะจลูส ์

- การตดิตัง้อุปกรณ์อบแหง้เชือ้เพลงิชวีมวล (biomass dryer): บรษิทัฟินิกซ พลัพ 

แอนด์ เพเพอร์ จํากดั  (มหาชน) ไดนํ้าเอาปูนขาวกลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการ

ผลติเยือ่กระดาษ ในการน้ี บรษิทัใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล เชน่ เปลอืกไม ้ป้อนเขา้เครือ่ง 

gasifier ทีใ่ชน้ํ้ามนัเตาเป็นเชือ้เพลงิ เพื่อผลติเป็น synthetic gas ไปใชเ้ป็น

เชือ้เพลงิในเตาเผากากหนิปนู  ต่อมา บรษิทัไดล้งทุน 50 ลา้นบาท ตดิตัง้อุปกรณ์

อบแหง้เชือ้เพลงิชวีมวล (biomass dryer) ซึง่ทําใหเ้ชือ้เพลงิชวีมวลมคีวามแหง้
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มากขึน้ สามารถลดการใช้น้ํามนัเตาลงปีละประมาณ 4 ล้านลติร ซึ่งทําใหต้้นทุน

ลดลง 43 ลา้นบาทต่อปี  หรอืสามารถคนืทุนไดใ้นเวลา 1 ปีเศษ  

 
 หากเปรียบเทียบการใช้พลังงานของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ จะพบว่า นับตัง้แต่ปี 2523-2554 ประเทศไทยมแีนวโน้มการใชพ้ลงังานสูงขึน้
อยา่งต่อเน่ือง และในปี 2554 การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยพึง่พงิการใชพ้ลงังานสงูสุด
ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ยกเวน้เวยีดนาม นอกจากน้ีในปี 2554 ประเทศไทยมคีวาม
เขม้ขน้ของการใชพ้ลงังาน (energy intensity)3 สงูกว่าค่าเฉลีย่ของภูมภิาคถงึรอ้ยละ 374 (ดภูาพที ่
5) ทัง้น้ี สาเหตุสาํคญัทีท่ําใหค้วามเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังานของไทยเพิม่สงูขึน้เป็นผลจาก การ
ปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของไทยทีท่ําใหส้ดัส่วนของมูลค่าเพิม่ในภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP 
เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 37 ในปี 2533 เป็นรอ้ยละ 45 ในปี 2553 และการใชพ้ลงังานอย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ 
 
 ในปจัจุบนั ประเทศไทยประสบปญัหาการขาดแคลนพลงังานและต้องพึ่งพงิการนําเข้า
พลงังานจากต่างประเทศในสดัส่วนทีส่งูอยา่งต่อเน่ือง เช่น ในปี 2555 การนําเขา้ถ่านหนิและก๊าซ
ธรรมชาตใินสดัสว่นรอ้ยละ 100 และรอ้ยละ 21 ของความตอ้งการใชใ้นประเทศ ตามลําดบั5 ดงันัน้ 
โมเดลของการเติบโตทางเศรษฐกจิที่ต้องพึ่งพงิการใช้พลงังานในสดัส่วนที่สูง นอกจากจะทําให้
ประเทศไทยพฒันาเศรษฐกิจอย่างไม่ยัง่ยนืแล้ว ยงัสร้างความเสี่ยงต่อความมัน่คงทางพลงังาน 
(energy security) อกีดว้ย ประเทศไทยจงึจาํเป็นตอ้งเพิม่ประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังาน และใน
ระยะยาว ต้องปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่สาขาบรกิารใหม้ากขึน้ เน่ืองจากสาขาดงักล่าวจะใช้
พลงังานต่อหน่วยการผลติน้อยกวา่ 
  

  

                                                
3ความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังาน (energy intensity) หมายถงึ ปรมิาณของพลงังานทีใ่ชต้่อผลผลติมวลรวมในประเทศ 1 หน่วย  
4ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ การลดลงของความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังานของภูมภิาคยงัคงอยู่ในระดบัทีต่ํ่า กล่าวคอื 
ความเขม้ขน้ของการใชพ้ลงังานในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ลดลงเพยีงรอ้ยละ 12 ขณะที ่ทัว่โลกลดลงรอ้ยละ 26 กลุ่ม
ประเทศ OECD ลดลงรอ้ยละ 38 อนิเดยีลดลงรอ้ยละ 44 และจนีลดลงรอ้ยละ 74 ในชว่งปี 2523-2554 (ทีม่า:IEA, 2013) 
5ในปี 2555สดัสว่นความตอ้งการใชพ้ลงังานของไทย จาํแนกตามพลงังานแต่ละชนิด ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาต ิ(รอ้ยละ 44.9) น้ํามนั 
(รอ้ยละ 35.6) ถ่านหนิ/ลกิไนต ์(รอ้ยละ 16.6) และพลงัน้ํา/ไฟฟ้านําเขา้ (รอ้ยละ 2.8) (ทีม่า: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน) 
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ภาพท่ี  5 ความเข้มข้นของการใช้พลงังานและการลดลงของความเข้มข้น 
ของการใช้พลงังานเฉล่ียต่อปี 

 
ทีม่า: EIA, 2013 
 
 การประมาณการโดยคณะผูว้จิยั ทาํใหท้ราบวา่ หากประเทศไทยสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการใชพ้ลงังานเทยีบเท่ากบัประเทศทีม่สีดัสว่นมลูค่าเพิม่ของภาคอุตสาหกรรมต่อ GDPในระดบั
ใกลเ้คยีงกนั เช่น มาเลเซยี6 จะช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถประหยดัพลงังานคดิเป็นมลูค่าไดส้งูถงึ 
1.43 แสนลา้นบาทต่อปี (คดิเป็นรอ้ยละ 23.5) และลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ได ้
19.96 ลา้นตนัในปี 2555 (ดสูมมตฐิานในการประมาณการในภาคผนวกที ่3)  
 
4. การยกระดบัผลิตภณัฑ ์(product upgrading) และการยกระดบัไปสู่กิจกรรมท่ี
มีมลูค่าเพ่ิมสงูขึน้ (functional upgrading) 
 
 แมว้า่การยกระดบักระบวนการผลติจะชว่ยลดตน้ทุนการผลติไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่ลําพงัการ
ลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ โดยไม่มกีารพฒันาสนิคา้หรอืทํากจิกรรมทีม่มีลูค่าเพิม่
สงู จะไมช่่วยทาํใหป้ระเทศไทยพน้กบัดกัประเทศรายไดป้านกลางได ้ เน่ืองจากประโยชน์ทีเ่กดิขึน้
จะถูกดดูซบัไปในหว่งโซ่คุณค่า (value chain) เช่น ผูร้บัจา้งผลติ (OEM) มกัถูกกดดนัใหต้อ้งลด
ราคาอย่างต่อเน่ือง (เช่น ผูผ้ลติเสือ้ผา้ถูกกําหนดใหล้ดราคาขายเฉลีย่รอ้ยละ 5 ต่อปี) ในขณะที ่
ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนพลงังานมแีนวโน้มสูงขึ้น นอกจากน้ี ผูซ้ื้อรายใหญ่ในห่วงโซ่คุณค่ายงัมี
แนวโน้มที่จะผลกัภาระต้นทุนในการทํากิจกรรมเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบขององค์กรต่อสงัคม 
(corporate social responsibility: CSR) เช่น การเพิม่สวสัดกิารแรงงาน และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม
เพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

                                                
6ในปี 2555 สดัสว่นของมลูคา่เพิม่ในภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP ของไทย และมาเลเซยี คดิเป็นรอ้ยละ 41.2 และ 40.3 ตามลาํดบั 
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 ดงันัน้ ทางรอดระยะยาวของภาคอุตสาหกรรมไทยคอื การสรา้งมูลค่าเพิม่ใหสู้งขึน้ โดย
ยกระดบัผลติภณัฑ ์และยกระดบัสู่กจิกรรมที่มมีูลค่าเพิม่สูงขึน้ ไดแ้ก่ การออกแบบ การวจิยัและ
พฒันา (R&D) การกระจายสนิคา้ การสรา้งแบรนดส์นิคา้ และการทาํการตลาด7 (ภาพที ่6)  
 

ภาพท่ี 6 Stan Shih’s smiling curve 

 
ทีม่า: Shih (1992) 
 

 ตวัอยา่งในตารางที ่1 และ 2 แสดงใหเ้หน็ถงึ มลูค่าเพิม่ทีผู่ป้ระกอบการในแต่ละสว่นของ
ห่วงโซ่คุณค่าไดร้บัในการผลติรองเทา้ที่เจา้ของแบรนด์สนิคา้อยู่ในสหภาพยุโรป และการผลติไอ
แพด  
 

ตารางท่ี  1 การกระจายตวัของมลูค่ารองเท้าท่ีเจ้าของสินค้าอยู่ในสหภาพยโุรป 
ต้นทุนและกาํไร สดัส่วนของมูลค่าทัง้หมด (ร้อยละ) 

กาํไรของเจา้ของแบรนดส์นิคา้ 13.5 
ตน้ทุนในการวจิยัและออกแบบ 11 
ตน้ทุนในการทาํการตลาดและสรา้งแบรนดส์นิคา้ 8.5 
กาํไรของผูผ้ลติ 2 
ภาษมีลูคา่เพิม่ 17.4 
ตน้ทุนคา่ขนสง่และภาษ ี 5 
ตน้ทุนดา้นแรงงาน 0.4 
ตน้ทุนดา้นวตัถุดบิ 8 
ตน้ทุนดา้นปจัจยันําเขา้อื่นๆ  1.6 
กาํไรของผูก้ระจายสนิคา้และขายปลกี 32.6 
ทีม่า: Pilat (2013) 
                                                
7ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของแนวคดิของการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหส้งูขึน้ตลอดทัง้หว่งโซ่คณุคา่คอื Stan Shih ผูก้่อตัง้บรษิทั Acer ของไตห้วนั ที่
พบวา่ กจิกรรมทีอ่ยูส่ว่นปลายของหว่งโซ่คุณคา่เป็นสว่นทีม่มีลูคา่เพิม่สงูกวา่กจิกรรมทีอ่ยูส่ว่นกลางของหว่งโซ่คุณคา่ (ทีม่า: Shih, 
1992) 
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ตารางท่ี  2 การกระจายตวัของมลูค่าเพ่ิมในการผลิตไอแพด 
ต้นทุนและกาํไร สดัส่วนของมูลค่าทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
กาํไรของบรษิทัแอปเป้ิล 30 

กําไรของบริษัทเกาหลีใต้ (บริษัท Samsung ซึ่งเป็นผู้ผลิตจอภาพ และ
หน่วยความจาํ)  

7 

กาํไรทีไ่มส่ามารถระบุทีม่า 5 
กาํไรของบรษิทัไตห้วนั (บรษิทั Foxconn ซึง่เป็นผูผ้ลติและประกอบเครือ่ง)  2 
กาํไรของบรษิทัในสหรฐัอเมรกิาทีน่อกเหนือจากบรษิทัแอปเป้ิล 2 
ตน้ทุนดา้นแรงงานในประเทศจนี 2 
ตน้ทุนดา้นวตัถุดบิ 31 
ตน้ทุนดา้นปจัจยันําเขา้ ทีน่อกเหนือจากแรงงานในประเทศจนี  5 
กาํไรของผูก้ระจายสนิคา้และขายปลกี 15 
ทีม่า: Kramer et al. (2011) 
 
 แมว้า่การทาํวจิยัและพฒันาเป็นกจิกรรมทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ในการยกระดบัผลติภณัฑ ์แต่ในปี 
2551 บรษิทัไทยทีม่กีารทาํวจิยัและพฒันายงัคงมสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 12 โดยสดัส่วนของบรษิทัที่
รบัจา้งผลติ (OEM) ทีท่าํวจิยัและพฒันาคดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 5.4 ขณะทีส่ดัส่วนของบรษิทัทีม่กีาร
ออกแบบ (ODM) และบรษิทัทีม่แีบรนดส์นิคา้ของตนเอง (OBM)8 ทีท่ําวจิยัและพฒันาคดิเป็นรอ้ย
ละ 15.7 และ 21.7 ตามลาํดบั9 (ภาพที ่7)  

  

                                                
8การจาํแนกผูป้ระกอบการออกเป็นOEM, ODM และ OBM ทําโดยการวดัสดัส่วนของยอดขายทีเ่กดิจากผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากการ
รบัจา้งผลติ ผลติภณัฑท์ีม่กีารออกแบบเอง และผลติภณัฑท์ีม่ตีราสนิคา้ของตนเองมากกวา่รอ้ยละ 50  ตามลาํดบั 
9คณะผูว้จิยัคํานวณจากขอ้มลูการสาํรวจการวจิยัและพฒันา และกจิกรรมนวตักรรมในภาคการผลติประเทศไทย ครัง้ที ่8 (2551) 
โดยสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
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ภาพท่ี 7 สดัส่วนบริษทัท่ีทาํวิจยัและพฒันา 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากขอ้มลูการสาํรวจการวจิยัและพฒันา และกจิกรรมนวตักรรมในภาคการผลติประเทศ
ไทย ครัง้ที ่8 (2551) โดยสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สว
ทน.) 
 
 ทัง้น้ี หากพจิารณาการจดัสรรค่าใชจ้่ายดา้นวจิยัและพฒันาของบรษิทัพบว่า บรษิทัทีเ่ป็น 
OBM และ ODM จดัสรรค่าใชจ้่ายดา้นวจิยัและพฒันาเพื่อพฒันาและปรบัปรุงผลติภณัฑส์งูถงึรอ้ย
ละ 82 ขณะทีบ่รษิทัทีเ่ป็น OEM ทีม่กีารวจิยัและพฒันา จดัสรรค่าใชจ้่ายดา้นวจิยัและพฒันาเพื่อ
พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติมากกว่าผลติภณัฑ ์โดยคดิเป็นรอ้ยละ 52 ของค่าใชจ้่ายดา้น
วจิยัและพฒันาทัง้หมด (ภาพที ่8) 
 

ภาพท่ี 8 การจดัสรรค่าใช้จ่ายด้านวิจยัและพฒันา 

 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยัคาํนวณจากขอ้มลูการสาํรวจการวจิยัและพฒันา และกจิกรรมนวตักรรมในภาคการผลติประเทศ
ไทย ครัง้ที ่8 (2551) โดยสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สว
ทน.) 
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 จากกรณีศึกษาของบรษิัทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 19 บรษิัท คณะผู้วิจยั
พบวา่บรษิทัทีใ่หค้วามสาํคญักบัการวจิยัและพฒันา จะสามารถยกระดบัการผลติและเพิม่มลูค่าการ
ผลติในห่วงโซ่คุณค่าได ้ทัง้น้ี ตวัอย่างกรณีศกึษาบรษิทัไทยทีม่กีารทําวจิยัและพฒันาจนสามารถ
ผลติสนิคา้ทีม่มีลูคา่เพิม่สงู เชน่  

- บรษิทั เอสซจี ีวสัดุก่อสรา้ง จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัผลติวสัดุก่อสรา้ง เช่น กระเบือ้งปพูืน้ 
ซึ่งมีการทํากิจกรรมตลอดทัง้ห่วงโซ่คุณค่า และได้มีการวิจัยและพฒันาสินค้าที่มี
มลูคา่เพิม่สงูจนทาํใหม้กีาํไรสงูกวา่สนิคา้ทัว่ไปรอ้ยละ 20 

- บรษิทั ซยัโจ เดน็ก ิจํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัผลติเครื่องปรบัอากาศทีป่รบัเปลี่ยนจากการ
ผลติสนิคา้แบบรบัจา้งผลติเป็นสนิคา้ทีม่แีบรนดข์องตนเอง โดยสนิคา้เกรดสงูและใชแ้บ
รนดข์องตนเองมกีาํไรสงูกวา่สนิคา้ทีร่บัจา้งผลติถงึรอ้ยละ 23-24 

- บรษิทั ซลิคิอน คราฟทเ์ทคโนโลย ีจํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีอ่อกแบบไมโครชปิทีม่รีะบบ
ระบุวตัถุดว้ยคลื่นความถีว่ทิยุ (Radio Frequency Identification: RFID) ทีเ่น้นดา้น
การวจิยัและพฒันา และการออกแบบจนสามารถผลติสนิคา้ทีม่มีูลค่าเพิม่สูงได ้และมี
สินค้าเด่น เช่น ไมโครชิป RFID ที่ติดตัวสตัว์เลี้ยงในฟาร์มปศุสตัว์ ที่มีขีด
ความสามารถสงูกวา่บรษิทั Texas Instrument 

- บรษิทั พ.ีซ.ีเอส. พรซีชิัน่ เวริ์ค จํากดัซึ่งเป็นบรษิทัรบัจ้างออกแบบและผลติชิ้นส่วน
ยานยนตซ์ึง่ใหค้วามสาํคญักบัการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีจนทาํใหก้ลายเป็น 1st tier 
supplier ทีม่ขีดีความสามารถทางเทคโนโลยใีนระดบัสงู โดยเป็นเพยีงผูป้ระกอบการ
ไทยรายเดยีวที่สามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มคีวามซบัซ้อนทางเทคโนโลย ีเช่น 
ระบบ common rail ของเครือ่งยนตด์เีซลแขง่ขนักบับรษิทัขา้มชาตไิด ้

- บรษิทั ช.ทวดีอลลาเซยีน จาํกดั ซึง่พฒันารถลําเลยีงอาหารสาํหรบัเครื่องบนิ(catering 
hi-loaders truck)ใหเ้ครือ่งบนิ Airbus โดยมสีว่นแบ่งตลาดสงูสดุในโลกในรุน่ A380  
 

กรณีศกึษาดงักล่าวของคณะผูว้จิยั ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาในการวจิยัและพฒันาในประเทศ
ไทยหลายประการ เชน่  

- บรษิัทในทุกกลุ่มมปีญัหาการขาดบุคลากรด้านวิจยัและพฒันาและมปีญัหาการ
เชื่อมโยงกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัของรฐั  

- บรษิทัขนาดใหญ่ซึ่งใชส้ทิธปิระโยชน์จากมาตรการจูงใจดา้นภาษีของรฐัมปีญัหา
การไดร้บัการลดหยอ่นภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีล่่าชา้ 

