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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานนี้เป็นสํวนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย ‘นโยบายสาธารณะเพ่ือยกระดับไทยให๎พ๎นกับดักประเทศ
รายได๎ปานกลาง’ โดยรายงานผลการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา‘ระบบนวัตกรรมของประเทศ’ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สามปัจจัยโครงสร๎างที่ส าคัญตํอการผลักดันประเทศให๎ก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง (Breakthrough 
growth) อันประกอบไปด๎วย การพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศเพ่ือให๎การผลิตมีประสิทธิภาพทางการ
ผลิตที่สูงขึ้นและมีความสามารถในการแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน การพัฒนาตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานเพ่ือ
ตอบสนองตํอความต๎องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาปัจจัยเชิงสถาบันเพ่ือสนับสนุนให๎กลจักร
ทั้งสองตัวข๎างต๎นสามารถท่ีจะด าเนินการได๎อยํางราบรื่น 

จากการพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันทางด๎านการวิจัยและพัฒนาของไทย รวมทั้งการทบทวน
วรรณกรรม พบวํา วรรณกรรมสํวนใหญํมุํงเน๎นที่จะตอบโจทย์การพัฒนาระบบวิจัยภาครัฐ ในขณะที่งานวิจัยที่
ตอบโจทย์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนวัตกรรมในภาคเอกชนยังมีจ านวนไมํมากนัก และเป็นชํองวํางในองค์
ความรู๎ (Research Gap) ทีค่วรศึกษา เพ่ือที่จะเติมเต็มชํองวํางในองคค์วามรู๎ดังกลําว งานวิจัยชิ้นนี้มุํงเน๎นที่จะ
เสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพให๎กับนโยบายสํงเสริมภาครัฐที่มีอยูํ และน าเสนอกรอบนโยบายเพ่ือ
สํงเสริมนวัตกรรมภาคเอกชน เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่ประเทศจะมีเงินลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

กรอบการวิเคราะห์ได๎แยกการศึกษาออกเป็นสามระดับ ประกอบไปด๎วย งานศึกษาในระดับมหภาค 
(Macro) งานศึกษาในระดับเมโส (Meso) และงานศึกษาในระดับไมโคร (Micro) โดยอาศัยข๎อมูลจากสาม
แหลํงข๎อมูล อันได๎แกํ 1) ข๎อมูลจากภาคทฤษฏี 2) ข๎อมูลจากภาคธุรกิจ และ 3) ข๎อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
และข๎อมูลจากหนํวยงานภาครัฐ  

ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาจะถูกสังเคราะห์ออกมาเป็นข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในสามระดับ ประกอบ
ไปด๎วยข๎อเสนอแนะในระดับมหภาค ซึ่งให๎กรอบแนวคิดใหญํระดับประเทศ ข๎อเสนอแนะในระดับเมโสหรือใน
ระดับอุตสาหกรรม และข๎อเสนอแนะในระดับไมโคร ซึ่งสนับสนุนการด าเนินงานในระดับภาคธุรกิจ 

ผลการศึกษาสามารถสรุปได๎ ดังนี้ 

(1) กรอบการพัฒนานวัตกรรมภาคเอกชนที่เหมาะสมในกรอบใหญํ จะต๎องมีพ้ืนฐานจากการสร๎างภาค
ธุรกิจให๎เกิดการเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเอง โดยมีภาคเอกชนเป็นศูนย์กลาง คือเป็นผู๎ที่พัฒนานวัตกรรมขึ้นเอง 
หรือมีบทบาทส าคัญตํอการก าหนดโจทย์วิจัย จึงจะท าให๎งานวิจัยถูกน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง มากกวํางานวิจัย
ที่ได๎รับการริเริ่มและสนับสนุนจากภาครัฐเพียงผู๎เดียว 

