การสัมมนาวิชาการประจําปี 2556
“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยการเพิ่มผลิตภาพ”
(New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity Improvement)

บทความที่ 2.

สู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
โดย

สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์
เสาวรัจ รัตนคําฟู
ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมจัดโดย
มูลนิธชิ ยั พัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มูลนิธฟิ รีดริคเอแบร์ท
และมูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
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สู่การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์
เสาวรัจ รัตนคําฟู
ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์
1. บทนํา
เมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก ถือได้ว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จใน
การพัฒ นาเศรษฐกิจ ในช่ ว งที่ผ่ า นมาค่ อ นข้า งมาก โดยประเทศไทยสามารถดํ า เนิ น การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ (structural transformation) จากเดิมทีพ่ ง่ึ พาภาคเกษตรกรรมเป็ นหลัก มาสู่
การใช้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing sector) ทีเ่ น้นการส่งออกเป็ นพลังขับเคลื่อนแทน
ในปี 2553 สัดส่วนมูลค่าเพิม่ ของอุตสาหกรรมการผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
ของไทยสูงถึงร้อยละ 35.6 ซึง่ สูงกว่าสัดส่วนของประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก ทีส่ ว่ นใหญ่สร้าง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน (ดูภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 สัดส่วนมูลค่าเพิ่ มของอุตสาหกรรมการผลิ ตใน GDP (หน่ วย: ร้อยละ)
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ทีม่ า: World Bank (http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS)
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ความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของไทยทีก่ ล่าวมาข้างต้น ส่วนหนึ่งเป็ นผล
มาจากความสามารถของผู้ประกอบการในประเทศไทย ในการผนวกเข้ากับเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศ(global production network)โดยผูป้ ระกอบการจํานวนไม่น้อยเป็ นผูร้ บั จ้างผลิต
ให้แก่ ผู้ป ระกอบการในต่ า งประเทศในเครือข่า ยการผลิต นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง ประสบ
ความสําเร็จในการกระจายการส่งออก (export diversification) ทัง้ การกระจายสินค้าทีห่ ลากหลาย
(product
diversification)และกระจายการส่งออกไปประเทศต่างๆ หลายประเทศ (market
diversification) ในระดับที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งทําให้
ประเทศไทยมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจโลกน้อยกว่าประเทศทีพ่ ง่ึ พาการ
ส่งออกสินค้า ไม่ก่ีร ายการ หรือพึ่งพาตลาดส่งออกหลัก เพีย งไม่ก่ีป ระเทศ เช่น มาเลเซีย หรือ
สิงคโปร์
ภาพที่ 2 ระดับการกระจายการส่งออกสิ นค้าและการกระจายตลาดส่งออกของไทย
(หน่ วย: ร้อยละ)
* ข้อมูลปี 2554
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ทีม่ า: สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2555)
หมายเหตุ: ระดับการกระจายการส่งออกสินค้า= 100 1
สินค้าทัง้ หมด และ
เดียวกัน

แทนมูลค่าการส่งออกสินค้า

∑

โดยที่

แทนมูลค่าการส่งออก

ส่วนระดับการกระจายตลาดส่งออก ก็นิยามในลักษณะ

อย่างไรก็ตาม ปญั หาสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตไทยคือ การไม่สามารถสร้าง
ผลิตภาพ (productivity) ได้มากพอ ซึง่ หมายถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ (value added) ในระดับสูงขึน้
โดยใช้ปจั จัยนํ าเข้าคงที่หรือน้ อยลง ปญั หาดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการที่ประเทศไทยยัง
พึง่ พาการผลิตสินค้าทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นในระดับค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแนวโน้ม
ในการใช้พลังงานในระดับทีส่ งู เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียตะวันออก และทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
อุตสาหกรรมการผลิตของไทยยังมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (innovation) ในด้านต่างๆ
อย่างจํากัด
4
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เราสามารถสรุปพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศไทยดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสมการ
ต่อไปนี้
โดยที่ ∆ หมายถึง การเติบโตของระบบเศรษฐกิจโดยรวม
หมายถึง ผลิตภาพของเศรษฐกิจสาขา i (เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ)
หมายถึง สัดส่วนแรงงานในสาขา i
ความหมายของสมการดังกล่าวก็คอื การเติบโตทางเศรฐกิจโดยรวม (∆ ) เป็ นผลรวมของ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (∑ ∆ ) ซึง่ หมายถึง การเคลื่อนย้ายปจั จัยการผลิต เช่น แรงงาน
ระหว่างสาขาต่างๆ ( ) และการเพิม่ ผลิตภาพในแต่ละสาขา (∑ ∆ )
กล่าวโดยสรุป ปญั หาหลักในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คอื การเติบโตทาง
เศรษฐกิจทีผ่ า่ นมาเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมมายังภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตเป็ นหลัก (Townsend,
2011)โดยในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตมีการกระจายการผลิต
(diversification) ไปในหลายสินค้า แต่ไม่สามารถเพิม่ ผลิตภาพได้มากนัก (Doner, 2009) ซึง่ จะทํา
ให้อตั ราการเจริญ เติบ โตของไทยน่ าจะมีแนวโน้ มลดลงในอนาคต เนื่ องจาก มีแ รงงานในภาค
เกษตรกรรมเหลือ ให้เ คลื่อ นย้า ยไปยัง ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต ลดลงเรื่อ ยๆ และไม่ส ามารถ
กระจายการผลิตมากไปกว่านี้ได้โดยง่ายดังที่ผ่านมา (ดูภาพที่ 3) การพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในลักษณะดังกล่าว จึงแฝงไว้ดว้ ยความไม่ยงยื
ั ่ น หากไม่สามารถเพิม่ ผลิตภาพในภาค
การผลิตทีส่ าํ คัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต ซึง่ มีขนาดเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ในผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติได้
ภาพที่ 3 สัดส่วนแรงงานในสาขาต่างๆ โดยจําแนกตามชัวโมงการทํ
่
างานของแรงงาน
(หน่ วย: ร้อยละ)
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ทีม่ า: คํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั จากข้อมูลการการสํารวจภาวะการมีงานทําของประชากร
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบเส้นทางการพัฒนาของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ ในเครือข่ายการ
ผลิตระหว่างประเทศ จากภาพจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยสามารถผนวกเข้ากับเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง และอยูใ่ นระดับสูงกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉลีย่ (แต่กย็ งั ตํ่ากว่า
ระดับของสิงคโปร์และมาเลเซีย) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีระดับการสร้างมูลค่าเพิม่ ตํ่ากว่า
ระดับเฉลีย่ แม้วา่ มีแนวโน้มการสร้างมูลค่าเพิม่ สูงขึน้ บ้างในช่วงหลังก็ตาม
ภาพที่ 4 เส้นทางการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในเครือข่ายการผลิ ตระหว่างประเทศ

ทีม่ า: UNCTAD (2013)
หมายเหตุ: ระดับการเข้าร่วมในห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ (global value chain participation ratio)
คํานวณจากผลรวมของสัดส่วนของปจั จัยนํ าเข้า (input) ที่ถูกนํ าเข้ามาใช้ผลิตเพื่อส่งออกต่อการนํ าเข้าทัง้ หมด
และสัดส่วนของการส่งออกทีถ่ กู ใช้ในการผลิตสินค้าของประเทศอื่นต่อการส่งออกทัง้ หมด

บทความนี้ จะกล่าวถึงแนวทางในการเพิม่ ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศไทย โดย 3 กระบวนการหลักคือ การยกระดับกระบวนการผลิต (process upgrading)
การยกระดับผลิตภัณฑ์ (product upgrading) และการยกระดับไปสู่กจิ กรรมทีม่ มี ูลค่าเพิม่ สูงขึน้
(functional upgrading) เช่น การเพิม่ การออกแบบหรือการสร้างแบรนด์แทนการผลิตอย่างเดียว1
และนํ า เสนอข้อเสนอแนะเชิง นโยบายในการเพิ่ม ผลิต ภาพของภาคอุต สาหกรรมการผลิต ของ
ประเทศไทย
แหล่งข้อมูลหลักทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ประกอบไปด้วย กรณีศกึ ษา (case study) การเพิม่ ผลิต
ภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยของ 19บริษทั (ดูรายชื่อในภาคผนวกที่ 1) ซึง่ ได้
จากการสัมภาษณ์ของคณะผูว้ จิ ยั ข้อมูลจากการสํารวจการวิจยั และพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม
1

นอกจากนี้ ยังมีแนวความคิดทีเ่ รียกว่า chain upgrading ซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นไปอยูใ่ นอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ผูผ้ ลิตสิง่ ทอสําหรับ
เครือ่ งนุ่งห่ม อาจหันไปผลิตสิง่ ทอสําหรับยานยนต์
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ของภาคเอกชนโดยสํา นัก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรม
แห่ ง ชาติ (สวทน.) และข้อ มูล การสํา รวจภาวะอุ ต สาหกรรม และการสํา รวจผลิต ภาพและผล
ประกอบการอุตสาหกรรมโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