- บริษัทขนาดกลางและเล็กประสบปญัหาในการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินทาง
ปญัญาไดอ้ยา่งจาํกดั ทัง้ในการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาของตนในต่างประเทศ
และการต่อสู้ทางกฎหมายกับบริษัทข้ามชาติที่อ้างว่าถูกละเมิดทรพัย์สินทาง
ปญัญา  นอกจากน้ี บรษิทัขนาดกลางและเลก็หลายแหง่ยงัมปีญัหาการไมส่ามารถ
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ใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการจูงใจด้านภาษีของรฐัได้อย่างเต็มที่ เน่ืองจาก
กระบวนการซบัซอ้นและล่าชา้  

- บรษิทัขนาดเลก็จาํนวนมากประสบปญัหาการขาดเงนิทุนตัง้ตน้ เพราะประเทศไทย
ยงัขาดนกัลงทุนแบบ angel investor และ venture capital ทีส่นบัสนุนธุรกจิเกดิ
ใหมซ่ึง่เน้นการพฒันาเทคโนโลย ี 

- บรษิทัที่ใหบ้รกิารแก่หน่วยงานรฐัประสบปญัหาในการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัที่ขาด
ความโปรง่ใส และขาดมติใินการพฒันาเทคโนโลย ี

- บริษัทที่ผลิตสินค้าแนวหน้าบางราย ประสบปญัหามาตรฐานผลิตภณัฑ์ ซึ่งไม่
รองรบัพฒันาการทางเทคโนโลย ีและมผีลทาํใหเ้สยีโอกาสทางธุรกจิ  

 
ในหวัขอ้ต่อไป คณะผูว้จิยัจะวเิคราะหป์ญัหาบางประการที่กล่าวมาขา้งต้นอย่างละเอยีด

มากยิง่ขึน้ และนําเสนอขอ้เสนอแนะทางนโยบายเพือ่แกไ้ขปญัหาดงักล่าว  
 

5. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 
 
 ในหวัขอ้น้ี คณะผูว้จิยัจะนําเสนอขอ้เสนอแนะทางนโยบายเพื่อแก้ไขปญัหาผลติภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลติไทยใน 6 ดา้นคอื การขาดแคลนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา ความ
ไม่มปีระสทิธผิลของมาตรการจูงใจดา้นภาษี การขาดประสทิธภิาพของระบบวจิยัและพฒันาของ
ประเทศโดยรวม การขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย ปญัหา
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และปญัหาการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
 
5.1 การขาดแคลนบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันา 
 

ปญัหาสําคญัในการทําการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมการผลติไทยคอื การขาด
บุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันา เน่ืองจากบุคลากรดงักล่าวส่วนใหญ่อยู่ในภาครฐัและอุดมศกึษา  
(ตารางที ่3) จากตารางจะเหน็ไดว้่า ในปี 2554 นกัวจิยัและพฒันาประมาณรอ้ยละ 79 อยูใ่นภาครฐั 
ซึ่งประกอบดว้ย หน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และมหาวทิยาลยั ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นมหาวทิยาลยั
ของรฐั และมเีพยีงประมาณรอ้ยละ 21 เท่านัน้ ที่อยู่ในภาคธุรกจิเอกชน โดยสดัส่วนจํานวน
บุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคเอกชนมแีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 3 จาํนวนนักวิจยัและพฒันาแยกตามหน่วยงาน (หน่วย: คน) 
หน่วยงาน 2548 2550 2552 2554 

รฐับาล       5,847        6,346        6,368        5,343  
อุดมศกึษา    21,101      25,160      23,867      30,753  
รฐัวสิาหกจิ          552           504           487           733  
ภาคเอกชน       6,402        6,886        6,300        6,898  
เอกชนไมค่า้กาํไร          182             86             80             93  

รวม    36,632     41,532     39,654     46,374  
ทีม่า:การสาํรวจคา่ใชจ้า่ยและบุคลากรทางการวจิยัและพฒันาของประเทศไทยโดย วช.และ สวทน. 

 
ในภาคธุรกจิเอกชนเอง ภาคอุตสาหกรรมการผลติกป็ระสบปญัหาในการดงึดดูบุคลากรทีม่ี

ความสามารถสงูใหเ้ขา้มาทาํงานเป็นบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาในกจิการของตน เน่ืองจากไม่
สามารถใหค้่าตอบแทนไดสู้งเท่าภาคบรกิาร ตารางที่ 4 แสดงความแตกต่างของเงนิเดอืนของ
บุคลากรในวชิาชพีต่างๆ  จากตารางจะเหน็ได้ว่า เจา้หน้าที่รฐักจิสมัพนัธ์ (government and 
regulatory affair) ทีป่รกึษาภาษ ี(tax consultant) นกัวเิคราะหก์ารเงนิ (financial analyst) ซึง่สว่น
ใหญ่อยูใ่นภาคบรกิาร โดยเฉพาะบรกิารทีม่กีารแขง่ขนัไมส่งูมาก เช่น กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารกํากบั
ดแูลของรฐั  จะมเีงนิเดอืนแรกเขา้ (ประสบการณ์ทาํงานไม่เกนิ 5 ปี) สงูกว่าบุคลากรแรกเขา้ใน
สาขาอุตสาหกรรมการผลติ เช่น วศิวกรโรงงาน (plant engineer) วศิวกรดา้นคุณภาพ (quality 
engineer) และวศิวกรไฟฟ้า (electrical engineer)  แมว้่าเงนิเดอืนตัง้ต้นของบุคลากรในภาค
บรกิารจะไมส่งูกวา่บุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาอยา่งเด่นชดั  แต่ความแตกต่างของเงนิเดอืนจะ
เพิม่มากขึน้เมือ่บุคลากรเหล่านัน้มอีาวุโสมากขึน้ (ทาํงานเกนิ 5 ปีขึน้ไป) หรอืขึน้เป็นผูบ้รหิาร  

 
ตารางท่ี 4 เงินเดือนของพนักงานอาชีพต่างๆ ในธรุกิจเอกชน (หน่วย: บาท) 

อาชีพ 
ระดบัเข้าใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ระดบัอาวโุส/ผู้จดัการ (5 ปีขึน้ไป) 

ขัน้ตํา่ ขัน้สงู ขัน้ตํา่ ขัน้สงู 
เจา้หน้าทีร่ฐักจิสมัพนัธ ์      20,000       40,000       30,000  90,000  
ทีป่รกึษาภาษ ี      30,000       50,000       40,000  120,000  
นกัวเิคราะหก์ารเงนิ      15,000       45,000       40,000     180,000  
วศิวกรโรงงาน      13,000       40,000       30,000  80,000  
วศิวกรดา้นคุณภาพ      10,000       23,000       25,000  80,000  
วศิวกรไฟฟ้า      10,000       30,000       30,000  60,000  
นกัวจิยัและพฒันา      22,000       45,000       50,000  90,000  

ทีม่า: Adecco, Thailand Salary Guide 2013 
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นอกจากน้ี กฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเขา้เมอืง กย็งัเป็นอุปสรรรคในการจา้งคนต่าง
ด้าวในด้านต่างๆ รวมทัง้บุคลากรด้านการวิจยัและพฒันา กล่าวคือ กระทรวงแรงงานกําหนด
อตัราส่วนการจา้งงานแรงงานไทยต่อคนต่างดา้วไวท้ี ่4:1 ซึง่หมายความว่า บรษิทัจะตอ้งจา้งงาน
คนไทย 4 คน ต่อการจา้งแรงงานต่างดา้ว 1 คน   นอกจากน้ี สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง (ตม.) ยงั
กําหนดทุนจดทะเบยีนต่อแรงงานต่างดา้วไวโ้ดยบรษิทัทีจ่า้งแรงงานต่างดา้วต้องมทีุนจดทะเบยีน
ทุก 2 ลา้นบาทในการจา้งแรงงานต่างดา้ว 1 คน   กฎเกณฑด์งักล่าวจะไดร้บัการยกเวน้เฉพาะกรณี
ทีบ่รษิทัไดร้บัการสง่เสรมิจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI)10 

 
ในสภาพทีบุ่คลากรดา้นการวจิยัและพฒันาในประเทศไทยเองมคีวามขาดแคลน ขอ้จํากดั

ดงักล่าว เป็นอุปสรรคสาํคญัในการเพิม่บุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ซึง่สว่นใหญ่ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจาก BOI  

 
ปญัหาเกีย่วกบับุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาทีส่ําคญัอกีประการหน่ึงคอื การขาดแคลน

ชา่งเทคนิคทีม่คีุณภาพ ในกรณศีกึษาหลายกรณ ี คณะผูว้จิยัพบวา่ บุคลากรเหล่าน้ีมบีทบาทสาํคญั
อย่างมากในการยกระดบักระบวนการผลติ เพราะเป็นผูอ้ยู่ใกล้ชดิและเหน็ปญัหาในกระบวนการ
ผลติมากทีสุ่ด และในหลายกรณียงัมสี่วนร่วมสําคญัในการพฒันาผลติภณัฑ ์ทัง้น้ี สาเหตุประการ
หน่ึงของการขาดแคลนช่างเทคนิคก็คอื อาชพีดงักล่าวไม่ได้รบัการยกย่องจากสงัคม นอกจากน้ี  
ชา่งเทคนิคสว่นใหญ่ยงัมภีูมหิลงัทางการศกึษาในระบบอาชวีศกึษา ซึง่มภีาพลกัษณ์ไมด่ ีและไดร้บั
การศกึษาทีม่ปีญัหาดา้นคุณภาพ เน่ืองจากไดร้บัการอุดหนุนจากรฐัในระดบัทีต่ํ่ากว่าการศกึษาสาย
สามญั (ด ูปกป้องและศุภณฏัฐ,์ 2556) 