(2) ภาครัฐสามารถชํวยกระตุ๎นหรือเรํงกระบวนการเรียนรู๎ในองค์กรภาคเอกชนผํานระบบแรงจูงใจ ที่
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแบบเป็นขั้นบันได (multi-stage upgrading roadmap) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผูก
ระดับความชํวยเหลือหรือสํงเสริมจากภาครัฐกับระดับการพัฒนาและเรียนรู๎ของภาคธุรกิจในลักษณะขั้นบันได 
กลําวคือหากธุรกิจใดแสดงให๎เห็นถึงการพัฒนาเรียนรู๎หลังจากจบระยะแรกก็สามารถได๎รับการสํงเสริมในระยะ
ตํอไปได๎ สํวนธุรกิจที่ไมํสามารถเรียนรู๎ก็ไมํได๎รับการสํงเสริมตํอ (เพ่ือป้องกันไมํให๎เอกชนกลายเป็นธุรกิจ rent-
seeking และไมํกํอให๎เกิดการพัฒนา) ในการนี้ภาครัฐจะต๎องพัฒนาตัวชี้วัดหรือหลักไมล์ (Milestone) ที่



 

 

เหมาะสมส าหรับแตํละขั้นบันไดการพัฒนา โดยภาครัฐจะใช๎นโยบายแบบเชิงรุกในระยะต๎น เพ่ือให๎เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็มีการก าหนดแนวทางในการปรับลดบทบาทของภาครัฐลงให๎เป็น
นโยบายแบบเชิงรับในระยะยาว กลําวคือเมื่อถึงระยะสุดท๎าย (final stage) ธุรกิจที่ได๎รับการสํงเสริมจะ
สามารถพ่ึงตนเองและแขํงขันได๎อยํางเต็มที่ เทํากับภาครัฐกลับมาใช๎นโยบายเชิงรับ   

 (3) ภายใต๎แนวคิดเส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายภาครัฐจะถูกแบํงออกได๎เป็นสามสํวน 
ประกอบด๎วย นโยบายสนับสนุนการลงทุน (Investment Promotion) การผลักดันให๎เกิดการขยายกิจกรรม
การผลิตข๎ามหํวงโซํมูลคํา (moving up the value chain) และการสนับสนุนการท านวัตกรรมในกิจกรรม
ยํอยที่ด าเนินการอยูํ (Innovating) ประสิทธิผลของนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมจะขึ้นอยูํกับการสอดประสาน
ของนโยบายทั้งสามสํวน นั่นก็คือ นโยบายของภาครัฐในแตํละหนํวยงานจะต๎องมีการสอดประสานกันอยํางลง
ตัว (Policy Synchronization) จึงจะท าให๎นโยบายที่ใช๎มีประสิทธิผลในการผลักดันให๎เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมมากท่ีสุด 

(4) ภาครัฐควรให๎การสนับสนุนการรวมกลุํมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน (Partnership) รวมทั้งควรที่
จะมีการสร๎างแผนการเรียนรู๎ให๎แตํละกลุํมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ภาครัฐควรที่จะเข๎าใจถึงความแตกตํางกัน
ของธุรกิจในระดับอุตสาหกรรม และควรที่จะมีนโยบายเฉพาะของแตํละอุตสาหกรรม  (Tailor-made Policy) 
เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคธุรกิจเกิดการเรียนรู๎แบบพึ่งพาตนเองในที่สุด   

(5) การเพ่ิมประสิทธิผลของเครื่องมือจูงใจทางการเงินของภาครัฐ เกิดขึ้นได๎ในสามรูปแบบ ประกอบ
ไปด๎วย 

1. การเพ่ิมอัตราการใช๎สิทธิ์ โดยภาครัฐควรที่จะปรับรูปแบบผลประโยชน์ที่ภาครัฐเสนอ ปรับความ
ยากงํายในกระบวนการการยื่นขอสิทธิ์ และปรับระดับการเปิดเผยข๎อมูลของบริษัท เพ่ือจูงใจให๎เอกชนเข๎ามาใช๎
สิทธิ์มากขึ้น 

2. การคัดเลือกเฉพาะธุรกิจที่ต๎องการได๎รับความชํวยเหลือทางการเงินเพ่ือท าวิจัยและพัฒนามี
ความส าคัญ โดยในแงํหนึ่ง ธุรกิจที่มีขนาดใหญํและเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการท านวัตกรรมที่สูง อาจจะไมํมี
ความจ าเป็นที่จะต๎องได๎รับแรงจูงใจทางการเงินเพ่ือให๎เกิดการท านวัตกรรมขึ้นในองค์กร ในทางตรงกันข๎าม 
ธุรกิจขนาดกลางและยํอมซึ่งมีความสามารถในการท านวัตกรรมที่ต่ า การให๎เงินสนับสนุนก็อาจจะไมํกํอให๎เกิด
นวัตกรรมข้ึนก็เป็นได๎  

3. นโยบายสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐอยํางเดียวอาจจะไมํเพียงพอในการสนับสนุนการสร๎าง
นวัตกรรมในภาคเอกชน เนื่องจากเอกชนมีปัญหาบางประการที่เงินไมํสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ ตัวอยํางเชํน การ
ขาดคนที่มีความรู๎เรื่องการจดสิทธิบัตรเพ่ือปกป้ององค์ความรู๎ กระบวนการจดสิทธิบัตรมีความลําช๎า  การขาด 
Platform ในการเชื่อมสินค๎าไปสูํผู๎บริโภค การขาดการสนับสนุนทางด๎านเทคโนโลยี การขาดระบบตรวจสอบ
มาตรฐาน ความต๎องการนักวิจัยเพ่ือแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เป็นต๎น ภาครัฐจึงควรที่จะพิจารณาให๎ความ
ชํวยเหลือในมิติท่ีลึกกวําการใช๎เครื่องมือทางการเงินเพียงอยํางเดียว 

 

  



 

 

บทที่ 1  บทน า 
ในปี 2554 ธนาคารโลก (World Bank) ได๎ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จาก

ระดับประเทศที่มีรายได๎ปานกลางขั้นต่ า (Lower middle-income country) ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได๎
ปานกลางขั้นสูง (Upper middle-income country) การยกระดับฐานะดังกลําวในแงํหนึ่งได๎ชี้ให๎เห็นถึง
ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศที่ผํานมา ตัวอยํางเชํน อัตราการขยายตัวของผลผลิตมวลรวมในระยะเวลา
กวํา 50 ปีที่ผํานมาเฉลี่ยอยูํที่ระดับ 6.2 เปอร์เซ็นต์ตํอปี (2504-2552) หรือการที่คนไทยได๎หลุดพ๎นจากความ
ยากจนไมํต่ ากวํา 70-80 เปอร์เซ็นต์ของคนท้ังประเทศ เป็นต๎น  

ในขณะเดียวกันการยกระดับฐานะข๎างต๎นได๎สะท๎อนถึงขีดจ ากัดของการพัฒนาในรูปแบบเดิมๆ ซึ่ง
อาศัยความได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนแรงงานที่ต่ ากวํา (Cheap labor cost) เป็นตัวผลักดันให๎เกิดการพัฒนาใน
กิจกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎นเป็นหลัก (Labor-intensive activities) ทั้งนี้ ในขณะที่ประเทศไทยได๎มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ความได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนแรงงานซึ่งประเทศเคยมีความได๎เปรียบจะเริ่มลดลง
เนื่องจากต๎นทุนแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ (ตารางที่ 1.1) จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องหารูปแบบการพัฒนา
ประเทศแบบใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับระดับการพัฒนาของประเทศ ณ ปัจจุบัน  

ตารางท่ี 1.1  แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนแรงงานของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
(หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐต่อคน) 

 2523 2533 2537 2544 2550 
ญี่ปุ่น 4.35 13.96 25.6  22.69 
ไต๎หวัน 1.26 4.56  7.15 7.64 
ฮํองกง 1.91 3.05 4.40 6.15 6.21 
เกาหลีใต๎ 0.78 3.22 4.00 5.73 7.77 
ไทย 0.33 0.92 1.40 1.18 1.75 
จีน  0.37 0.50 0.41  

- พ้ืนที่ชายฝั่ง     0.85 
-พ้ืนที่ปกติ      0.55 
อินเดีย   0.60 0.57 0.69 
อินโดนิเซีย  0.25 0.50 0.50 0.65 
เวียตนาม   0.40 0.39 0.46 
ที่มา: Intarakumnerd and Lecler (2010) 

ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบต๎นทุนแรงงานของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ซึ่งเป็นตัวอยํางหนึ่งที่สะท๎อนให๎เห็นภาพของความได๎เปรียบที่ก าลังจะหมดไปดังกลําว โดยหากพิจารณา
ในกลุํมประเทศ 5 อันดับแรก ซึ่งประกอบไปด๎วย ญี่ปุ่น ไต๎หวัน ฮํองกง เกาหลีใต๎  และประเทศไทย จะพบวํา
ประเทศไทยมีต๎นทุนแรงงานที่ต่ ากวําประเทศอ่ืนๆในกลุํม ซึ่งแม๎วําต๎นทุนแรงงานจะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาแตํ
ความแตกตํางของต๎นทุนแรงงานก็ยังคงมีอยูํ แตํในขณะเดียวกัน หากเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศ 5 อันดับ
ท๎าย ซึ่งประกอบไปด๎วย ไทย จีน อินเดีย อินโดนิเซีย และเวียดนาม จะพบวําประเทศตํางๆเหลํานี้เริ่มเข๎ามามี



 

 

บทบาทส าคัญมากขึ้นในฐานะคูํแขํงในชํวงหลัง และประเทศเหลํานี้ตํางก็มีต๎นทุนแรงงานที่ต่ ากวําของไทย จึง
เป็นหลักฐานที่ชี้วําการพัฒนาโดยอาศัยเพียงความได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนแรงงานที่ต่ ากวําอาจจะไมํเหมาะกับ
ประเทศไทยอีกตํอไป 

การเข๎ารํวมในกลุํมประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของไทยที่จะมาถึง
ในปี 2558 เป็นแรงกระตุ๎นอยํางหนึ่งที่ก าลังจะมาถึง โดยหากพิจารณาถึงกลุํม ASEAN+3 ซึ่งประกอบไปด๎วย
ประเทศในกลุํมอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับประเทศจีน เกาหลีใต๎และญี่ปุ่น จะสามารถแบํงประเทศตาม
ระดับการพัฒนาออกได๎เป็นสามกลุํม (รูปที่ 1.1) อันได๎แกํ กลุํมประเทศที่เน๎นกิจกรรมทางด๎านทรัพยากรและ
กิจกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎นเป็นหลัก อันได๎แกํ พมํา ลาว เวียตนาม กัมพูชา อินโดนิเซีย บรูไน กลุํมประเทศที่
เน๎นกิจกรรมทีใ่ช๎ทุนเข๎มข๎นเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด๎วย สิงค์โปร์ เกาหลีใต๎ และญี่ปุ่น และกลุํมประเทศที่มีการ
พัฒนาระดับกลาง อันได๎แกํ ฟิลิปปินส์ จีน ไทยและมาเลเซีย ประเทศในกลุํมที่สามเป็นประเทศที่มีกิจกรรมที่
หลากหลาย มีทั้งกิจกรรมที่เน๎นทรัพยากรและแรงงานเข๎มข๎นเป็นหลัก และมีกิจกรรมที่เน๎นปัจจัยทุนเข๎มข๎น
เป็นหลักเชํนเดียวกัน อยํางไรก็ดี หากจะเปรียบเทียบประเทศในกลุํมนี้กับประเทศในสองกลุํมแรกจะพบวํา 
ประเทศในกลุํมแรก มีความได๎เปรียบทางด๎านกิจกรรมที่เน๎นทรัพยากรและกิจกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎นเป็น
หลักอันเนื่องมาจากต๎นทุนแรงงานที่ต่ ากวํา ในขณะเดียวกัน ประเทศในกลุํมที่สองก็มีความได๎เปรียบใน
กิจกรรมที่เน๎นปัจจัยทุนเป็นหลักเชํนเดียวกันเนื่องจากมีการผลิตที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับที่สูงกวํา ด๎วยเหตุนี้เอง
ประเทศที่มีการพัฒนาอยูํในระดับกลางจึงติดอยูํในกับดักที่เรียกวํากับดักรายได๎ปานกลาง (Middle-income 
trap) และมีความจ าเป็นที่จะต๎องหาแนวทางการพัฒนารูปแบบใหมํเพ่ือผลักดันให๎ประเทศพ๎นจากสภาพความ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบข๎างต๎น 

 