2. การยกระดับกระบวนการผลิต (process upgrading)
แนวทางง่ายที่สุดในการเพิม่ ผลิตภาพคือ การยกระดับกระบวนการผลิตโดยใช้ระบบการ
ผลิตแบบลีน (lean manufacturing) ซึง่ เป็ นแนวคิดทีเ่ กิดจาก Taiichi Ohno ผูบ้ ริหารของโตโยต้าที่
ได้พฒ
ั นาระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) ในช่วงทศวรรษ 1950
เพื่อมุ่งเน้ นการกําจัดความสูญเปล่า (waste)
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพด้วยต้นทุนทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ (Ohno, 1988)
Ohno ได้จาํ แนกความสูญเปล่าในการผลิต หรือ muda ออกเป็ น 7 ประเภท ได้แก่
1. ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากการผลิตทีม่ ากเกินไป (overproduction waste) หมายถึง การ
ผลิตสินค้าหรือชิน้ ส่วนบางอย่างทีไ่ ม่จําเป็ นต้องใช้ในขณะนัน้ ซึง่ เป็ นผลให้เกิดความ
สูญเปล่า เช่น ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากการจัดเก็บและการขนส่ง
2. ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากการรอคอย (waiting waste) หมายถึง เวลาทีส่ ูญเปล่าที่
เกิดขึน้ เนื่องจากการรอคอยข้อมูลหรือวัตถุดบิ จากกระบวนการทํางานก่อนหน้านัน้
ซึง่ อาจเป็ นผลจากความผิดพลาดในการจัดตารางเวลา หรือการขาดวัสดุหรือข้อมูล
3. ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากการขนส่ง (transportation waste) หมายถึง การเคลื่อนย้าย
วัตถุดบิ มากเกินความจําเป็ น เนื่องจาก การออกแบบหรือการจัดเก็บวัตถุดบิ ในแต่ละ
ขัน้ ตอนกระบวนการไม่มปี ระสิทธิภาพ
4. ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากกระบวนการในการทํางาน (too much machining/overprocessing)หมายถึง ความสูญเปล่าเนื่องจาก ขัน้ ตอนในการทํางานทีม่ ากเกินความ
จําเป็ น และกระบวนการมีคุณภาพสูงเกินความจําเป็ น
5. ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากการมีสนิ ค้าคงคลังมากเกินไป (inventory waste) โดยสินค้า
คงคลังดังกล่าวรวมถึงวัตถุดบิ ชิน้ งานทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการทํางาน หรือชิน้ งานทีส่ าํ เร็จ
6. ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวทีไ่ ม่จาํ เป็ น (motion waste) เช่น การมองหา
หรือการหยิบวัตถุดบิ หรือเครือ่ งมือ และการเดินเพือ่ ไปเอาวัตถุดบิ โดยไม่จาํ เป็ น
7. ความสูญเปล่าทีเ่ กิดจากสินค้าบกพร่อง (making defective parts and products) เช่น
สินค้าทีผ่ ลิตเสร็จสิน้ แล้วแต่มขี อ้ บกพร่อง จําเป็ นต้องได้รบั การซ่อมแซมหรือแก้ไข
แม้ว่าจุดประสงค์หลักของการผลิตแบบลีนคือ การกําจัดความสูญเปล่า ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิม่ ต่อสินค้าหรือบริการ (Womack and Jones, 1996) แต่การศึกษาจํานวนมากพบว่า การ
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ผลิตแบบลีนยังช่วยเพิม่ คุณภาพและผลิตภาพ ตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้าด้วย (Krafcik,
1998 และ Nicholas, 1998) ทัง้ นี้ การผลิตแบบลีนยังเป็ นนวัตกรรมด้านกระบวนการทีส่ าํ คัญจาก
การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดการสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี (JIT- just in time inventory
management) การจัดการคุณภาพ (Total Quality Management: TQM) และ Kaizen (การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สน้ิ สุด)
จากกรณีศกึ ษาของบริษทั ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 19 บริษทั คณะผูว้ จิ ยั
พบว่า การผลิตแบบลีนช่วยทําให้สามารถลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตได้เป็ นอย่างดี
ยกตัวอย่างเช่น บริษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตชุดชัน้ ในสตรี ได้นําระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ในหลายรูปแบบ เช่น Kaizen,5ส. (5S management system) การออกแบบปรับปรุง
พืน้ ทีใ่ นการผลิต (cell design) และการให้พนักงานยืนเย็บแทนการนังเย็
่ บ2 ทําให้สามารถลดการใช้
แรงงาน พืน้ ที่ และเวลาในการผลิต รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิตได้มากขึน้ เช่น
- ขัน้ ตอนกระบวนการในการตัดลดลงประมาณร้อยละ 50 ในช่วงปี 2550-2553 ทําให้
ต้นทุนลดลง 5.57 ล้านบาทต่อปี
- การยืนเย็บแทนการนังเย็
่ บทําให้ลดจํานวนคนงานได้ประมาณร้อยละ 41
นอกเหนือจากการนํ าระบบการผลิตแบบลีน (lean manufacturing) มาใช้เพื่อลดต้นทุน
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้า บริษทั ซาบีน่าจํากัด (มหาชน) ยัง
ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้าและการตลาดด้วย จึงเป็ นผลให้สามารถลดสัดส่วนการผลิต
แบบรับจ้างผลิต (OEM) ต่อการผลิตสินค้าทีม่ แี บรนด์ของตัวเอง (OBM) จาก 60:40 เหลือ 10:90
ในระหว่างปี 2549-2555 และเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยจากร้อยละ 8 เป็ นร้อยละ 17 ใน
ระหว่างปี 2553-2556 อีกทัง้ ยังสามารถขยายตลาดสูอ่ าเซียนด้วย
คณะผู้วิจยั ได้จําลองภาพสถานการณ์ ในกรณีท่ีอุต สาหกรรมการผลิตของไทยทัง้ ระบบ
ยกระดับกระบวนการผลิตโดยการใช้ระบบการผลิตแบบลีนอย่างเต็มที่ พบว่า อุตสาหกรรมการผลิต
ของไทยจะสามารถลดต้นทุนค่าแรงได้สูงถึง 14,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ของค่าจ้าง
แรงงานในปี 2554 (ดูสมมติฐานในการประมาณการในภาคผนวกที่ 2)

2

ในกรณีนัง่ เย็บ คนงาน 1 คนจะทํางานได้กบั จักรเพียงประเภทเดียว ทําให้ตอ้ งใช้คนงานถึง 34 คนต่อ 1 สายการผลิต คนงานจึง
ขาดทักษะทีห่ ลากหลายและไม่ตอ้ งทํางานในขันตอนที
้
ต่ อ้ งใช้ทกั ษะมาก จึงทําให้เกิดคอขวดในระบบการผลิต หลังจากเปลีย่ นมาเป็ น
การยืนเย็บและให้ค นงาน 1 คนใช้จกั ร 3 ประเภท ทําให้จํานวนพนัก งานลดลงเหลือ เพีย ง 20คนต่ อสายการผลิต และมีท กั ษะ
หลากหลายมากขึ้น จึงเกิดการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตลอดเวลา ส่งผลให้ผลผลิตเพิม่ ขึ้นจาก 45 ชิ้นเป็ น 54 ชิ้นต่อชั ่วโมง
แรงงาน และชิน้ งานทีค่ า้ งอยู่ในกระบวนการผลิตลดลงจากมากกว่า 20 ชิน้ เหลือน้อยกว่า 5 ชิน้ ต่อขัน้ ตอน รวมทัง้ ประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 90
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การสัมมนาวิชาการประจําปี 2556 เรือ่ ง“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

3. การยกระดับกระบวนการผลิตโดยลดการใช้พลังงาน (energy saving: green
process)
การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตเป็ นส่วนหนึ่งของการยกระดับกระบวนการผลิต
ซึง่ นอกจากจะมีผลช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้แล้ว ยังมีผลดีต่อการรักษาสิง่ แวดล้อมจากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง ในทางปฏิบตั ิ วิธกี ารทีใ่ ช้ลดพลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีหลายวิธี
เช่น การปรับเปลีย่ นมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรืออุปกรณ์ (เช่น มอเตอร์) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การใช้พลังงานทดแทน การปรับ ระบบการผลิต โดยใช้ว สั ดุท ดแทนหรือนํ ากลับมาใช้ใหม่ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการใช้พลังงาน (energy system optimization) และการจัดทําโครงการ
บริหารพลังงาน เป็ นต้น
ตัวอย่างของกรณีศกึ ษาบริษทั ทีใ่ ห้ความสําคัญกับการลดการใช้พลังงานจนทําให้สามารถ
ลดต้นทุนในการผลิตได้เป็ นอย่างมากคือ บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ (SCG Paper) โดยมีตวั อย่าง
โครงการทีส่ ามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วของบริษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด และบริษทั
ฟินิกซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ในกลุ่ม ดังต่อไปนี้
ั๊
- การติดตัง้ ปมความร้
อนแบบดูดซึม (absorption heat pump): ในกระบวนการผลิต
กระดาษของบริษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด จะมีการใช้ไอนํ้าในอุปกรณ์ท่ี
เรียกว่า deaerator ในการกําจัดก๊าซออกซิเจนทีล่ ะลายในนํ้ าก่อนป้อนเข้าหม้อไอ
นํ้า เพื่อป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอนํ้ า และเพิม่ อุณหภูมขิ องนํ้าก่อนเข้าหม้อไอ
ั๊
นํ้ า ต่ อ มา บริ ษั ท ได้ มีก ารปรับ ปรุ ง โดยการติ ด ตัง้ ป มความร้
อ นแบบดู ด ซึ ม
(absorption heat pump) เพื่อดึงความร้อนทีเ่ หลือทิง้ จากนํ้าในหอควบคุมความ
เย็น (cooling tower) มาใช้เพิม่ อุณหภูมขิ องนํ้ าที่ deaerator แทนไอนํ้ า ทําให้
สามารถลดการใช้ไอนํ้าลงได้โครงการนี้ใช้เงินลงทุน 8 ล้านบาท สามารถลดต้นทุน
ได้ 4.5 ล้านบาทต่อปี หรือคืนทุนในเวลาน้อยกว่า 2 ปี จากการสามารถลดการใช้
ไอนํ้าปีละประมาณ 26,000 กิกะจูลส์
- การติดตัง้ อุปกรณ์อบแห้งเชือ้ เพลิงชีวมวล (biomass dryer): บริษทั ฟิ นิกซ พัลพ
แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) ได้นําเอาปูนขาวกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิตเยือ่ กระดาษ ในการนี้ บริษทั ใช้เชือ้ เพลิงชีวมวล เช่น เปลือกไม้ ป้อนเข้าเครือ่ ง
gasifier ทีใ่ ช้น้ํามันเตาเป็ นเชือ้ เพลิง เพื่อผลิตเป็ น synthetic gas ไปใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงในเตาเผากากหินปูน ต่อมา บริษทั ได้ลงทุน 50 ล้านบาท ติดตัง้ อุปกรณ์
อบแห้งเชือ้ เพลิงชีวมวล (biomass dryer) ซึง่ ทําให้เชือ้ เพลิงชีวมวลมีความแห้ง
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มากขึน้ สามารถลดการใช้น้ํ ามันเตาลงปี ละประมาณ 4 ล้านลิตร ซึ่งทําให้ต้นทุน
ลดลง 43 ล้านบาทต่อปี หรือสามารถคืนทุนได้ในเวลา 1 ปีเศษ
หากเปรีย บเทีย บการใช้พ ลัง งานของประเทศไทยกับ ประเทศอื่น ๆ ในภู มิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จะพบว่า นับตัง้ แต่ปี 2523-2554 ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง และในปี 2554 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพึง่ พิงการใช้พลังงานสูงสุด
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นเวียดนาม นอกจากนี้ในปี 2554 ประเทศไทยมีความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน (energy intensity)3 สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของภูมภิ าคถึงร้อยละ 374 (ดูภาพที่
5) ทัง้ นี้ สาเหตุสาํ คัญทีท่ ําให้ความเข้มข้นของการใช้พลังงานของไทยเพิม่ สูงขึน้ เป็ นผลจาก การ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทีท่ ําให้สดั ส่วนของมูลค่าเพิม่ ในภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 37 ในปี 2533 เป็ นร้อยละ 45 ในปี 2553 และการใช้พลังงานอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ
ในปจั จุบนั ประเทศไทยประสบปญั หาการขาดแคลนพลังงานและต้องพึ่งพิงการนํ าเข้า
พลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนทีส่ งู อย่างต่อเนื่อง เช่น ในปี 2555 การนําเข้าถ่านหินและก๊าซ
ธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 100 และร้อยละ 21 ของความต้องการใช้ในประเทศ ตามลําดับ5 ดังนัน้
โมเดลของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิงการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง นอกจากจะทําให้
ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่ยงยื
ั ่ นแล้ว ยังสร้างความเสี่ยงต่อความมันคงทางพลั
่
งงาน
(energy security) อีกด้วย ประเทศไทยจึงจําเป็ นต้องเพิม่ ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และใน
ระยะยาว ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่สาขาบริการให้มากขึน้ เนื่องจากสาขาดังกล่าวจะใช้
พลังงานต่อหน่วยการผลิตน้อยกว่า