 
เพือ่แกป้ญัหาดงักล่าว  คณะผูว้จิยัเสนอใหม้กีารพจิารณาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
ประการที่หน่ึง รฐับาลควรมนีโยบายเปิดกว้างให้มกีารยมืตวับุคลากรด้านการวิจยัและ

พฒันาจากหน่วยงานภาครฐั และมหาวทิยาลยัของรฐัโดยเฉพาะผูเ้ขา้ทํางานใหม่ไปยงัภาคธุรกจิ
เอกชนเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ซึง่นอกจากจะมผีลดเีฉพาะหน้าในการลดความขาดแคลนบุคลากรดา้น
การวจิยัและพฒันาในภาคเอกชนแล้ว ยงัทําให้บุคลากรในภาครฐั มโีอกาสได้เขา้ใจปญัหาและ
คุ้นเคยกับมุมมองของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมโยง 
(linkage) ระหว่างสถาบนัวจิยัภาครฐั และมหาวทิยาลยั กบัภาคอุตสาหกรรมการผลติมากขึน้ใน
ระยะยาว  

ประการทีส่อง รฐับาลควรพจิารณายกเลกิเงื่อนไขต่างๆ ในกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ตรวจคนเขา้เมอืงซึ่งเป็นขอ้จํากดัในการจา้งแรงงานมทีกัษะจากต่างประเทศโดยเฉพาะบุคลากร
ดา้นการวจิยัและพฒันา 

                                                
10ด ูhttp://download.rd.go.th/fileadmin/download/ROH/Q&A_BOI.pdf 
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ประการทีส่าม รฐับาลควรพจิารณาเปิดเสรภีาคบรกิาร เพื่อสรา้งการแขง่ขนัในภาคบรกิาร  
โดยเฉพาะสาขาบรกิารทีม่ลีกัษณะผกูขาดหรอืกึง่ผกูขาด เช่น โทรคมนาคม พลงังาน และการเงนิ 
ซึง่นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมการผลติทีต่อ้งแขง่ขนัในตลาดโลกจากบรกิารที่
มคีุณภาพสูงและต้นทุนตํ่าแล้ว ยงัจะช่วยทําให้ระดบัเงนิเดือนในภาคเศรษฐกิจทัง้สองมีความ
แตกต่างกนัลดลง 

ประการสุดทา้ย รฐัควรปฏริูประบบอาชวีศกึษาใหม้คีุณภาพดขีึน้และปรบัปรุงภาพลกัษณ์ 
เพื่อใหส้ามารถผลติช่างเทคนิคคุณภาพสูงและไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมเขา้สู่อุตสาหกรรมการ
ผลติไดอ้ยา่งเพยีงพอ (ด ูปกป้องและศุภณฏัฐ,์ 2556)  

 
5.2 ความไม่มีประสิทธิผลของมาตรการจงูใจด้านภาษี 
 

ในปจัจุบนั ภาครฐัมมีาตรการในการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาในรปูแบบต่างๆ ทัง้ทุนวจิยั 
และมาตรการจูงใจดา้นภาษี    ในส่วนของการจูงใจดา้นภาษี กรมสรรพากรมมีาตรการลดหย่อน
ภาษีเงนิได้    ร้อยละ 200 ของรายจ่ายการวิจยัและพฒันา โดยมอบหมายให้สํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการตรวจสอบ
โครงการวจิยัและพฒันาทีจ่ะไดร้บัการลดหยอ่นภาษเีงนิได ้ 

 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการดําเนินการมากว่า 11 ปีแล้ว  มาตรการดงักล่าวยงัคงมี

ประสทิธผิลในวงจํากดัมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากภาพที ่ 9 ทีแ่สดงถงึ การมโีครงการทีย่ื่นขอลดหย่อน
ภาษใีนระหว่างปี 2545-2555 น้อยมาก โดยมมีลูค่าโครงการวจิยัและพฒันาเพยีง 6,845 ลา้นบาท 
และมจีํานวนบรษิทัที่ใชส้ทิธปิระโยชน์ในแต่ละปีสูงสุดเพยีง 210 บรษิทั โดยส่วนมากเป็นบรษิทั
ขนาดใหญ่ จากขอ้มลูของ สวทช. พบว่าตลอดช่วงระยะเวลา 11 ปีทีผ่่านมา รฐัสญูเสยีรายไดจ้าก
การลดหย่อนภาษีเงนิไดเ้พื่อสนับสนุนการวจิยัและพฒันาเพยีง 1,700 ล้านบาทเท่านัน้ โดยในปี 
2555 มกีารลดหย่อนภาษีเพยีง 440 ลา้นบาท ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าทีน้่อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
การสญูเสยีรายไดด้า้นภาษขีองรฐัจากมาตรการอื่น เช่น การสง่เสรมิการลงทุนของ BOI ซึง่ในปี 
2555 ทําใหร้ฐัสูญเสยีรายไดถ้งึ 2.78 แสนล้านบาท ในขณะที่สามารถสรา้งงานไดเ้พยีงประมาณ 
5.6 หมื่นตําแหน่ง (ดู สาํนักงบประมาณ, 2555) หรอืการลดหยอ่นภาษสีรรพสามติในโครงการรถ
คนัแรกในปี 2555/2556 ซึง่คาดวา่ ทาํใหร้ฐัสญูเสยีรายไดถ้งึ 9.2 หมืน่ลา้นบาท 
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ภาพท่ี 9 ผลการดาํเนินงานของมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้เพ่ือสนับสนุนR&D 
(2545-2555) 

 
ทีม่า: สวทช. 
 
ปญัหาทีส่ําคญัของมาตรการน้ีมหีลายประการคอื การพจิารณารบัรองโครงการยงัมคีวาม

ล่าช้า โดยผู้ประกอบการที่ให้สมัภาษณ์ให้ขอ้มูลว่าภาครฐัใช้เวลาในการพจิารณานานถึง 9-12 
เดอืน และมกีารตคีวามค่าใชจ้่ายด้านวจิยัและพฒันาที่ไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที ่  
นอกจากน้ี โครงการด้านการออกแบบและการพฒันาเชิงพาณิชย์ ก็ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รบัการ
ลดหย่อนภาษี   ส่วนในโครงการวิจยัและพฒันาที่ได้รบัการลดหย่อนภาษี ก็พบว่า ไม่สามารถ
ลดหย่อนค่าใชจ้่ายดา้นการวจิยัและพฒันาบางรายการเช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการดา้นวจิยั
และพฒันา รวมทัง้การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญา 

 
ในส่วนของสาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) มมีาตรการจูงใจทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการวจิยัและพฒันา 3 มาตรการคอื  
1. มาตรการใหส้ทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิสาํหรบัการลงทุนเพื่อพฒันาทกัษะ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม (STI) ขอ้จาํกดัของมาตรการน้ีคอื ใหก้ารสง่เสรมิเฉพาะโครงการที่
ไดร้บัการสง่เสรมิจาก BOI อยูแ่ลว้ และจาํกดัระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลเพิม่เตมิรวมไมเ่กนิ 8 ปี และการใชจ้่ายดา้น STI ตอ้งอยูใ่นช่วงระยะเวลาที่
ไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดด้งักล่าว 

2. มาตรการส่ ง เ ส ริมการวิจัยและพัฒนาระหว่ า งภาค อุตสาหกรรมและ
สถาบนัการศกึษา ขอ้จํากดัของมาตรการน้ีคอื ใหก้ารสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาที่
รว่มกบัสถาบนัการศกึษาที ่BOI ใหค้วามเหน็ชอบเทา่นัน้ 

3. มาตรการส่งเสรมิการลงทุนในกจิการวจิยัและพฒันา  ขอ้จํากดัของมาตรการน้ีคอื 
ใหก้ารส่งเสรมิเฉพาะกจิการที่รบัจ้างวจิยัและพฒันาเท่านัน้ โดยบรษิทัที่ทําวจิยั
และพฒันาเพือ่ใชภ้ายในจะไมส่ามารถใชม้าตรการน้ีได ้
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จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่า ขอ้จาํกดัของมาตรการต่างๆ ของ BOI กค็อื มาตรการดา้น STI 
ผูกโยงการใหส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีจากการวจิยัและพฒันาเขา้กบัการใหก้ารส่งเสรมิตามปรกติ
ของ BOI ทําใหจ้าํกดัเฉพาะกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิอยู่แลว้ และทาํใหบ้รษิทัทีบ่ตัรสง่เสรมิการ
ลงทุนหมดอายุแลว้ตลอดจนกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็จาํนวนมากทีไ่ม่เคยไดร้บับตัรสง่เสรมิ
การลงทุนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้11 แม้ว่าบรษิัทเหล่าน้ีจะมกีารลงทุนทําวจิยัและพฒันาหรอื
ออกแบบเชงิเทคโนโลยอียูก่ต็าม สว่นอกี 2 มาตรการทีเ่หลอืกไ็มใ่หก้ารสง่เสรมิบรษิทัทีท่าํวจิยัและ
พฒันาเองเพื่อใช้ภายในบริษัท  ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทที่ลงทุนทําวิจัยและพฒันาส่วนใหญ่
ดาํเนินการอยู ่

 
ข้อจํากัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทําให้มาตรการที่มีอยู่ไม่มีความครอบคลุม และไม่มี