รูปที่ 1.1 จ าแนกระดับการพัฒนาของกลุ่มประเทศ ASEAN+3 ตามผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรและ
รูปแบบการพัฒนา 

 
ที่มา: ข๎อมูล Penn World Table 
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ในสภาวะที่ประเทศได๎รับแรงกดดันจากทั้งสองด๎านข๎างต๎น กลจักรส าคัญที่จะผลักดันให๎ประเทศ
ก๎าวหน๎าตํอไปได๎ คือ การผลักดันให๎เกิดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ขึ้นภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการผลิตเพ่ือไลํตามความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในระดับโลก และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแขํงขันระหวํางประเทศ (Yusuf and Evenett, 2002) เป็นที่นําสังเกตวํารูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาประเทศให๎พ๎นจากกับดักรายได๎ปานกลางมีมาตั้งแตํหลังยุคสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
อังกฤษ (Lin, 2011) ซึ่งมีประเทศอังกฤษเป็นผู๎น า และมีประเทศยักษ์ใหญํในยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเป็นผู๎
ตาม ผํานมายังยุคสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นไลํตามเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา และประเทศสี่เสือแหํงเอเซียที่ไลํ
ตามหลังมาอีกทอดหนึ่งในภายหลัง มาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งประเทศที่มีระดับการพัฒนาอยูํในขั้นกลาง อาทิ
เชํน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กลุํมประเทศ BRICs ซึ่งประกอบไปด๎วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน รวมทั้ง
ประเทศไทยก าลังแสวงหากลยุทธ์เพ่ือที่จะพัฒนาประเทศให๎ก๎าวขึ้นสูํระดับประเทศที่มีระดับการพัฒนาขั้นสูง 

ความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมมีมากขึ้นเมื่อโลกเข๎าสูํยุคโลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาทางด๎าน
เทคโนโลยีใหมํๆที่เพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว (OECD, 2007) ในขณะเดียวกันข๎อตกลงการค๎าเสรีระหวํางประเทศซึ่ง
ได๎รับการสนับสนุนจากองค์การการค๎าโลก (WTO) ได๎จ ากัดนโยบายภาครัฐที่ให๎การสนับสนุนเพ่ือการปกป้อง
อุตสาหกรรมลง Wade (2003) ด๎วยเหตุนี้เอง ภาพการพัฒนาของกลุํมประเทศที่มีระดับการพัฒนาขั้นสูงใน
ปัจจุบันจึงเป็นไปในลักษณะที่ประเทศผู๎น า (กลุํมประเทศ OECD) เพ่ิมการสํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น
อยํางจริงจัง (รูปที่ 1.2)ในขณะที่ประเทศที่ไลํตามพยายามที่จะสร๎างสรรค์นวัตกรรมไปพร๎อมๆ กับการปรับ
โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ (รูปที่ 1.3) 

รูปที่ 1.2 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GERD/ GDP) 

 
ที่มา: OECD (2007) 

รูปที่ 1.2 แสดงสัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใน
ภาพรวมจะพบวําคําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาของแตํละประเทศมีสัดสํวนที่เพ่ิมสูงขึ้นเกือบทุกประเทศ 
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบสัดสํวนคําใช๎จํายข๎างต๎น กับกรณีของประเทศไทย ซึ่งมีสัดสํวนคําใช๎จํายอยูํที่
ประมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ตํอผลิตภัณฑ์มวลรวม จะพบวําประเทศไทยมีสัดสํวนคําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาที่คํอนข๎างต่ ากวํามาก 



 

 

รูปที่ 1.3 แสดงสัดส่วนโครงสร้างการค้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing) โดยจ าแนกตาม
ระดับเทคโนโลยีการผลิตของประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน หรือกลุ่มประเทศ BRICs 

 
ที่มา: OECD (2007) 