3

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (energy intensity) หมายถึง ปริมาณของพลังงานทีใ่ ช้ต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ 1 หน่วย
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นนั ้ การลดลงของความเข้มข้นของการใช้พลังงานของภูมภิ าคยังคงอยู่ในระดับทีต่ ่ํา กล่าวคือ
ความเข้มข้นของการใช้พลังงานในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงเพียงร้อยละ 12 ขณะที่ ทัวโลกลดลงร้
่
อยละ 26 กลุ่ม
ประเทศ OECD ลดลงร้อยละ 38 อินเดียลดลงร้อยละ 44 และจีนลดลงร้อยละ 74 ในช่วงปี 2523-2554 (ทีม่ า:IEA, 2013)
5
ในปี 2555สัดส่วนความต้องการใช้พลังงานของไทย จําแนกตามพลังงานแต่ละชนิด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 44.9) นํ้ามัน
(ร้อยละ 35.6) ถ่านหิน/ลิกไนต์ (ร้อยละ 16.6) และพลังนํ้า/ไฟฟ้านําเข้า (ร้อยละ 2.8) (ทีม่ า: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
4
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ภาพที่ 5 ความเข้มข้นของการใช้พลังงานและการลดลงของความเข้มข้น
ของการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปี

ทีม่ า: EIA, 2013

การประมาณการโดยคณะผูว้ จิ ยั ทําให้ทราบว่า หากประเทศไทยสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานเทียบเท่ากับประเทศทีม่ สี ดั ส่วนมูลค่าเพิม่ ของภาคอุตสาหกรรมต่อ GDPในระดับ
ใกล้เคียงกัน เช่น มาเลเซีย6 จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถประหยัดพลังงานคิดเป็ นมูลค่าได้สงู ถึง
1.43 แสนล้านบาทต่อปี (คิดเป็ นร้อยละ 23.5) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้
19.96 ล้านตันในปี 2555 (ดูสมมติฐานในการประมาณการในภาคผนวกที่ 3)

4. การยกระดับผลิตภัณฑ์ (product upgrading) และการยกระดับไปสู่กิจกรรมที่
มีมลู ค่าเพิ่มสูงขึน้ (functional upgrading)
แม้วา่ การยกระดับกระบวนการผลิตจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง แต่ลําพังการ
ลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต โดยไม่มกี ารพัฒนาสินค้าหรือทํากิจกรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
สูง จะไม่ช่วยทําให้ประเทศไทยพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ เนื่องจากประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้
จะถูกดูดซับไปในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เช่น ผูร้ บั จ้างผลิต (OEM) มักถูกกดดันให้ตอ้ งลด
ราคาอย่างต่อเนื่อง (เช่น ผูผ้ ลิตเสือ้ ผ้าถูกกําหนดให้ลดราคาขายเฉลีย่ ร้อยละ 5 ต่อปี ) ในขณะที่
ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ ผูซ้ ้อื รายใหญ่ในห่วงโซ่คุณค่ายังมี
แนวโน้ มที่จะผลักภาระต้นทุ นในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ ความรับ ผิดชอบขององค์กรต่ อสังคม
(corporate social responsibility: CSR) เช่น การเพิม่ สวัสดิการแรงงาน และการรักษาสิง่ แวดล้อม
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
6

ในปี 2555 สัดส่วนของมูลค่าเพิม่ ในภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP ของไทย และมาเลเซีย คิดเป็ นร้อยละ 41.2 และ 40.3 ตามลําดับ

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ดังนัน้ ทางรอดระยะยาวของภาคอุตสาหกรรมไทยคือ การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สูงขึน้ โดย
ยกระดับผลิตภัณฑ์ และยกระดับสู่กจิ กรรมที่มมี ูลค่าเพิม่ สูงขึน้ ได้แก่ การออกแบบ การวิจยั และ
พัฒนา (R&D) การกระจายสินค้า การสร้างแบรนด์สนิ ค้า และการทําการตลาด7 (ภาพที่ 6)
ภาพที่ 6 Stan Shih’s smiling curve

ทีม่ า: Shih (1992)

ตัวอย่างในตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึง มูลค่าเพิม่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการในแต่ละส่วนของ
ห่วงโซ่คุณค่าได้รบั ในการผลิตรองเท้าที่เจ้าของแบรนด์สนิ ค้าอยู่ในสหภาพยุโรป และการผลิตไอ
แพด
ตารางที่ 1 การกระจายตัวของมูลค่ารองเท้าที่เจ้าของสิ นค้าอยู่ในสหภาพยุโรป
ต้นทุนและกําไร
กําไรของเจ้าของแบรนด์สนิ ค้า
ต้นทุนในการวิจยั และออกแบบ
ต้นทุนในการทําการตลาดและสร้างแบรนด์สนิ ค้า
กําไรของผูผ้ ลิต
ภาษีมลู ค่าเพิม่
ต้นทุนค่าขนส่งและภาษี
ต้นทุนด้านแรงงาน
ต้นทุนด้านวัตถุดบิ
ต้นทุนด้านปจั จัยนําเข้าอื่นๆ
กําไรของผูก้ ระจายสินค้าและขายปลีก
ทีม่ า: Pilat (2013)

สัดส่วนของมูลค่าทัง้ หมด (ร้อยละ)
13.5
11
8.5
2
17.4
5
0.4
8
1.6
32.6

7

ผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของแนวคิดของการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สงู ขึน้ ตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าคือ Stan Shih ผูก้ ่อตัง้ บริษทั Acer ของไต้หวัน ที่
พบว่า กิจกรรมทีอ่ ยูส่ ว่ นปลายของห่วงโซ่คุณค่าเป็ นส่วนทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงกว่ากิจกรรมทีอ่ ยูส่ ว่ นกลางของห่วงโซ่คุณค่า (ทีม่ า: Shih,
1992)
12
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ตารางที่ 2 การกระจายตัวของมูลค่าเพิ่ มในการผลิ ตไอแพด
ต้นทุนและกําไร
กําไรของบริษทั แอปเปิ้ล
กํ า ไรของบริษัท เกาหลีใ ต้ (บริษัท Samsung ซึ่ง เป็ น ผู้ผ ลิต จอภาพ และ
หน่วยความจํา)
กําไรทีไ่ ม่สามารถระบุทม่ี า
กําไรของบริษทั ไต้หวัน (บริษทั Foxconn ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและประกอบเครือ่ ง)
กําไรของบริษทั ในสหรัฐอเมริกาทีน่ อกเหนือจากบริษทั แอปเปิ้ล
ต้นทุนด้านแรงงานในประเทศจีน
ต้นทุนด้านวัตถุดบิ
ต้นทุนด้านปจั จัยนําเข้า ทีน่ อกเหนือจากแรงงานในประเทศจีน
กําไรของผูก้ ระจายสินค้าและขายปลีก
ทีม่ า: Kramer et al. (2011)

สัดส่วนของมูลค่าทัง้ หมด
(ร้อยละ)
30
7
5
2
2
2
31
5
15

แม้วา่ การทําวิจยั และพัฒนาเป็ นกิจกรรมทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ แต่ในปี
2551 บริษทั ไทยทีม่ กี ารทําวิจยั และพัฒนายังคงมีสดั ส่วนเพียงร้อยละ 12 โดยสัดส่วนของบริษทั ที่
รับจ้างผลิต (OEM) ทีท่ าํ วิจยั และพัฒนาคิดเป็ นเพียงร้อยละ 5.4 ขณะทีส่ ดั ส่วนของบริษทั ทีม่ กี าร
ออกแบบ (ODM) และบริษทั ทีม่ แี บรนด์สนิ ค้าของตนเอง (OBM)8 ทีท่ ําวิจยั และพัฒนาคิดเป็ นร้อย
ละ 15.7 และ 21.7 ตามลําดับ9 (ภาพที่ 7)

8

การจําแนกผูป้ ระกอบการออกเป็ นOEM, ODM และ OBM ทําโดยการวัดสัดส่วนของยอดขายทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ์ทเ่ี กิดจากการ
รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารออกแบบเอง และผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ราสินค้าของตนเองมากกว่าร้อยละ 50 ตามลําดับ
9
คณะผูว้ จิ ยั คํานวณจากข้อมูลการสํารวจการวิจยั และพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคการผลิตประเทศไทย ครัง้ ที่ 8 (2551)
โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ภาพที่ 7 สัดส่วนบริ ษทั ที่ทาํ วิ จยั และพัฒนา
25%

21.7

20%
15.7

15%
10%
5%

5.4

0%

OEM

ODM

OBM

ทีม่ า: คณะผูว้ จิ ยั คํานวณจากข้อมูลการสํารวจการวิจยั และพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคการผลิตประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 8 (2551) โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สว
ทน.)

ทัง้ นี้ หากพิจารณาการจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนาของบริษทั พบว่า บริษทั ทีเ่ ป็ น
OBM และ ODM จัดสรรค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สงู ถึงร้อย
ละ 82 ขณะทีบ่ ริษทั ทีเ่ ป็ น OEM ทีม่ กี ารวิจยั และพัฒนา จัดสรรค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนาเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตมากกว่าผลิตภัณฑ์ โดยคิดเป็ นร้อยละ 52 ของค่าใช้จ่ายด้าน
วิจยั และพัฒนาทัง้ หมด (ภาพที่ 8)
ภาพที่ 8 การจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านวิ จยั และพัฒนา
100%
80%
60%

38

55

11

68

ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิม

40%

0%

พัฒนากระบวนการใหม่

42

27

10

9
8

11
8

OEM

ODM

OBM

20%

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

14

ปรับปรุ งกระบวนการ

ทีม่ า: คณะผูว้ จิ ยั คํานวณจากข้อมูลการสํารวจการวิจยั และพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมในภาคการผลิตประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 8 (2551) โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สว
ทน.)