ประสทิธผิลอยา่งแทจ้รงิในการกระตุน้ใหภ้าคเอกชนลงทุนในการทาํวจิยัและพฒันาเพิม่ขึน้ 
 
เพื่อแก้ไขปญัหาความไม่มปีระสทิธผิลของมาตรการที่มอียู่ดงักล่าว  คณะผูว้จิยัเสนอว่า 

ควรมกีารกําหนดมาตรการสง่เสรมิการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาใหม่ภายใต ้BOI ทีส่ามารถใช้
ประโยชน์ได้ง่ายและสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิบตัิโดยปรกติของภาคธุรกิจ โดยมาตรการ
ดงักล่าวควรใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันา ตลอดจนการออกแบบเชงิเทคโนโลยี
ในทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยใหก้ารยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรในทุกเขต  และยกเวน้ภาษเีงนิได้
นิติบุคคล 8 ปีเฉพาะรายได้ที่เกิดจากผลิตภณัฑ์หรอืกระบวนการผลิต จากการทําการวจิยัและ
พฒันาหรอืการออกแบบ ทัง้น้ี ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลทีไ่ดร้บัการลดหย่อนไม่ควรเกนิรอ้ยละ 60 ของ
เงนิลงทุนในการวจิยัและพฒันาหรอืการออกแบบนัน้ซึง่เป็นระดบัทีเ่ท่ากบัการลดหยอ่นภาษเีงนิได้
นิตบุิคคล 2 เทา่ของคา่ใชจ้า่ย ทีก่รมสรรพากรอนุญาตใหล้ดหยอ่นอยูเ่ดมิ 

 
คณะผูว้จิยัเชื่อว่า มาตรการทีเ่สนอขึน้ดงักล่าวจะช่วยใหธุ้รกจิไทยทีม่กีารวจิยัและพฒันา 

และการออกแบบเชงิเทคโนโลยใีนทุกภาคการผลติ สามารถเขา้ถงึและไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
ไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็  ซึง่จะกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาในประเทศไทยมาก
ขึน้ 

 
5.3 การขาดประสิทธิภาพของระบบวิจยัและพฒันาของประเทศ  
 

เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่า ในปี 2552 ประเทศไทยลงทุนในการวจิยัและพฒันาประมาณ
ร้อยละ 0.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งถือเป็นระดับที่ตํ่ ามากในประเทศเอเซีย
ตะวนัออก นอกจากน้ี   ประเทศไทยยงัมสีดัสว่นบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาเพยีง 9.01 คนต่อ

                                                
11มลูค่าโครงการลงทุนขัน้ตํ่าทีก่จิการขนาดกลางและขนาดเลก็จะไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนคอื 500,000 บาท  โดยไมร่วมค่าทีด่นิ
และทุนหมนุเวยีน 
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ประชากร 10,000คน12 ซึ่งถือเป็นระดบัที่ตํ่ามากเช่นเดยีวกนั รฐับาลจงึควรเพิม่ทัง้งบลงทุนและ
บุคลากรดา้นวจิยัและพฒันา 

 
คณะผูว้จิยัไดจ้ําลองภาพสถานการณ์ว่า หากประเทศไทยต้องการจะเพิม่ผลผลติดา้นการ

วจิยั  (research output) ซึ่งเป็นผลรวมของผลงานตพีมิพแ์ละสทิธบิตัรขึน้รอ้ยละ 40 เพื่อให้
ใกลเ้คยีงกบัประเทศเพือ่นบา้นในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตค้อื สงิคโปร ์แลว้  ภาครฐัจะมทีางเลอืกใน
การเพิม่ปจัจยันําเขา้ (research input) ดงัต่อไปน้ี  

1. เพิม่สตอ็กของงบลงทุนการวจิยัและพฒันา (R&D capital stock) ขึน้อกี 1.37 แสนลา้น
บาท  หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 76 จากสต็อกของงบลงทุนการวิจยัและพฒันาในปจัจุบนั 
หรอื 

2. เพิ่มบุคลากรการวิจัยและพัฒนาขึ้นอีก 6 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 121 จาก
บุคลากรที่มอียู่ในปจัจุบนั ซึ่งจะมคี่าใช้จ่ายตอบแทนบุคลากรดงักล่าวเพิม่ขึ้น 1.59 
หมืน่ลา้นบาทต่อปี 
 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มปจัจัยนําเข้าดังกล่าวมีต้นทุนค่อนข้างสูง หากไม่มีการปรับ
ประสทิธภิาพของระบบวจิยัและพฒันาของประเทศควบคู่ไปดว้ย  การศกึษาโดยวธิกีาร stochastic 
frontier analysis ของคณะผูว้จิยัพบว่า ประสทิธภิาพของระบบวจิยัและพฒันาของประเทศไทยยงั
อยู่ในระดบัทีค่่อนขา้งตํ่า โดยภาพที ่10 แสดงใหเ้หน็ว่า ในช่วงปี 2545-2553 ประเทศไทยมี
ค่าเฉลี่ยเพยีงรอ้ยละ 57 ของกลุ่มประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด ซึง่นับว่าตํ่ากว่าหลายประเทศ 
เช่น สงิคโปร ์(รอ้ยละ 93) และมาเลเซยี (รอ้ยละ 86) และตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ 47 ประเทศใน
การศกึษาซึง่อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 81  และในปีล่าสดุในการศกึษาคอืปี 2553ประสทิธภิาพดงักล่าวของ
ประเทศไทยอยูร่ะดบัรอ้ยละ 71 (ดวูธิกีารประมาณการในภาคผนวกที ่4) 

 
ดงันัน้ นอกเหนือจากการเพิม่ปจัจยันําเขา้คอื งบลงทุนและบุคลากรดา้นวจิยัและพฒันา

แล้ว ประเทศไทยยงัควรเพิม่ประสทิธภิาพของระบบวจิยัและพฒันาโดยรวมด้วย โดยการจดัทํา
ระบบประเมินผลโครงการการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบ 
(accountability) ในการวจิยัและพฒันา และเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงแนว
ทางการบรหิารระบบการวจิยัและพฒันาของประเทศ 

  

                                                
12จากการสาํรวจขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยและบุคลากรทางการวจิยัและพฒันาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2552 
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ภาพท่ี 10 ประสิทธิภาพของระบบวิจยัและพฒันาของประเทศต่างๆ (2545-2553) 

 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั 
 

5.4 การขาดความเช่ือมโยงระหว่างภาคอตุสาหกรรมกบัมหาวิทยาลยั 
 
 ประสบการณ์ในต่างประเทศชีว้่า ความเชื่อมโยงอย่างใกลช้ดิระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบั
มหาวทิยาลยั (industry-university linkage) มผีลเป็นอย่างมากในการช่วยยกระดบัเทคโนโลยขีอง
ภาคอุตสาหกรรม   (Bresnahan and Gambardella, 2004) อยา่งไรกต็าม การวจิยัของ Doner et. 
al. (2013) และกรณีศกึษาต่างๆ ในการวจิยัน้ีชีว้่า ความร่วมมอืระหว่างภาคอุตสาหกรรมกบั
มหาวทิยาลยัในประเทศไทยสว่นใหญ่ยงัไมม่ปีระสทิธผิลเท่าทีค่วร โดยสาเหตุทีส่าํคญัประการหน่ึง
คอื ทัง้สองฝ่ายมแีรงจูงใจไม่ตรงกนั กล่าวคอื อาจารยม์หาวทิยาลยัมแีรงจูงใจหลกัในการทําวจิยั
เพื่อเลื่อนตําแหน่งทางวชิาการ ซึ่งเน้นการตพีมิพผ์ลงานวชิาการมากกว่าการวจิยัและพฒันา ซึ่ง
สามารถใชป้ระโยชน์ในเชงิพาณชิยไ์ดจ้รงิ ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัของภาคธุรกจิ  
 

เพื่อปรบัแรงจูงใจของอาจารย์มหาวทิยาลยัใหส้อดคล้องกบัภาคธุรกิจ  ภาครฐัควรปรบั
ตวัชีว้ดั (KPI) ทีใ่ชใ้นการประเมนิการเลื่อนตําแหน่งทางวชิาการของอาจารยม์หาวทิยาลยัใหร้วมถงึ
ตวัชี้วดัที่เกี่ยวขอ้งกบัผลงานจากการวจิยัและพฒันาเชงิพาณิชย์ เช่น การจดสทิธิบตัร และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่ธุรกจิเอกชนดว้ย 

 
นอกจากน้ี ประสบการณ์ในหลายอุตสาหกรรมชี้ว่า การมีหน่วยงานเชื่อมประสาน 

(intermediary) ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยั ซึง่เขา้ใจแรงจงูใจและขอ้จํากดัของทัง้
สองฝ่าย สามารถเพิ่มความร่วมมือในการพฒันาเทคโนโลยีระหว่างกนัได้  เช่น การศึกษาใน
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อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมฮาร์ดดสิก์ไดฟ์และอุตสาหกรรมยานยนต์ของ Intarakumnerd 
and Charoenporn (2013) 

 
อกีแนวทางหน่ึงในการเพิม่ความรว่มมอืระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวทิยาลยัคอื การ

จดั    สหกจิศกึษาตามแนวทางของประเทศเยอรมนี   ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการสอนใน
หอ้งเรยีน กบัการทํางานที่ใชป้ระสบการณ์จรงิ โดยในทางปฏบิตั ิจะใหน้ักศกึษาไปทํางานจรงิใน
สถานประกอบการในระหว่างภาคการศกึษา ขณะเดยีวกนักม็กีารใหค้ะแนนและมหีน่วยกติให ้ซึ่ง
แตกต่างกบัการฝึกงานที่นักศึกษาจะใช้เวลาในช่วงปิดเทอม เพื่อให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมาย
ของสหกจิศกึษาที่ต้องการให้นักศกึษามปีระสบการณ์ทํางานจรงิ และได้มกีารเตรยีมตวัก่อนจบ
การศกึษาเพือ่พรอ้มจะทาํงานได ้

 
การศกึษาโดยคณะผูว้จิยัพบว่า การจดัสหกจิศกึษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ประสบ

ความสาํเรจ็ โดยมสีาเหตุสว่นหน่ึงเน่ืองมาจาก นกัศกึษาตอ้งใชเ้วลานานในการทาํสหกจิศกึษา แต่
ไดห้น่วยกติน้อย เช่น การจะได ้1 หน่วยกติของรายวชิาสหกจิศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 45 
ชัว่โมงซึง่เป็นการใชเ้วลานานกว่าการศกึษาในภาคปรกตมิาก   ดงันัน้ เพื่อสง่เสรมิสหกจิศกึษา ซึง่
จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้นักศึกษาและสถานประกอบการ  มหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างความ
เชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมจงึควรพจิารณาปรบัหน่วยกติของสหกจิศกึษาใหส้มดุลกบัเวลาทีใ่ช ้
โดยใหไ้ดห้น่วยกติในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกบัการศกึษาในวชิาปรกต ิ 

 
5.5 ปัญหามาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
 

มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมและมาตรฐานการประหยดัพลงังาน ควรมสีว่นช่วยในการ
ยกระดบัเทคโนโลยขีองภาคอุตสาหกรรม โดยมสี่วนกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยใีหสู้งขึน้   
ดงัตวัอยา่งในหลายประเทศ      อยา่งไรกต็าม จากกรณศีกึษาพบวา่ มาตรฐานผลติภณัฑบ์างอยา่ง
ของประเทศไทยยงัตามไม่ทนัการพฒันาเทคโนโลย ีเช่น มาตรฐานการประหยดัพลงังานของ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าในปจัจุบนัมสีงูสุดเพยีงเบอร ์5 ซึง่ในปจัจุบนั แทบจะกลายเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่า ซึง่
ไม่เพยีงพอที่จะสรา้งความแตกต่างดา้นประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของเครื่องใชไ้ฟฟ้ารุ่นต่างๆ 
แลว้13 

 
สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงพลงังาน 

ซึ่งเป็นหน่วยงานกําหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานของเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ  จงึควร

                                                
13ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัฉลากเบอร ์5 หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีม่กีารประหยดัไฟฟ้ามากทีสุ่ดคอื มอีตัราการประหยดัพลงังาน (Energy 
Efficiency Ratio: EER) มากกวา่ 11.0 หน่วยตัง้แต่ พ.ศ. 2549 ผูอ้อกฉลากประหยดัไฟฟ้าคอื กระทรวงพลงังาน จากเดมิออกโดย
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
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ปรบัมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานพลงังานใหส้งูขึน้อย่างต่อเน่ืองตามระดบัพฒันาการทาง
เทคโนโลย ีเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการ   

 
นอกจากน้ี กรณีศึกษาบางกรณียงัอาจชี้ว่า การกําหนดและรบัรองมาตรฐานอาจยงัไม่มี

กลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เพียงพอ เ น่ืองจากผู้ประกอบการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรม มสี่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานโดยตรงจากการเขา้เป็นคณะกรรมการวชิาการ
มาตรฐานผลติภณัฑ ์ทัง้น้ีสาเหตุหน่ึงของปญัหาดงักล่าว อาจเน่ืองมาจากการที่ประเทศไทยขาด
ผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ป็นอสิระจาํนวนทีม่ากพอ  

 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกดิปญัหาดงักล่าว สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) 

ควรจดัใหม้กีระบวนการรบัและพจิารณาเรื่องรอ้งเรยีนทีเ่ป็นระบบ เพื่อวางกลไกในการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการพจิารณามาตรฐานอุตสาหกรรมไมใ่หเ้กดิปญัหาผลประโยชน์ทบัซอ้น  

 
5.6 ปัญหาการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั 
 

หลายประเทศใช้นโยบายการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั (government procurement) เป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ (ด ูKattel and Lember, 2010, OECD, 2009 และ 
OECD, 2008) แต่เป็นทีน่่าเสยีดายว่า ประเทศไทยไม่ไดใ้ชม้าตรการดงักล่าว ทัง้ทีไ่ม่ไดข้ดักบั
ความตกลงขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ซึง่ประเทศไทยเป็นภาคสีมาชกิอยู่ เน่ืองจากความตก
ลงว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั (Government Procurement Agreement: GPA) ขององคก์าร
การคา้โลกนัน้ เป็นความตกลงแบบหลายฝา่ย (plurilateral agreement) ซึง่ประเทศไทยไมไ่ดเ้ป็น
ภาคสีมาชกิ 

 
นอกจากน้ี การจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัของประเทศไทยในปจัจุบนัยงัไม่ส่งเสรมิการพฒันา

เทคโนโลย ีเน่ืองจากขาดความโปร่งใส ซึ่งทําใหห้น่วยงานรฐัไม่น้อยมกัเลอืกจดัซือ้ผลติภณัฑจ์าก
ต่างประเทศแทนการสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาขึน้เองในประเทศ ตลอดจนการใชร้ะบบ e-auction ยงั
ทาํใหม้กีารแขง่ขนัดา้นราคาเพยีงอยา่งเดยีว โดยไมม่มีติขิองการพฒันาเทคโนโลย ี

 
คณะผูว้จิยัเสนอว่า ภาครฐัควรมนีโยบายในการใช้การจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั และการร่วม

ลงทุนกบัภาคเอกชน (public-private partnership: PPP) โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น การ
ลงทุนระบบราง ในการพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองประเทศ  เช่น การกําหนดใหต้อ้ง
มสีดัสว่นขัน้ตํ่าของการผลติในประเทศในโครงการดงักล่าว  
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6. สรปุ 
 

ทีผ่่านมา อุตสาหกรรมการผลติของไทยสามารถผนวกกบัห่วงโซ่การผลติระหว่างประเทศ
ไดด้พีอควร แต่ยงัไม่สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ในระดบัสงูไดม้ากพอ  หากอุตสาหกรรมการผลติของ
ไทยยงัคงไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากพอในอนาคต ก็คงเป็นการยากที่ประเทศไทย จะ
สามารถหลุดพน้จากกบัดกัของประเทศรายไดป้านกลาง (middle-income trap) ได ้

 
บทความน้ีได้ศึกษาถึงแนวทางในการเพิม่ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ

ประเทศไทย โดย 3 กระบวนการหลกัคอื การยกระดบักระบวนการผลติ (process upgrading)   
การยกระดบัผลติภณัฑ ์(product upgrading) และการยกระดบัไปสู่กจิกรรมทีม่มีลูค่าเพิม่สงูขึน้ 
(functional upgrading) โดยใชก้รณีศกึษาของบรษิทัต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ  ประกอบ
กบัขอ้มลูทุตยิภมูจิากการสาํรวจทีผ่า่นมา 

 
ในส่วนของการยกระดับกระบวนการผลิต  บทความน้ีพบว่า หากผู้ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทยปรบัปรุงกระบวนการผลติดว้ยระบบการผลติแบบลนี 
(lean manufacturing) อย่างเต็มที่ จะสามารถลดต้นทุนค่าแรงได้ 1.4 หมื่นล้านบาทต่อปี 
นอกจากน้ี หากภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยสามารถเพิม่ประสทิธิภาพในการใช้
พลงังานจนทาํใหป้ระเทศไทยมรีะดบัประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานสงูเทา่กบัมาเลเซยี กจ็ะช่วยลด
ต้นทุน 1.43 แสนล้านบาทต่อปีโดยการลดต้นทุนดงักล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นอีกตามปริมาณการใช้
พลงังานในอนาคต 

 
อยา่งไรกต็าม ลําพงัการยกระดบักระบวนการผลติจะไม่เพยีงพอทีจ่ะทาํใหไ้ทยหลุดพน้กบั

ดกัประเทศรายไดป้านกลางได ้เพราะมลูค่าเพิม่ทีเ่กดิขึน้จะถูกผูว้่าจา้งผลติ หรอืผูป้ระกอบการอื่น
ในห่วงโซ่ คุณค่าดดูซบัไปหมด  ภาคอุตสาหกรรมการผลติของประเทศไทยจงึจําเป็นตอ้งยกระดบั
ผลติภณัฑ ์และยกระดบัไปสู่กจิกรรมทีม่มีลูค่าเพิม่สงูขึน้ควบคู่ไปดว้ย   ทัง้น้ี ความสามารถในการ
ยกระดบัในลกัษณะดงักล่าวจะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อภาคอุตสาหกรรมการผลติลงทุนในการวจิยัและ
พฒันามากขึ้น และได้ร ับการหนุนเสริมจากระบบการสร้างนวัตกรรมของประเทศ (national 
innovation system) 