14

การสัมมนาวิชาการประจําปี 2556 เรือ่ ง“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

จากกรณีศึกษาของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย 19 บริษัท คณะผู้วิจยั
พบว่าบริษทั ทีใ่ ห้ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนา จะสามารถยกระดับการผลิตและเพิม่ มูลค่าการ
ผลิตในห่วงโซ่คุณค่าได้ ทัง้ นี้ ตัวอย่างกรณีศกึ ษาบริษทั ไทยทีม่ กี ารทําวิจยั และพัฒนาจนสามารถ
ผลิตสินค้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง เช่น
- บริษทั เอสซีจี วัสดุก่อสร้าง จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบือ้ งปูพน้ื
ซึ่ง มีก ารทํา กิจ กรรมตลอดทัง้ ห่ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และได้มีก ารวิจ ัย และพัฒ นาสิน ค้า ที่มี
มูลค่าเพิม่ สูงจนทําให้มกี าํ ไรสูงกว่าสินค้าทัวไปร้
่ อยละ 20
- บริษทั ซัยโจ เด็นกิ จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ผลิตเครื่องปรับอากาศทีป่ รับเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าแบบรับจ้างผลิตเป็ นสินค้าทีม่ แี บรนด์ของตนเอง โดยสินค้าเกรดสูงและใช้แบ
รนด์ของตนเองมีกาํ ไรสูงกว่าสินค้าทีร่ บั จ้างผลิตถึงร้อยละ 23-24
- บริษทั ซิลคิ อน คราฟท์เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ทีอ่ อกแบบไมโครชิปทีม่ รี ะบบ
ระบุวตั ถุดว้ ยคลื่นความถีว่ ทิ ยุ (Radio Frequency Identification: RFID) ทีเ่ น้นด้าน
การวิจยั และพัฒนา และการออกแบบจนสามารถผลิตสินค้าทีม่ มี ูลค่าเพิม่ สูงได้ และมี
สิน ค้า เด่ น เช่ น ไมโครชิป
RFID ที่ติด ตัว สัต ว์เ ลี้ย งในฟาร์ม ปศุ ส ตั ว์ ที่มีข ีด
ความสามารถสูงกว่าบริษทั Texas Instrument
- บริษทั พี.ซี.เอส. พรีซชิ นั ่ เวิร์ค จํากัดซึ่งเป็ นบริษทั รับจ้างออกแบบและผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ซง่ึ ให้ความสําคัญกับการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี จนทําให้กลายเป็ น 1st tier
supplier ทีม่ ขี ดี ความสามารถทางเทคโนโลยีในระดับสูง โดยเป็ นเพียงผูป้ ระกอบการ
ไทยรายเดียวที่สามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท่มี คี วามซับซ้อนทางเทคโนโลยี เช่น
ระบบ common rail ของเครือ่ งยนต์ดเี ซลแข่งขันกับบริษทั ข้ามชาติได้
- บริษทั ช.ทวีดอลลาเซียน จํากัด ซึง่ พัฒนารถลําเลียงอาหารสําหรับเครื่องบิน(catering
hi-loaders truck)ให้เครือ่ งบิน Airbus โดยมีสว่ นแบ่งตลาดสูงสุดในโลกในรุน่ A380
กรณีศกึ ษาดังกล่าวของคณะผูว้ จิ ยั ยังชีใ้ ห้เห็นถึงปญั หาในการวิจยั และพัฒนาในประเทศ
ไทยหลายประการ เช่น
- บริษัทในทุกกลุ่มมีปญั หาการขาดบุคลากรด้านวิจยั และพัฒนาและมีปญั หาการ
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของรัฐ
- บริษทั ขนาดใหญ่ซ่งึ ใช้สทิ ธิประโยชน์ จากมาตรการจูงใจด้านภาษีของรัฐมีปญั หา
การได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีล่ ่าช้า
ั หาในการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ย์ส ิน ทาง
- บริษัท ขนาดกลางและเล็ก ประสบป ญ
ปญั ญาได้อย่างจํากัด ทัง้ ในการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของตนในต่างประเทศ
และการต่ อ สู้ท างกฎหมายกับ บริษัท ข้า มชาติท่ีอ้า งว่ า ถู ก ละเมิด ทรัพ ย์สิน ทาง
ปญั ญา นอกจากนี้ บริษทั ขนาดกลางและเล็กหลายแห่งยังมีปญั หาการไม่สามารถ
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ใช้ส ิท ธิป ระโยชน์ จ ากมาตรการจูง ใจด้า นภาษีข องรัฐ ได้อ ย่ า งเต็ม ที่ เนื่ อ งจาก
กระบวนการซับซ้อนและล่าช้า
- บริษทั ขนาดเล็กจํานวนมากประสบปญั หาการขาดเงินทุนตัง้ ต้น เพราะประเทศไทย
ยังขาดนักลงทุนแบบ angel investor และ venture capital ทีส่ นับสนุ นธุรกิจเกิด
ใหม่ซง่ึ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
- บริษทั ที่ให้บริการแก่หน่ วยงานรัฐประสบปญั หาในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ขาด
ความโปร่งใส และขาดมิตใิ นการพัฒนาเทคโนโลยี
- บริษัท ที่ผลิต สินค้าแนวหน้ าบางราย ประสบปญั หามาตรฐานผลิต ภัณฑ์ ซึ่งไม่
รองรับพัฒนาการทางเทคโนโลยี และมีผลทําให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
ในหัวข้อต่อไป คณะผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ปญั หาบางประการที่กล่าวมาข้างต้นอย่างละเอียด
มากยิง่ ขึน้ และนําเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายเพือ่ แก้ไขปญั หาดังกล่าว

5. ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ในหัวข้อนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะนํ าเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อแก้ไขปญั หาผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยใน 6 ด้านคือ การขาดแคลนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนา ความ
ไม่มปี ระสิทธิผลของมาตรการจูงใจด้านภาษี การขาดประสิทธิภาพของระบบวิจยั และพัฒนาของ
ั หา
ประเทศโดยรวม การขาดความเชื่อ มโยงระหว่ า งภาคอุ ต สาหกรรมกับ มหาวิท ยาลัย ป ญ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และปญั หาการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
5.1 การขาดแคลนบุคลากรด้านการวิ จยั และพัฒนา
ปญั หาสําคัญในการทําการวิจยั และพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยคือ การขาด
บุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนา เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในภาครัฐและอุดมศึกษา
(ตารางที่ 3) จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปี 2554 นักวิจยั และพัฒนาประมาณร้อยละ 79 อยูใ่ นภาครัฐ
ซึ่งประกอบด้วย หน่ วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และมีเพียงประมาณร้อยละ 21 เท่านัน้ ที่อยู่ในภาคธุรกิจเอกชน โดยสัดส่วนจํานวน
บุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาในภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
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การสัมมนาวิชาการประจําปี 2556 เรือ่ ง“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

ตารางที่ 3 จํานวนนักวิ จยั และพัฒนาแยกตามหน่ วยงาน (หน่ วย: คน)
หน่ วยงาน

2548
2550
2552
2554
รัฐบาล
5,847
6,346
6,368
5,343
อุดมศึกษา
21,101
25,160
23,867
30,753
รัฐวิสาหกิจ
552
504
487
733
ภาคเอกชน
6,402
6,886
6,300
6,898
เอกชนไม่คา้ กําไร
182
86
80
93
รวม
36,632
41,532
39,654
46,374
ทีม่ า:การสํารวจค่าใช้จา่ ยและบุคลากรทางการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทยโดย วช.และ สวทน.

ในภาคธุรกิจเอกชนเอง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็ประสบปญั หาในการดึงดูดบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถสูงให้เข้ามาทํางานเป็ นบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาในกิจการของตน เนื่องจากไม่
สามารถให้ค่าตอบแทนได้สูงเท่าภาคบริการ ตารางที่ 4 แสดงความแตกต่างของเงินเดือนของ
บุคลากรในวิชาชีพต่างๆ จากตารางจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่รฐั กิจสัมพันธ์ (government and
regulatory affair) ทีป่ รึกษาภาษี (tax consultant) นักวิเคราะห์การเงิน (financial analyst) ซึง่ ส่วน
ใหญ่อยูใ่ นภาคบริการ โดยเฉพาะบริการทีม่ กี ารแข่งขันไม่สงู มาก เช่น กิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกํากับ
ดูแลของรัฐ จะมีเงินเดือนแรกเข้า (ประสบการณ์ทาํ งานไม่เกิน 5 ปี ) สูงกว่าบุคลากรแรกเข้าใน
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เช่น วิศวกรโรงงาน (plant engineer) วิศวกรด้านคุณภาพ (quality
engineer) และวิศวกรไฟฟ้า (electrical engineer) แม้ว่าเงินเดือนตัง้ ต้นของบุคลากรในภาค
บริการจะไม่สงู กว่าบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาอย่างเด่นชัด แต่ความแตกต่างของเงินเดือนจะ
เพิม่ มากขึน้ เมือ่ บุคลากรเหล่านัน้ มีอาวุโสมากขึน้ (ทํางานเกิน 5 ปีขน้ึ ไป) หรือขึน้ เป็ นผูบ้ ริหาร
ตารางที่ 4 เงิ นเดือนของพนักงานอาชีพต่างๆ ในธุรกิ จเอกชน (หน่ วย: บาท)
ระดับเข้าใหม่ (ไม่เกิ น 5 ปี )
อาชีพ
ขัน้ ตํา่
ขัน้ สูง
เจ้าหน้าทีร่ ฐั กิจสัมพันธ์
20,000
40,000
ทีป่ รึกษาภาษี
30,000
50,000
นักวิเคราะห์การเงิน
15,000
45,000
วิศวกรโรงงาน
13,000
40,000
วิศวกรด้านคุณภาพ
10,000
23,000
วิศวกรไฟฟ้า
10,000
30,000
นักวิจยั และพัฒนา
22,000
45,000
ทีม่ า: Adecco, Thailand Salary Guide 2013