 
ในส่วนของมาตรการด้านอุปทาน  รฐับาลควรเพิม่งบประมาณด้านการวิจยัและพฒันา

ควบคู่ไปกบัการเร่งเพิม่จํานวนบุคลากรการวจิยัและพฒันา และการปรบัปรุงประสทิธิภาพของ
ระบบวจิยัและพฒันาของประเทศใหใ้กล้เคยีงกบัระดบัของประเทศที่มแีนวทางการปฏบิตัทิี่ดเีลศิ 
(best practice) มากยิง่ขึน้  โดยการสรา้งกลไกความรบัผดิชอบ (accountability) ในระบบการวจิยั
และพฒันาของภาครฐัผ่านระบบการประเมนิผลการวจิยัและพฒันาทีม่ปีระสทิธภิาพ  ควบคู่ไปกบั
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การใชม้าตรการจูงใจดา้นภาษีและมาตรการอื่นๆ ในการกระตุ้นใหเ้กดิการลงทุนวจิยัและพฒันา
มากขึน้ในภาคเอกชน 

 
ในส่วนของมาตรการด้านอุปสงค์ซึ่งเป็นมาตรการที่ประเทศไทยแทบไม่เคยใช้มาก่อน 

รฐับาลควรใชก้ารกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัในการ “ให้
รางวลัและลงโทษ” (carrot and stick) ผูป้ระกอบการเพือ่จงูใจใหเ้กดิการพฒันาเทคโนโลย ี

 
ในทางปฏบิตั ิรฐับาลควรประกาศใหท้ศวรรษต่อไปน้ีเป็น “ทศวรรษแหง่การเพิม่ผลติภาพ” 

เพื่อสรา้งความตื่นตวัของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และกําหนดเป้าหมายการเพิม่ค่าจา้งแรงงาน
ขัน้ตํ่าอย่างต่อเน่ืองตามระดบัการเพิม่ผลติภาพและอตัราเงนิเฟ้อคาดการณ์ เพื่อจูงใจใหน้ายจา้ง
และแรงงานร่วมกนัในการยกระดบัผลติภาพของกจิการของตน ในขณะทีภ่าคเอกชนกค็วรรวมตวั
จดัตัง้ “ภาคพีฒันาผลิตภาพ”เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรูใ้นการพฒันาผลิตภาพระหว่างกนั และ
นําเสนอขอ้เสนอแนะทางนโยบายแก่ภาครฐั  
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ภาคผนวกท่ี 1บริษทัในกรณีศึกษา 
 

คณะผูว้จิยัไดท้าํกรณีศกึษาบรษิทัไทยและต่างชาตใินภาคอุตสาหกรรมการผลติจาํนวน 19 
บรษิทัเพือ่ศกึษาการยกระดบัการผลติของบรษิทั โดยมรีายชื่อดงัน้ี   

 
บริษทั ประเภทของธรุกิจ 

1. บรษิทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ธุรกจิโทรคมนาคม และผลติอุปกรณ์โทรคมนาคมและการสือ่สาร 
2. บรษิทั ซลิคิอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจาํกดั ธุรกจิออกแบบและผลติไมโครชบิทีใ่ชค้ลื่นความถีว่ทิย ุ (Radio 

Frequency Identifications: RFIDs) เชน่ ไมโครชบิ RFID ตดิตวั
สตัวเ์ลีย้งในฟารม์ปศุสตัว ์

3. บรษิทั เวสเทรน์ิ ดจิติอล (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ธรกุจิผลติชิน้สว่นฮารด์ดสิก ์ 

4. บรษิทั สยาม ไบโอไซน์ จาํกดั ธุรกจิผลติยาชวีวตัถุ  
5. บรษิทั สยามวจิยัและนวตักรรม จาํกดั 
- สาํนกังานเทคโนโลย ีบรษิทั เอสซจี ีซเีมนต ์

ธุรกจิวจิยัและนวตักรรมเพือ่บรษิทั เอสซจี ีซเีมนต ์ 
- สาํนกังานจดัการดา้นเทคโนโลยใีหแ้ก่ เอสซจี ีซเีมนต ์

6. บรษิทั เอเชยี ไฟเบอร ์จาํกดั ธุรกจิผลติเสน้ใยสงัเคราะห ์ 
7. บรษิทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) ธุรกจิผลติชิน้สว่นยานยนต ์ 
8. บรษิทั ไทยซมัมทิ กรุป๊ ธุรกจิผลติชิน้สว่นยานยนต ์ 
9. บรษิทั สยามคโูบตา้ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั ธุรกจิผลติเครือ่งจกัรการเกษตร  
10.  บรษิทั ซาบน่ีา จาํกดั (มหาชน) ธุรกจิผลติชุดชัน้ในสตร ี 
11. บรษิทั เอสซจี ีวสัดุก่อสรา้ง จาํกดั  ธุรกจิผลติวสัดุก่อสรา้ง เชน่ กระเบือ้งเซรามคิปพูืน้  
12. บรษิทั เอสซจี ีเคมคีอล จาํกดั ธุรกจิผลติผลติภณัฑเ์คม ี 
13. บรษิทั ช.ทวดีอลลาเซยีน จาํกดั (มหาชน)  ธุรกจิออกแบบและผลติยานพาหนะ  
14. บรษิทั อนนัดา เทคโนโลย ีจาํกดั ธุรกจิพฒันาและผลติผลติภณัฑส์ือ่สารไรส้ายทีใ่ชค้ลื่นความถีว่ทิย ุ 

(Radio Frequency: RF) 
15. บรษิทั ซยัโจ เดนก ิอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จาํกดั  

ธุรกจิผลติเครือ่งปรบัอากาศ  

16. บรษิทัพ ีซ ีเอส พรซีชิ ัน่ เวริค์จาํกดั ธุรกจิผลติชิน้สว่นยานยนต ์ 
17. บรษิทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ธุรกจิออกแบบและผลติ Flash memory-based embedded systems 

solutions 
18. บรษิทั ดปูองท ์จาํกดั ธุรกจิดา้นนวตักรรมและวทิยาศาสตรเ์พือ่พฒันาสนิคา้และบรกิาร

เกีย่วกบั การเกษตร อาหาร อเิลก็ทรอนิกส ์และการสือ่สาร ความ
ปลอดภยั และพลงังาน  

19. บรษิทั เอสซจี ีเปเปอร ์จาํกดั ธุรกจิผลติกระดาษ 
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ภาคผนวกท่ี 2 การประมาณการการประหยดัต้นทุนแรงงานจากการยกระดบั
กระบวนการผลิต 

 
ข้อมลูท่ีใช้  

1. การสํารวจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมปี 2554 และการสํารวจผลิตภาพและผล
ประกอบการอุตสาหกรรมปี 2551โดยสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ซึ่งใหข้อ้มูล
โครงสรา้งตน้ทุนในดา้นต่างๆ ของบรษิทัในอุตสาหกรรมการผลติ  

2. กรณีศกึษาธุรกจิทีไ่ดร้บัรางวลั Thailand Kaizen AwardจากหนงัสอืThailand Kaizen 
Award14(2553, 2555 และ 2556) และกรณีศกึษาธุรกจิทีไ่ดร้บัรางวลัThailand 
Quality Prize จากหนงัสอื Thailand Quality Prize15 (2554, 2555 และ 2556) โดย
สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน่) ซึง่ใหข้อ้มลูประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการปรบัปรุง
ผลติภาพทีเ่กดิขึน้จรงิ 

3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทัว่ราชอาณาจกัร ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 
และไตรมาสที่ 1 ปี 2556โดย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งให้ขอ้มูลค่าจ้างแรงงานที่
เปลีย่นแปลงไปหลงัจากรฐับาลใชน้โยบายคา่แรงขัน้ตํ่าใหม ่ 
 

สมมติฐานท่ีใช้การประมาณการ 
1. จาํนวนโครงการ lean manufacturing และ Kaizen ทีแ่ต่ละบรษิทัในอุตสาหกรรมการ

ผลติดําเนินการแปรตามจํานวนพนักงานประจําของบรษิทั โดยกําหนดใหพ้นักงาน 7 
คนทาํ 1 โครงการใน 1 ปี ซึง่ใกลเ้คยีงกบัตวัอยา่งในกรณีศกึษาการปรบัปรุงผลติภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือ-เครื่องจักรเพื่อช่วยในการทํางาน (Automation 
Kaizen) ทีม่สีมาชกิในกลุ่มประมาณ 6.8 คน 

2. ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากหลายๆ โครงการสามารถนํามาคิดรวมกันได้ เน่ืองจาก 
โครงการพฒันาผลิตภาพแต่ละโครงการดําเนินการแยกจากกัน การปรบัปรุงใน
โครงการหน่ึงจงึไมม่ผีลกระทบต่อการปรบัปรงุในโครงการอื่น 

                                                
14 Thailand Kaizen Award เป็นการมุง่เน้นดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ Creative Thinking, Think out of the box ซึง่เป็นการสรา้ง
มลูค่าเพิม่จากการทาํงาน แบ่งเป็นประเภทดงัน้ี (1) Kaizen Suggestion System เป็นการประดษิฐห์รอืปรบัปรุงกระบวนการทีไ่ม่
เป็นอตัโนมตัหิรอืกึง่อตัโนมตัหิรอืหลกัการทางกลศาสตร ์ (2) Automation Kaizen มกีารประดษิฐเ์พือ่การปรบัปรุงกระบวนการให้
เป็นอตัโนมตัหิรอืกึง่อตัโนมตัโิดยใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกสไ์ฮดรอลกินิวแมตกิเขา้มาเกีย่วขอ้ง (3) Karakuri (Unplug) Kaizen มกีาร
ประดษิฐเ์พือ่การปรบัปรุงกระบวนการโดยใชห้ลกักลศาสตรเ์ฟืองสปรงิคานแรงลม ลอ้เพลาแสงแดดคานงดัเป็นตน้หรอืมกีารสะสม
พลงังานและสิง่ประดษิฐท์าํงานไดเ้องโดยอตัโนมตั ิและ (4) Kaizen for Office เป็นการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานของหน่วยงาน
สนบัสนุนเชน่การตลาดบุคคลบญัช ีการเงนิฯลฯ (ดhูttp://www.tpif.or.th/2012/pdf/center/Plan_Award2013.pdf) 
15 Thailand Quality Prize เป็นการมุง่เน้นการยกระดบัปรบัปรุงแกไ้ขดว้ยกจิกรรมกลุ่มย่อย ทีเ่รยีกวา่ QCC (Quality Control 
Circle) (ดhูttp://www.tpif.or.th/2012/pdf/center/Plan_Award2013.pdf) 
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3. ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัในแต่ละโครงการแปรผนัตามขนาดของบรษิทัโดยบรษิทัทีม่ขีนาด
การผลติทีใ่หญ่กว่าจะมโีอกาสทีจ่ะนําประโยชน์จากโครงการเพิม่ผลติภาพไปขยายผล
สูก่ารปฏบิตัใิชใ้นวงกวา้งมากกวา่  
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ภาคผนวกท่ี 3 การประมาณการการประหยดัต้นทุนพลงังาน 
 

ข้อมลูท่ีใช้ 
1. ขอ้มลูการใชพ้ลงังานของประเทศต่างๆ โดย EIA16 
2. ขอ้มลู GDP โดย World Bank17 
3. ขอ้มลูแหล่งพลงังานเชงิพาณชิยแ์ละราคาพลงังาน โดยกระทรวงพลงังาน18 

 
สมมติฐานท่ีใช้การประมาณการ 

1. พลงังานทีใ่ชใ้นภาคอุตสาหกรรมมาจากแหล่งพลงังานเชงิพาณชิยท์ัง้หมด  
2. สดัสว่นแหล่งพลงังานทีใ่ชใ้นภาคอุตสาหกรรมเหมอืนกบัสดัสว่นแหล่งพลงังานเชงิ

พาณชิย ์ 
  

                                                
162013 Key World Energy STATISTICS, EIA 
17http://data.worldbank.org/ 
18http://www.eppo.go.th 
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ภาคผนวกท่ี 4 แบบจาํลอง Stochastic Production Frontier 
 

ประสิทธิภาพของการวิจยัและพฒันา (R&D efficiency) 

 
 ในทางเศรษฐศาสตร ์ประสทิธภิาพ (efficiency) แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยันําเขา้
และผลผลติ โดยใชแ้นวความคดิของเสน้การผลติทีเ่ป็นไปได ้(production possibility frontier: 
PPP) ซึง่แสดงถงึ ปรมิาณของผลผลติทีส่ามารถผลติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ณ ระดบัปจัจยันําเขา้
ที่แตกต่างกนั กล่าวคือ กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปริมาณ
ผลผลติที่มากกว่า แมว้่าจะมกีารใชป้รมิาณปจัจยันําเขา้ที่เท่ากนั ยกตวัอย่างเช่น ณ ระดบัปจัจยั
การผลติที ่X หน่วย กจิกรรม A ก่อใหเ้กดิผลผลติ 100 หน่วย ขณะที ่กจิกรรม B ก่อใหเ้กดิผลผลติ 
65 หน่วย ดงันัน้ กจิกรรม A มปีระสทิธภิาพมากกว่ากจิกรรม B (ภาพ ก.) ทัง้น้ี ความแตกต่างของ
ประสทิธภิาพเกดิจากปจัจยัต่างๆ เช่น การบรหิารจดัการ และคุณภาพของโครงสรา้งพืน้ฐานเป็น
ตน้  
 

ภาพ ก. แนวคิดของเส้นการผลิตท่ีเป็นไปได้ (Production possibility frontier: PPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยันําเขา้และผลผลติ ขอ้ควรระวงัทีส่าํคญัประการ
หน่ึงคอื ปจัจยันําเขา้ทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัไม่ไดส้่งผลใหเ้กดิผลผลติในทนัททีนัใด (Hall, Griliches, 
and Hausman, 1986) กล่าวคอื ระยะเวลาของการใชป้จัจยันําเขา้ และระยะเวลาทีเ่กดิขึน้ของ
ผลผลตินัน้มคีวามแตกต่างกนั หรอืม ีtime lag นัน่เอง เช่น การตพีมิพผ์ลงานวชิาการอาจตอ้งใช้
เวลา2 ปีหลงัการวจิยั (Yang, Jeong and Cheon, 2011 และWang, 2007) ในขณะที ่การยื่นขอจด
ทะเบยีนสทิธบิตัรจะใชเ้วลา 1-2 ปี (Kondo, 1999)และ การไดร้บัจดทะเบยีนสทิธบิตัรจะใชเ้วลา5 ปี 

ผลผลิต 

ปัจจยันาํเขา้ 
X 

B 

A 

65 

100 
PPF 
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(Fujita et al, 2011) อย่างไรกต็าม ในทางวชิาการไม่ไดม้ขีอ้สรุปทีช่ดัเจนเกีย่วกบัช่วงเวลาที่
แตกต่างกนัดงักล่าว  
 
แบบจาํลอง Stochastic Production Frontier 
 
 ในแบบจําลอง Stochastic Production Frontier หน่วยผลติบางส่วนจะสามารถผลติได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือได้ร ับผลผลิตสูงสุด ขณะที่ หน่วยผลิตที่เหลือผลิตได้อย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ แมว้่าจะมกีารใชป้จัจยันําเขา้ทีเ่ท่ากนั แบบจําลองจะใชว้ธิกีารทางเศรษฐมติใินการ
ประมาณค่าความไม่มีประสิทธิภาพ ( ) หรือค่าความแตกต่างระหว่างปริมาณการผลิตที่มี
ประสทิธภิาพสงูสดุและคา่ของผลผลติทีส่ามารถผลติไดจ้รงิ   
 

แบบจาํลอง Stochastic Production Frontier จะแยกผลของผลผลติทีเ่กดิจากตวัแปรสุ่ม 
(random stochastic noise) และผลผลติทีเ่กดิขึน้จากความไมม่ปีระสทิธภิาพในการผลติ ทัง้น้ี ภาพ 
ข. แสดงถงึ Stochastic Production Frontier ซึง่เป็นเสน้การผลติทีเ่บีย่งเบนจากผลผลติสงูสุดอนั
เน่ืองมาจากความคลาดเคลื่อนทัว่ไป (v) และความไมม่ปีระสทิธภิาพเชงิเทคนิคในการผลติ (u)โดย 

จุด A เป็นระดบัทีส่ามารถผลติไดผ้ลผลติสงูสดุ (y*) ภายใตป้จัจยันําเขา้ xa  
จุด B เป็นระดบัทีส่ามารถผลติไดน้้อยกวา่ผลผลติสงูสดุ (yf) เน่ืองจากตวัแปรสุม่เป็นลบ 

(v<0) 
จุด D เป็นระดบัทีส่ามารถผลติไดม้ากกวา่ผลผลติสงูสดุ (yf) เน่ืองจากตวัแปรสุม่เป็นบวก 

(v>0) 
จุด C เป็นระดบัทีส่ามารถผลติไดน้้อยกวา่ผลผลติสงูสดุ (ya) เน่ืองจากผลของตวัแปรสุม่ 

(v<0) และความไมม่ปีระสทิธภิาพเชงิเทคนิค (u>0) 
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ภาพข. Stochastic Production Frontier 

 
 แบบจาํลอง Stochastic Production Frontier สามารถเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูของสมการไดด้งัน้ี 
 
ln ln ;  β  , I = 1,…, N และ t=1,…,Tและ 
   ′     
โดย 

 คอื ผลผลติของการวจิยัและพฒันา ไดแ้ก่ สทิธบิตัรทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนและผลงาน
ตพีมิพท์างวชิาการ 

 คือ ปจัจยันําเข้าที่นําไปใช้ในการผลิตการวิจยั ซึ่งถูกควบคุมโดยการตัดสนิใจของ
หน่วยผลติไดแ้ก่ เงนิลงทุนในการวจิยัและพฒันา นกัวจิยั นกัเทคนิคและพนกังานสนบัสนุน 

 และ  คอื ตวัแปรสุม่ทัว่ไป (random statistical noise) 
 คอื ความไมม่ปีระสทิธภิาพเชงิเทคนิคในการผลติ ซึง่กาํหนดให ้ 0 
 คอื ตวัแปรที่กําหนดความไม่มปีระสทิธภิาพซึ่งอาจใชท้กัษะภาษาองักฤษ และอตัรา

การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นตวัแทนในการอธบิาย 
 
ข้อมลูท่ีใช้ 

1. ขอ้มลูผลผลติและปจัจยันําเขา้ จาก UNESCO Institute for Statistics 
2. ขอ้มลูทกัษะภาษาองักฤษ จาก TOEFL (www.ets.org/toefl) 
3. ขอ้มลูอตัราการใชอ้นิเทอรเ์น็ต จาก ITU (www.itu.int/en/ITU-D/Statistics) 

 
 
 