ระดับอาวุโส/ผู้จดั การ (5 ปี ขึน้ ไป)
ขัน้ ตํา่
ขัน้ สูง
30,000
90,000
40,000
120,000
40,000
180,000
30,000
80,000
25,000
80,000
30,000
60,000
50,000
90,000
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นอกจากนี้ กฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมือง ก็ยงั เป็ นอุปสรรรคในการจ้างคนต่าง
ด้า วในด้านต่ างๆ รวมทัง้ บุ คลากรด้านการวิจยั และพัฒนา กล่า วคือ กระทรวงแรงงานกําหนด
อัตราส่วนการจ้างงานแรงงานไทยต่อคนต่างด้าวไว้ท่ี 4:1 ซึง่ หมายความว่า บริษทั จะต้องจ้างงาน
คนไทย 4 คน ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน นอกจากนี้ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ยัง
กําหนดทุนจดทะเบียนต่อแรงงานต่างด้าวไว้โดยบริษทั ทีจ่ า้ งแรงงานต่างด้าวต้องมีทุนจดทะเบียน
ทุก 2 ล้านบาทในการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน กฎเกณฑ์ดงั กล่าวจะได้รบั การยกเว้นเฉพาะกรณี
ทีบ่ ริษทั ได้รบั การส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)10
ในสภาพทีบ่ ุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาในประเทศไทยเองมีความขาดแคลน ข้อจํากัด
ดังกล่าว เป็ นอุปสรรคสําคัญในการเพิม่ บุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ปญั หาเกีย่ วกับบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่งคือ การขาดแคลน
ช่างเทคนิคทีม่ คี ุณภาพ ในกรณีศกึ ษาหลายกรณี คณะผูว้ จิ ยั พบว่า บุคลากรเหล่านี้มบี ทบาทสําคัญ
อย่างมากในการยกระดับกระบวนการผลิต เพราะเป็ นผูอ้ ยู่ใกล้ชดิ และเห็นปญั หาในกระบวนการ
ผลิตมากทีส่ ุด และในหลายกรณียงั มีส่วนร่วมสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้ สาเหตุประการ
หนึ่งของการขาดแคลนช่างเทคนิคก็คอื อาชีพดังกล่าวไม่ได้รบั การยกย่องจากสังคม นอกจากนี้
ช่างเทคนิคส่วนใหญ่ยงั มีภูมหิ ลังทางการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา ซึง่ มีภาพลักษณ์ไม่ดี และได้รบั
การศึกษาทีม่ ปี ญั หาด้านคุณภาพ เนื่องจากได้รบั การอุดหนุ นจากรัฐในระดับทีต่ ่ํากว่าการศึกษาสาย
สามัญ (ดู ปกป้องและศุภณัฏฐ์, 2556)
เพือ่ แก้ปญั หาดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั เสนอให้มกี ารพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ ง รัฐบาลควรมีนโยบายเปิ ดกว้างให้มกี ารยืมตัวบุคลากรด้านการวิจยั และ
พัฒนาจากหน่ วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐโดยเฉพาะผูเ้ ข้าทํางานใหม่ไปยังภาคธุรกิจ
เอกชนเป็ นระยะเวลา 2-3 ปี ซึง่ นอกจากจะมีผลดีเฉพาะหน้าในการลดความขาดแคลนบุคลากรด้าน
การวิจยั และพัฒนาในภาคเอกชนแล้ว ยังทําให้บุคลากรในภาครัฐ มีโอกาสได้เข้าใจปญั หาและ
คุ้น เคยกับ มุ ม มองของภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต ซึ่ง จะมีส่ว นช่ว ยในการสร้า งความเชื่อ มโยง
(linkage) ระหว่างสถาบันวิจยั ภาครัฐ และมหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากขึน้ ใน
ระยะยาว
ประการทีส่ อง รัฐบาลควรพิจารณายกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ในกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็ นข้อจํากัดในการจ้างแรงงานมีทกั ษะจากต่างประเทศโดยเฉพาะบุคลากร
ด้านการวิจยั และพัฒนา

10

ดู http://download.rd.go.th/fileadmin/download/ROH/Q&A_BOI.pdf
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ประการทีส่ าม รัฐบาลควรพิจารณาเปิ ดเสรีภาคบริการ เพื่อสร้างการแข่งขันในภาคบริการ
โดยเฉพาะสาขาบริการทีม่ ลี กั ษณะผูกขาดหรือกึง่ ผูกขาด เช่น โทรคมนาคม พลังงาน และการเงิน
ซึง่ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทีต่ อ้ งแข่งขันในตลาดโลกจากบริการที่
มีคุณภาพสูงและต้นทุ นตํ่าแล้ว ยังจะช่ว ยทําให้ระดับเงินเดือนในภาคเศรษฐกิจทัง้ สองมีความ
แตกต่างกันลดลง
ประการสุดท้าย รัฐควรปฏิรูประบบอาชีวศึกษาให้มคี ุณภาพดีขน้ึ และปรับปรุงภาพลักษณ์
เพื่อให้สามารถผลิตช่างเทคนิคคุณภาพสูงและได้รบั การยอมรับจากสังคมเข้าสู่อุตสาหกรรมการ
ผลิตได้อย่างเพียงพอ (ดู ปกป้องและศุภณัฏฐ์, 2556)
5.2 ความไม่มีประสิ ทธิ ผลของมาตรการจูงใจด้านภาษี
ในปจั จุบนั ภาครัฐมีมาตรการในการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ทุนวิจยั
และมาตรการจูงใจด้านภาษี ในส่วนของการจูงใจด้านภาษี กรมสรรพากรมีมาตรการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ ร้อยละ 200 ของรายจ่ายการวิจยั และพัฒนา โดยมอบหมายให้สํานักงานพัฒนา
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ (สวทช.) เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ในการตรวจสอบ
โครงการวิจยั และพัฒนาทีจ่ ะได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้
อย่า งไรก็ต าม แม้ว่า จะมีก ารดํา เนิ น การมากว่า 11 ปี แ ล้ว มาตรการดัง กล่ า วยัง คงมี
ประสิทธิผลในวงจํากัดมาก ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 9 ทีแ่ สดงถึง การมีโครงการทีย่ ่นื ขอลดหย่อน
ภาษีในระหว่างปี 2545-2555 น้อยมาก โดยมีมลู ค่าโครงการวิจยั และพัฒนาเพียง 6,845 ล้านบาท
และมีจํานวนบริษทั ที่ใช้สทิ ธิประโยชน์ในแต่ละปี สูงสุดเพียง 210 บริษทั โดยส่วนมากเป็ นบริษทั
ขนาดใหญ่ จากข้อมูลของ สวทช. พบว่าตลอดช่วงระยะเวลา 11 ปี ทผ่ี ่านมา รัฐสูญเสียรายได้จาก
การลดหย่อนภาษีเงินได้เพื่อสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาเพียง 1,700 ล้านบาทเท่านัน้ โดยในปี
2555 มีการลดหย่อนภาษีเพียง 440 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็ นมูลค่าทีน่ ้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสูญเสียรายได้ดา้ นภาษีของรัฐจากมาตรการอื่น เช่น การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ซึง่ ในปี
2555 ทําให้รฐั สูญเสียรายได้ถงึ 2.78 แสนล้านบาท ในขณะที่สามารถสร้างงานได้เพียงประมาณ
5.6 หมื่นตําแหน่ง (ดู สํานักงบประมาณ, 2555) หรือการลดหย่อนภาษีสรรพสามิตในโครงการรถ
คันแรกในปี 2555/2556 ซึง่ คาดว่า ทําให้รฐั สูญเสียรายได้ถงึ 9.2 หมืน่ ล้านบาท
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ภาพที่ 9 ผลการดําเนิ นงานของมาตรการลดหย่อนภาษี เงิ นได้เพื่อสนับสนุนR&D
(2545-2555)

ทีม่ า: สวทช.

ปญั หาทีส่ ําคัญของมาตรการนี้มหี ลายประการคือ การพิจารณารับรองโครงการยังมีความ
ล่าช้า โดยผู้ประกอบการที่ให้สมั ภาษณ์ ให้ขอ้ มูลว่าภาครัฐใช้เวลาในการพิจารณานานถึง 9-12
เดือน และมีการตีความค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนาที่ไม่แน่ นอนขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ โครงการด้า นการออกแบบและการพัฒ นาเชิง พาณิ ช ย์ ก็ไ ม่ อ ยู่ใ นข่า ยที่ไ ด้ร บั การ
ลดหย่อนภาษี ส่วนในโครงการวิจยั และพัฒนาที่ได้รบั การลดหย่อนภาษี ก็พบว่า ไม่สามารถ
ลดหย่อนค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาบางรายการเช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านวิจยั
และพัฒนา รวมทัง้ การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมาตรการจูงใจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการวิจยั และพัฒนา 3 มาตรการคือ
1. มาตรการให้สทิ ธิประโยชน์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (STI) ข้อจํากัดของมาตรการนี้คอื ให้การส่งเสริมเฉพาะโครงการที่
ได้รบั การส่งเสริมจาก BOI อยูแ่ ล้ว และจํากัดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเพิม่ เติมรวมไม่เกิน 8 ปี และการใช้จ่ายด้าน STI ต้องอยูใ่ นช่วงระยะเวลาที่
ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ดงั กล่าว
2. มาตรการส่ ง เสริ ม การวิ จ ั ย และพั ฒ นาร ะหว่ า งภาคอุ ต สาหกรรมและ
สถาบันการศึกษา ข้อจํากัดของมาตรการนี้คอื ให้การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาที่
ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ BOI ให้ความเห็นชอบเท่านัน้
3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจยั และพัฒนา ข้อจํากัดของมาตรการนี้คอื
ให้การส่งเสริมเฉพาะกิจการที่รบั จ้างวิจยั และพัฒนาเท่านัน้ โดยบริษทั ที่ทําวิจยั
และพัฒนาเพือ่ ใช้ภายในจะไม่สามารถใช้มาตรการนี้ได้
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จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่า ข้อจํากัดของมาตรการต่างๆ ของ BOI ก็คอื มาตรการด้าน STI
ผูกโยงการให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นภาษีจากการวิจยั และพัฒนาเข้ากับการให้การส่งเสริมตามปรกติ
ของ BOI ทําให้จาํ กัดเฉพาะกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมอยู่แล้ว และทําให้บริษทั ทีบ่ ตั รส่งเสริมการ
ลงทุนหมดอายุแล้วตลอดจนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวนมากทีไ่ ม่เคยได้รบั บัตรส่งเสริม
การลงทุนไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้11 แม้ว่าบริษัทเหล่านี้จะมีการลงทุนทําวิจยั และพัฒนาหรือ
ออกแบบเชิงเทคโนโลยีอยูก่ ต็ าม ส่วนอีก 2 มาตรการทีเ่ หลือก็ไม่ให้การส่งเสริมบริษทั ทีท่ าํ วิจยั และ
พัฒ นาเองเพื่อ ใช้ภ ายในบริษัท ซึ่ง เป็ น แนวทางที่บ ริษัท ที่ล งทุ น ทํ า วิจ ัย และพัฒ นาส่ว นใหญ่
ดําเนินการอยู่
ข้อ จํ า กัด ต่ า งๆ ดัง กล่ า วข้า งต้ น ทํ า ให้ม าตรการที่มีอ ยู่ ไ ม่ มีค วามครอบคลุ ม และไม่ มี
ประสิทธิผลอย่างแท้จริงในการกระตุน้ ให้ภาคเอกชนลงทุนในการทําวิจยั และพัฒนาเพิม่ ขึน้
เพื่อแก้ไขปญั หาความไม่มปี ระสิทธิผลของมาตรการที่มอี ยู่ดงั กล่าว คณะผูว้ จิ ยั เสนอว่า
ควรมีการกําหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาใหม่ภายใต้ BOI ทีส่ ามารถใช้
ประโยชน์ ไ ด้ง่า ยและสอดคล้อ งกับ แนวทางการปฏิบ ตั ิโ ดยปรกติข องภาคธุ รกิจ โดยมาตรการ
ดังกล่าวควรให้การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา ตลอดจนการออกแบบเชิงเทคโนโลยี
ในทุกสาขาอุตสาหกรรม โดยให้การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรในทุกเขต และยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี เฉพาะรายได้ท่เี กิดจากผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต จากการทําการวิจยั และ
พัฒนาหรือการออกแบบ ทัง้ นี้ ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั การลดหย่อนไม่ควรเกินร้อยละ 60 ของ
เงินลงทุนในการวิจยั และพัฒนาหรือการออกแบบนัน้ ซึง่ เป็ นระดับทีเ่ ท่ากับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล 2 เท่าของค่าใช้จา่ ย ทีก่ รมสรรพากรอนุญาตให้ลดหย่อนอยูเ่ ดิม
คณะผูว้ จิ ยั เชื่อว่า มาตรการทีเ่ สนอขึน้ ดังกล่าวจะช่วยให้ธุรกิจไทยทีม่ กี ารวิจยั และพัฒนา
และการออกแบบเชิงเทคโนโลยีในทุกภาคการผลิต สามารถเข้าถึงและได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึง่ จะกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาในประเทศไทยมาก
ขึน้
5.3 การขาดประสิ ทธิ ภาพของระบบวิ จยั และพัฒนาของประเทศ
่ า ในปี 2552 ประเทศไทยลงทุนในการวิจยั และพัฒนาประมาณ
เป็ นทีท่ ราบกันโดยทัวไปว่
ร้อ ยละ 0.24 ของผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศ ซึ่ง ถือ เป็ น ระดับ ที่ต่ํ า มากในประเทศเอเซีย
ตะวันออก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสดั ส่วนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาเพียง 9.01 คนต่อ
11

มูลค่าโครงการลงทุนขัน้ ตํ่าทีก่ จิ การขนาดกลางและขนาดเล็กจะได้รบั การส่งเสริมการลงทุนคือ 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียน
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ประชากร 10,000คน12 ซึ่งถือเป็ นระดับที่ต่ํามากเช่นเดียวกัน รัฐบาลจึงควรเพิม่ ทัง้ งบลงทุนและ
บุคลากรด้านวิจยั และพัฒนา
คณะผูว้ จิ ยั ได้จําลองภาพสถานการณ์ว่า หากประเทศไทยต้องการจะเพิม่ ผลผลิตด้านการ
วิจยั (research output) ซึ่งเป็ นผลรวมของผลงานตีพมิ พ์และสิทธิบตั รขึน้ ร้อยละ 40 เพื่อให้
ใกล้เคียงกับประเทศเพือ่ นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอื สิงคโปร์ แล้ว ภาครัฐจะมีทางเลือกใน
การเพิม่ ปจั จัยนําเข้า (research input) ดังต่อไปนี้
1. เพิม่ สต็อกของงบลงทุนการวิจยั และพัฒนา (R&D capital stock) ขึน้ อีก 1.37 แสนล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 76 จากสต็อกของงบลงทุนการวิจยั และพัฒนาในปจั จุบนั
หรือ
2. เพิ่ม บุ ค ลากรการวิจ ัย และพัฒ นาขึ้น อีก 6 หมื่น คน หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 121 จาก
บุคลากรที่มอี ยู่ในปจั จุบนั ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคลากรดังกล่าวเพิม่ ขึ้น 1.59
หมืน่ ล้านบาทต่อปี
อย่ า งไรก็ต าม การเพิ่ม ป จั จัย นํ า เข้า ดัง กล่ า วมีต้ น ทุ น ค่ อ นข้า งสู ง หากไม่ มีก ารปรับ
ประสิทธิภาพของระบบวิจยั และพัฒนาของประเทศควบคู่ไปด้วย การศึกษาโดยวิธกี าร stochastic
frontier analysis ของคณะผูว้ จิ ยั พบว่า ประสิทธิภาพของระบบวิจยั และพัฒนาของประเทศไทยยัง
อยู่ในระดับทีค่ ่อนข้างตํ่า โดยภาพที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ในช่วงปี 2545-2553 ประเทศไทยมี
ค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 57 ของกลุ่มประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ นับว่าตํ่ากว่าหลายประเทศ
เช่น สิงคโปร์ (ร้อยละ 93) และมาเลเซีย (ร้อยละ 86) และตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ 47 ประเทศใน
การศึกษาซึง่ อยูท่ ร่ี ะดับร้อยละ 81 และในปีล่าสุดในการศึกษาคือปี 2553ประสิทธิภาพดังกล่าวของ
ประเทศไทยอยูร่ ะดับร้อยละ 71 (ดูวธิ กี ารประมาณการในภาคผนวกที่ 4)
ดังนัน้ นอกเหนือจากการเพิม่ ปจั จัยนํ าเข้าคือ งบลงทุนและบุคลากรด้านวิจยั และพัฒนา
แล้ว ประเทศไทยยังควรเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบวิจยั และพัฒนาโดยรวมด้วย โดยการจัดทํา
ระบบประเมิน ผลโครงการการวิจ ัย และพัฒ นาของประเทศ เพื่อ สร้า งระบบความรับ ผิด ชอบ
(accountability) ในการวิจยั และพัฒนา และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนว
ทางการบริหารระบบการวิจยั และพัฒนาของประเทศ

12

จากการสํารวจข้อมูลค่าใช้จา่ ยและบุคลากรทางการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทย ปี งบประมาณ 2552
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ภาพที่ 10 ประสิ ทธิ ภาพของระบบวิ จยั และพัฒนาของประเทศต่างๆ (2545-2553)

ทีม่ า: คณะผูว้ จิ ยั

5.4 การขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิ ทยาลัย
ประสบการณ์ในต่างประเทศชีว้ ่า ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิ ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับ
มหาวิทยาลัย (industry-university linkage) มีผลเป็ นอย่างมากในการช่วยยกระดับเทคโนโลยีของ
ภาคอุตสาหกรรม (Bresnahan and Gambardella, 2004) อย่างไรก็ตาม การวิจยั ของ Doner et.
al. (2013) และกรณีศกึ ษาต่างๆ ในการวิจยั นี้ชว้ี ่า ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่มปี ระสิทธิผลเท่าทีค่ วร โดยสาเหตุทส่ี าํ คัญประการหนึ่ง
คือ ทัง้ สองฝ่ายมีแรงจูงใจไม่ตรงกัน กล่าวคือ อาจารย์มหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจหลักในการทําวิจยั
เพื่อเลื่อนตําแหน่ งทางวิชาการ ซึ่งเน้นการตีพมิ พ์ผลงานวิชาการมากกว่าการวิจยั และพัฒนา ซึ่ง
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ซึง่ เป็ นเป้าหมายหลักของภาคธุรกิจ
เพื่อปรับแรงจูงใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจ ภาครัฐควรปรับ
ตัวชีว้ ดั (KPI) ทีใ่ ช้ในการประเมินการเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้รวมถึง
ตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับผลงานจากการวิจยั และพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น การจดสิทธิบตั ร และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ธุรกิจเอกชนด้วย
นอกจากนี้ ประสบการณ์ ใ นหลายอุ ต สาหกรรมชี้ว่ า การมีห น่ ว ยงานเชื่อ มประสาน
(intermediary) ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย ซึง่ เข้าใจแรงจูงใจและข้อจํากัดของทัง้
สองฝ่าย สามารถเพิ่ม ความร่ว มมือ ในการพัฒ นาเทคโนโลยีระหว่า งกันได้ เช่น การศึกษาใน

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดฟ์และอุตสาหกรรมยานยนต์ของ Intarakumnerd
and Charoenporn (2013)
อีกแนวทางหนึ่งในการเพิม่ ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยคือ การ
จัด สหกิจศึกษาตามแนวทางของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็ นการผสมผสานระหว่างการสอนใน
ห้องเรียน กับการทํางานที่ใช้ประสบการณ์จริง โดยในทางปฏิบตั ิ จะให้นักศึกษาไปทํางานจริงใน
สถานประกอบการในระหว่างภาคการศึกษา ขณะเดียวกันก็มกี ารให้คะแนนและมีหน่ วยกิตให้ ซึ่ง
แตกต่ างกับการฝึ กงานที่นักศึก ษาจะใช้เ วลาในช่ว งปิ ดเทอม เพื่อให้สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมาย
ของสหกิจศึกษาที่ต้องการให้นักศึกษามีประสบการณ์ทํางานจริง และได้มกี ารเตรียมตัวก่อนจบ
การศึกษาเพือ่ พร้อมจะทํางานได้
การศึกษาโดยคณะผูว้ จิ ยั พบว่า การจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่ประสบ
ความสําเร็จ โดยมีสาเหตุสว่ นหนึ่งเนื่องมาจาก นักศึกษาต้องใช้เวลานานในการทําสหกิจศึกษา แต่
ได้หน่ วยกิตน้อย เช่น การจะได้ 1 หน่ วยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษาจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45
ชัวโมงซึ
่
ง่ เป็ นการใช้เวลานานกว่าการศึกษาในภาคปรกติมาก ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมสหกิจศึกษา ซึง่
จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ทัง้ นัก ศึก ษาและสถานประกอบการ มหาวิท ยาลัย ที่ต้ อ งการสร้า งความ
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมจึงควรพิจารณาปรับหน่ วยกิตของสหกิจศึกษาให้สมดุลกับเวลาทีใ่ ช้
โดยให้ได้หน่วยกิตในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกับการศึกษาในวิชาปรกติ
5.5 ปัญหามาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน ควรมีสว่ นช่วยในการ
ยกระดับเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม โดยมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึน้
ดังตัวอย่างในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม จากกรณีศกึ ษาพบว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์บางอย่าง
ของประเทศไทยยังตามไม่ทนั การพัฒนาเทคโนโลยี เช่น มาตรฐานการประหยัดพลังงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในปจั จุบนั มีสงู สุดเพียงเบอร์ 5 ซึง่ ในปจั จุบนั แทบจะกลายเป็ นมาตรฐานขัน้ ตํ่า ซึง่
ไม่เพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นต่างๆ
แล้ว13
สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน
ซึ่งเป็ นหน่ วยงานกําหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จึงควร
13

ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั ฉลากเบอร์ 5 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารประหยัดไฟฟ้ามากทีส่ ุดคือ มีอตั ราการประหยัดพลังงาน (Energy
Efficiency Ratio: EER) มากกว่า 11.0 หน่ วยตัง้ แต่ พ.ศ. 2549 ผูอ้ อกฉลากประหยัดไฟฟ้าคือ กระทรวงพลังงาน จากเดิมออกโดย
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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ปรับมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานพลังงานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องตามระดับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการ
นอกจากนี้ กรณีศึกษาบางกรณียงั อาจชี้ว่า การกําหนดและรับรองมาตรฐานอาจยังไม่มี
กลไกป้ องกัน ผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ นที่เ พีย งพอ เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบการซึ่ ง มีส่ ว นได้ เ สีย ใน
อุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานโดยตรงจากการเข้าเป็ นคณะกรรมการวิชาการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้สาเหตุหนึ่งของปญั หาดังกล่าว อาจเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยขาด
ผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ป็ นอิสระจํานวนทีม่ ากพอ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดปญั หาดังกล่าว สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
ควรจัดให้มกี ระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนทีเ่ ป็ นระบบ เพื่อวางกลไกในการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการพิจารณามาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ให้เกิดปญั หาผลประโยชน์ทบั ซ้อน
5.6 ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หลายประเทศใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (government procurement) เป็ น
เครือ่ งมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ (ดู Kattel and Lember, 2010, OECD, 2009 และ
OECD, 2008) แต่เป็ นทีน่ ่ าเสียดายว่า ประเทศไทยไม่ได้ใช้มาตรการดังกล่าว ทัง้ ทีไ่ ม่ได้ขดั กับ
ความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึง่ ประเทศไทยเป็ นภาคีสมาชิกอยู่ เนื่องจากความตก
ลงว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement Agreement: GPA) ขององค์การ
การค้าโลกนัน้ เป็ นความตกลงแบบหลายฝา่ ย (plurilateral agreement) ซึง่ ประเทศไทยไม่ได้เป็ น
ภาคีสมาชิก
นอกจากนี้ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศไทยในปจั จุบนั ยังไม่ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี เนื่องจากขาดความโปร่งใส ซึ่งทําให้หน่ วยงานรัฐไม่น้อยมักเลือกจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศแทนการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาขึน้ เองในประเทศ ตลอดจนการใช้ระบบ e-auction ยัง
ทําให้มกี ารแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มมี ติ ขิ องการพัฒนาเทคโนโลยี
คณะผูว้ จิ ยั เสนอว่า ภาครัฐควรมีนโยบายในการใช้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการร่วม
ลงทุนกับภาคเอกชน (public-private partnership: PPP) โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น การ
ลงทุนระบบราง ในการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ เช่น การกําหนดให้ตอ้ ง
มีสดั ส่วนขัน้ ตํ่าของการผลิตในประเทศในโครงการดังกล่าว
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6. สรุป
ทีผ่ ่านมา อุตสาหกรรมการผลิตของไทยสามารถผนวกกับห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ
ได้ดพี อควร แต่ยงั ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ในระดับสูงได้มากพอ หากอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยยัง คงไม่ส ามารถสร้า งมูล ค่า เพิ่ม ได้ม ากพอในอนาคต ก็ค งเป็ น การยากที่ป ระเทศไทย จะ
สามารถหลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง (middle-income trap) ได้
บทความนี้ ได้ศึกษาถึงแนวทางในการเพิม่ ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศไทย โดย 3 กระบวนการหลักคือ การยกระดับกระบวนการผลิต (process upgrading)
การยกระดับผลิตภัณฑ์ (product upgrading) และการยกระดับไปสู่กจิ กรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้
(functional upgrading) โดยใช้กรณีศกึ ษาของบริษทั ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบ
กับข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากการสํารวจทีผ่ า่ นมา
ในส่ ว นของการยกระดับ กระบวนการผลิต บทความนี้ พ บว่ า หากผู้ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยระบบการผลิตแบบลีน
(lean
manufacturing) อย่างเต็มที่ จะสามารถลดต้นทุนค่าแรงได้ 1.4 หมื่นล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ หากภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานจนทําให้ประเทศไทยมีระดับประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงเท่ากับมาเลเซีย ก็จะช่วยลด
ต้น ทุ น 1.43 แสนล้า นบาทต่ อ ปี โ ดยการลดต้น ทุ น ดัง กล่ า วจะเพิ่ม สูง ขึ้น อีก ตามปริม าณการใช้
พลังงานในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ลําพังการยกระดับกระบวนการผลิตจะไม่เพียงพอทีจ่ ะทําให้ไทยหลุดพ้นกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางได้ เพราะมูลค่าเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ จะถูกผูว้ ่าจ้างผลิต หรือผูป้ ระกอบการอื่น
ในห่วงโซ่ คุณค่าดูดซับไปหมด ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยจึงจําเป็ นต้องยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ และยกระดับไปสู่กจิ กรรมทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ ควบคู่ไปด้วย ทัง้ นี้ ความสามารถในการ
ยกระดับในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตลงทุนในการวิจยั และ
พัฒ นามากขึ้น และได้ร ับ การหนุ น เสริม จากระบบการสร้า งนวัต กรรมของประเทศ (national
innovation system)
ในส่วนของมาตรการด้านอุปทาน รัฐบาลควรเพิม่ งบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนา
ควบคู่ไปกับการเร่งเพิม่ จํานวนบุคลากรการวิจยั และพัฒนา และการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบวิจยั และพัฒนาของประเทศให้ใกล้เคียงกับระดับของประเทศที่มแี นวทางการปฏิบตั ทิ ่ดี เี ลิศ
(best practice) มากยิง่ ขึน้ โดยการสร้างกลไกความรับผิดชอบ (accountability) ในระบบการวิจยั
และพัฒนาของภาครัฐผ่านระบบการประเมินผลการวิจยั และพัฒนาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ
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การใช้มาตรการจูงใจด้านภาษีและมาตรการอื่นๆ ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจยั และพัฒนา
มากขึน้ ในภาคเอกชน
ในส่วนของมาตรการด้านอุปสงค์ซ่ึงเป็ นมาตรการที่ประเทศไทยแทบไม่เคยใช้มาก่อน
รัฐบาลควรใช้การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐในการ “ให้
รางวัลและลงโทษ” (carrot and stick) ผูป้ ระกอบการเพือ่ จูงใจให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ในทางปฏิบตั ิ รัฐบาลควรประกาศให้ทศวรรษต่อไปนี้เป็ น “ทศวรรษแห่งการเพิม่ ผลิตภาพ”
เพื่อสร้างความตื่นตัวของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และกําหนดเป้าหมายการเพิม่ ค่าจ้างแรงงาน
ขัน้ ตํ่าอย่างต่อเนื่องตามระดับการเพิม่ ผลิตภาพและอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ เพื่อจูงใจให้นายจ้าง
และแรงงานร่วมกันในการยกระดับผลิตภาพของกิจการของตน ในขณะทีภ่ าคเอกชนก็ควรรวมตัว
จัดตัง้ “ภาคีพฒ
ั นาผลิตภาพ”เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรูใ้ นการพัฒนาผลิตภาพระหว่างกัน และ
นําเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ภาครัฐ
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ภาคผนวกที่ 1บริษทั ในกรณี ศึกษา
คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาํ กรณีศกึ ษาบริษทั ไทยและต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจํานวน 19
บริษทั เพือ่ ศึกษาการยกระดับการผลิตของบริษทั โดยมีรายชื่อดังนี้
บริ ษทั
1. บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั ซิลคิ อน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด

3. บริษทั เวสเทริน์ ดิจติ อล (ประเทศไทย)
จํากัด
4. บริษทั สยาม ไบโอไซน์ จํากัด
5. บริษทั สยามวิจยั และนวัตกรรม จํากัด
- สํานักงานเทคโนโลยี บริษทั เอสซีจี ซีเมนต์
6. บริษทั เอเชีย ไฟเบอร์ จํากัด
7. บริษทั อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
8. บริษทั ไทยซัมมิท กรุป๊
9. บริษทั สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
10. บริษทั ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
11. บริษทั เอสซีจี วัสดุก่อสร้าง จํากัด
12. บริษทั เอสซีจี เคมีคอล จํากัด
13. บริษทั ช.ทวีดอลลาเซียน จํากัด (มหาชน)
14. บริษทั อนันดา เทคโนโลยี จํากัด
15. บริษทั ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
16. บริษทั พี ซี เอส พรีซชิ นั ่ เวิรค์ จํากัด
17. บริษทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) จํากัด
18. บริษทั ดูปองท์ จํากัด

19. บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ จํากัด

ประเภทของธุรกิ จ
ธุรกิจโทรคมนาคม และผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมและการสือ่ สาร
ธุรกิจออกแบบและผลิตไมโครชิบทีใ่ ช้คลื่นความถีว่ ทิ ยุ (Radio
Frequency Identifications: RFIDs) เช่น ไมโครชิบ RFID ติดตัว
สัตว์เลีย้ งในฟาร์มปศุสตั ว์
ธรุกจิ ผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์
ธุรกิจผลิตยาชีววัตถุ
ธุรกิจวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ บริษทั เอสซีจี ซีเมนต์
- สํานักงานจัดการด้านเทคโนโลยีให้แก่ เอสซีจี ซีเมนต์
ธุรกิจผลิตเส้นใยสังเคราะห์
ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ธุรกิจผลิตเครือ่ งจักรการเกษตร
ธุรกิจผลิตชุดชัน้ ในสตรี
ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบือ้ งเซรามิคปูพน้ื
ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เคมี
ธุรกิจออกแบบและผลิตยานพาหนะ
ธุรกิจพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์สอ่ื สารไร้สายทีใ่ ช้คลื่นความถีว่ ทิ ยุ
(Radio Frequency: RF)
ธุรกิจผลิตเครือ่ งปรับอากาศ
ธุรกิจผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ธุรกิจออกแบบและผลิต Flash memory-based embedded systems
solutions
ธุรกิจด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาสินค้าและบริการ
เกีย่ วกับ การเกษตร อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และการสือ่ สาร ความ
ปลอดภัย และพลังงาน
ธุรกิจผลิตกระดาษ
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ภาคผนวกที่ 2 การประมาณการการประหยัดต้นทุนแรงงานจากการยกระดับ
กระบวนการผลิต
ข้อมูลที่ใช้
1. การสํ า รวจข้ อ มู ล ภาวะอุ ต สาหกรรมปี 2554 และการสํ า รวจผลิ ต ภาพและผล
ประกอบการอุตสาหกรรมปี 2551โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งให้ขอ้ มูล
โครงสร้างต้นทุนในด้านต่างๆ ของบริษทั ในอุตสาหกรรมการผลิต
2. กรณีศกึ ษาธุรกิจทีไ่ ด้รบั รางวัล Thailand Kaizen AwardจากหนังสือThailand Kaizen
Award14(2553, 2555 และ 2556) และกรณีศกึ ษาธุรกิจทีไ่ ด้รบั รางวัลThailand
Quality Prize จากหนังสือ Thailand Quality Prize15 (2554, 2555 และ 2556) โดย
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปนุ่ ) ซึง่ ให้ขอ้ มูลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการปรับปรุง
ผลิตภาพทีเ่ กิดขึน้ จริง
3. การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ทัวราชอาณาจั
่
กร ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554
และไตรมาสที่ 1 ปี 2556โดย สํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งให้ขอ้ มูลค่าจ้างแรงงานที่
เปลีย่ นแปลงไปหลังจากรัฐบาลใช้นโยบายค่าแรงขัน้ ตํ่าใหม่
สมมติ ฐานที่ใช้การประมาณการ
1. จํานวนโครงการ lean manufacturing และ Kaizen ทีแ่ ต่ละบริษทั ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตดําเนินการแปรตามจํานวนพนักงานประจําของบริษทั โดยกําหนดให้พนักงาน 7
คนทํา 1 โครงการใน 1 ปี ซึง่ ใกล้เคียงกับตัวอย่างในกรณีศกึ ษาการปรับปรุงผลิตภาพ
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การสร้า งเครื่อ งมือ -เครื่อ งจัก รเพื่อ ช่ ว ยในการทํา งาน (Automation
Kaizen) ทีม่ สี มาชิกในกลุ่มประมาณ 6.8 คน
2. ผลประโยชน์ ท่ีไ ด้ร บั จากหลายๆ โครงการสามารถนํ า มาคิด รวมกัน ได้ เนื่ อ งจาก
โครงการพัฒ นาผลิต ภาพแต่ ล ะโครงการดํา เนิ น การแยกจากกัน การปรับ ปรุ ง ใน
โครงการหนึ่งจึงไม่มผี ลกระทบต่อการปรับปรุงในโครงการอื่น

14

Thailand Kaizen Award เป็ นการมุง่ เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking, Think out of the box ซึง่ เป็ นการสร้าง
มูลค่าเพิม่ จากการทํางาน แบ่งเป็ นประเภทดังนี้ (1) Kaizen Suggestion System เป็ นการประดิษฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการทีไ่ ม่
เป็ นอัตโนมัตหิ รือกึง่ อัตโนมัตหิ รือหลักการทางกลศาสตร์ (2) Automation Kaizen มีการประดิษฐ์เพือ่ การปรับปรุงกระบวนการให้
เป็ นอัตโนมัตหิ รือกึง่ อัตโนมัตโิ ดยใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฮดรอลิกนิวแมติกเข้ามาเกีย่ วข้อง (3) Karakuri (Unplug) Kaizen มีการ
ประดิษฐ์เพือ่ การปรับปรุงกระบวนการโดยใช้หลักกลศาสตร์เฟื องสปริงคานแรงลม ล้อเพลาแสงแดดคานงัดเป็ นต้นหรือมีการสะสม
พลังงานและสิง่ ประดิษฐ์ทาํ งานได้เองโดยอัตโนมัติ และ (4) Kaizen for Office เป็ นการปรับปรุงกระบวนการทํางานของหน่ วยงาน
สนับสนุ นเช่นการตลาดบุคคลบัญชี การเงินฯลฯ (ดูhttp://www.tpif.or.th/2012/pdf/center/Plan_Award2013.pdf)
15
Thailand Quality Prize เป็ นการมุง่ เน้นการยกระดับปรับปรุงแก้ไขด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อย ทีเ่ รียกว่า QCC (Quality Control
Circle) (ดูhttp://www.tpif.or.th/2012/pdf/center/Plan_Award2013.pdf)
32

การสัมมนาวิชาการประจําปี 2556 เรือ่ ง“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

3. ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ในแต่ละโครงการแปรผันตามขนาดของบริษทั โดยบริษทั ทีม่ ขี นาด
การผลิตทีใ่ หญ่กว่าจะมีโอกาสทีจ่ ะนําประโยชน์จากโครงการเพิม่ ผลิตภาพไปขยายผล
สูก่ ารปฏิบตั ใิ ช้ในวงกว้างมากกว่า
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ภาคผนวกที่ 3 การประมาณการการประหยัดต้นทุนพลังงาน
ข้อมูลที่ใช้
1. ข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศต่างๆ โดย EIA16
2. ข้อมูล GDP โดย World Bank17
3. ข้อมูลแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์และราคาพลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน18
สมมติ ฐานที่ใช้การประมาณการ
1. พลังงานทีใ่ ช้ในภาคอุตสาหกรรมมาจากแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ทงั ้ หมด
2. สัดส่วนแหล่งพลังงานทีใ่ ช้ในภาคอุตสาหกรรมเหมือนกับสัดส่วนแหล่งพลังงานเชิง
พาณิชย์

16

2013 Key World Energy STATISTICS, EIA
http://data.worldbank.org/
18
http://www.eppo.go.th
17

34

การสัมมนาวิชาการประจําปี 2556 เรือ่ ง“โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิม่ ผลิตภาพ”

ภาคผนวกที่ 4 แบบจําลอง Stochastic Production Frontier
ประสิ ทธิ ภาพของการวิ จยั และพัฒนา (R&D efficiency)
ในทางเศรษฐศาสตร์ ประสิทธิภาพ (efficiency) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยนําเข้า
และผลผลิต โดยใช้แนวความคิดของเส้นการผลิตทีเ่ ป็ นไปได้ (production possibility frontier:
PPP) ซึง่ แสดงถึง ปริมาณของผลผลิตทีส่ ามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ระดับปจั จัยนําเข้า
ที่แตกต่ า งกัน กล่า วคือ กิจ กรรมที่มีป ระสิท ธิภ าพมากกว่า จะเป็ น กิจ กรรมที่ก่ อให้เ กิด ปริม าณ
ผลผลิตที่มากกว่า แม้ว่าจะมีการใช้ปริมาณปจั จัยนํ าเข้าที่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น ณ ระดับปจั จัย
การผลิตที่ X หน่วย กิจกรรม A ก่อให้เกิดผลผลิต 100 หน่ วย ขณะที่ กิจกรรม B ก่อให้เกิดผลผลิต
65 หน่วย ดังนัน้ กิจกรรม A มีประสิทธิภาพมากกว่ากิจกรรม B (ภาพ ก.) ทัง้ นี้ ความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพเกิดจากปจั จัยต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ และคุณภาพของโครงสร้างพืน้ ฐานเป็ น
ต้น
ภาพ ก. แนวคิ ดของเส้นการผลิ ตที่เป็ นไปได้ (Production possibility frontier: PPF)
ผลผลิต
A

PPF

100
65

B

ปัจจัยนําเข้า
X

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยนําเข้าและผลผลิต ข้อควรระวังทีส่ าํ คัญประการ
หนึ่งคือ ปจั จัยนําเข้าทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั ไม่ได้ส่งผลให้เกิดผลผลิตในทันทีทนั ใด (Hall, Griliches,
and Hausman, 1986) กล่าวคือ ระยะเวลาของการใช้ปจั จัยนํ าเข้า และระยะเวลาทีเ่ กิดขึน้ ของ
ผลผลิตนัน้ มีความแตกต่างกัน หรือมี time lag นัน่ เอง เช่น การตีพมิ พ์ผลงานวิชาการอาจต้องใช้
เวลา2 ปีหลังการวิจยั (Yang, Jeong and Cheon, 2011 และWang, 2007) ในขณะที่ การยื่นขอจด
ทะเบียนสิทธิบตั รจะใช้เวลา 1-2 ปี (Kondo, 1999)และ การได้รบั จดทะเบียนสิทธิบตั รจะใช้เวลา5 ปี

18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

35

(Fujita et al, 2011) อย่างไรก็ตาม ในทางวิชาการไม่ได้มขี อ้ สรุปทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับช่วงเวลาที่
แตกต่างกันดังกล่าว
แบบจําลอง Stochastic Production Frontier
ในแบบจําลอง Stochastic Production Frontier หน่ วยผลิตบางส่วนจะสามารถผลิตได้
อย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพหรือ ได้ ร ับ ผลผลิ ต สู ง สุ ด ขณะที่ หน่ ว ยผลิ ต ที่ เ หลื อ ผลิ ต ได้ อ ย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีการใช้ปจั จัยนํ าเข้าทีเ่ ท่ากัน แบบจําลองจะใช้วธิ กี ารทางเศรษฐมิตใิ นการ
ประมาณค่ า ความไม่ มีป ระสิท ธิภ าพ ( ) หรือ ค่ า ความแตกต่ า งระหว่ า งปริม าณการผลิต ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและค่าของผลผลิตทีส่ ามารถผลิตได้จริง
แบบจําลอง Stochastic Production Frontier จะแยกผลของผลผลิตทีเ่ กิดจากตัวแปรสุ่ม
(random stochastic noise) และผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากความไม่มปี ระสิทธิภาพในการผลิต ทัง้ นี้ ภาพ
ข. แสดงถึง Stochastic Production Frontier ซึง่ เป็ นเส้นการผลิตทีเ่ บีย่ งเบนจากผลผลิตสูงสุดอัน
เนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนทัวไป
่ (v) และความไม่มปี ระสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการผลิต (u)โดย
จุด A เป็ นระดับทีส่ ามารถผลิตได้ผลผลิตสูงสุด (y*) ภายใต้ปจั จัยนําเข้า xa
จุด B เป็ นระดับทีส่ ามารถผลิตได้น้อยกว่าผลผลิตสูงสุด (yf) เนื่องจากตัวแปรสุม่ เป็ นลบ
(v<0)
จุด D เป็ นระดับทีส่ ามารถผลิตได้มากกว่าผลผลิตสูงสุด (yf) เนื่องจากตัวแปรสุม่ เป็ นบวก
(v>0)
จุด C เป็ นระดับทีส่ ามารถผลิตได้น้อยกว่าผลผลิตสูงสุด (ya) เนื่องจากผลของตัวแปรสุม่
(v<0) และความไม่มปี ระสิทธิภาพเชิงเทคนิค (u>0)
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ภาพข. Stochastic Production Frontier

แบบจําลอง Stochastic Production Frontier สามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปของสมการได้ดงั นี้
ln

ln

,

;β

I = 1,…, N และ t=1,…,Tและ

′

โดย
คือ ผลผลิตของการวิจยั และพัฒนา ได้แก่ สิทธิบตั รทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนและผลงาน
ตีพมิ พ์ทางวิชาการ
คือ ปจั จัยนํ าเข้าที่นําไปใช้ในการผลิตการวิจยั ซึ่งถูกควบคุมโดยการตัดสินใจของ
หน่วยผลิตได้แก่ เงินลงทุนในการวิจยั และพัฒนา นักวิจยั นักเทคนิคและพนักงานสนับสนุ น
และ คือ ตัวแปรสุม่ ทัวไป
่ (random statistical noise)
คือ ความไม่มปี ระสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการผลิต ซึง่ กําหนดให้
0
คือ ตัวแปรที่กําหนดความไม่มปี ระสิทธิภาพซึ่งอาจใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ และอัตรา
การใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ นตัวแทนในการอธิบาย
ข้อมูลที่ใช้
1. ข้อมูลผลผลิตและปจั จัยนําเข้า จาก UNESCO Institute for Statistics
2. ข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษ จาก TOEFL (www.ets.org/toefl)
3. ข้อมูลอัตราการใช้อนิ เทอร์เน็ต จาก ITU (www.itu.int/en/ITU-D/Statistics)
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