รูปที่ 1.3 แสดงสัดสํวนโครงสร๎างการค๎าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manucaturing) ซึ่งจ าแนก
โครงสร๎างออกตามระดับเทคโนโลยีการผลิตของประเทศ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ซึ่งเป็นกลุํมประเทศที่
ได๎รับการยอมรับในปัจจุบันวํามีศักยภาพในการพัฒนาประเทศท่ีสูงในการไลํตามกลุํมประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว โดย
ในภาพรวมพบวํามีการปรับโครงสร๎างการสํงออกภาคการผลิตที่เน๎นเทคโนโลยีมากขึ้น โดยสัดสํวนเพ่ิมขึ้นจาก 
15 เปอร์เซ็นต์ ในปีพ.ศ. 2539 มาเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ในปีพ.ศ. 2547 ในขณะเดียวกันสัดสํวนสินค๎าที่มี
เทคโนโลยีต่ ามีบทบาทที่น๎อยลงอยํางเห็นได๎ชัด โดยลดลงจากระดับประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2539 
มาอยูํที่ประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2547 

ถึงกระนั้น ค าวํานวัตกรรมก็มีความหมายที่กว๎างและครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบจะทั้งหมด
ที่เรียกวําเป็นสิ่งใหมํที่เกิดขึ้นในธุรกิจ1 ไมํวําจะเป็นการผลิตสินค๎าให๎มีคุณลักษณ์ใหมํๆ การปรับกระบวนการ
ผลิตให๎มีคุณภาพมากขึ้น การพัฒนาชํองทางการหาวัตถุดิบและชํองทางการจัดจ าหนํายใหมํๆ การใช๎กลยุทธ์
ทางการตลาดใหมํๆ การปรับปรุงองค์กร การวิจัยเพื่อคิดค๎นสิ่งใหมํๆด๎วยตัวเอง หรือแม๎กระทั่งการออกแนวคิด
ใหมํๆ แตํใช๎การวําจ๎างธุรกิจตํางชาติในการด าเนินการ ตํางก็รวมนับวําเป็นนวัตกรรมของธุรกิจได๎ทั้งสิ้น  

ความหลากหลายในความหมายของค าวํานวัตกรรมข๎างต๎นท าให๎เกิดปัญหาในการวางนโยบาย
สนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากวํานวัตกรรมที่แตกตํางกันจะสํงผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจมากน๎อยที่
แตกตํางกัน บางนวัตกรรมสํงผลตํอเศรษฐกิจที่สูงมากในระยะสั้นเชํนนวัตกรรมทางการค๎าใหมํๆ 
(Commercialized innovation) ในขณะที่บางนวัตกรรมอาจจะไมํให๎ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรง แตํ
จะสํงผลตํอเศรษฐกิจในทางอ๎อม หรือให๎ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว เชํน งานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 
research) นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่ไมํได๎มุํงเน๎นเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแตํเน๎นให๎ผลประโยชน์กับคน
หมูํมาก (Inclusive innovation) หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green innovation) เป็นต๎น  

                                           
1ในพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน ให๎ความหมายค าวํา นวัตกรรม วําหมายถึง สิ่งที่ท าขึ้นใหมํหรือแปลกจากเดิมซ่ึงอาจจะเป็นความคิด วิธีการ 

หรืออุปกรณ์เป็นต๎น 



 

 

ยิ่งไปกวํานั้น รูปแบบการวางนโยบายเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมที่เหมาะสมยังขึ้นอยูํกับระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอีกด๎วย ตัวอยํางเชํน ในงานวิจัยของ Aghion et.al (2005) เสนอวําประเทศที่มีเทคโนโลยีที่อยูํ
ในระดับแนวหน๎า (Frontier) ควรที่จะมีการสนับสนุนให๎เกิดการแขํงขันเพ่ือพัฒนานวัตกรรม ในขณะที่
นโยบายนวัตกรรมในประเทศที่ก๎าวตามควรที่จะพิจารณาถึงบริบทของการไลํตามระดับเทคโนโลยีของโลก เชํน 
การปรับระดับการเรียนรู๎ของประเทศเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหมํๆ เป็นต๎น ในขณะที่งานวิจัยของ World Bank 
(2006) ซึ่งได๎สังเคราะห์บทเรียนจากสิบอุตสาหกรรมของประเทศตํางๆที่ประสบความส าเร็จ พบวําบทบาท
ของภาครัฐจะแตกตํางกันไปตามระดับการพัฒนาของแตํละอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็ นสอง
ขั้นตอนหลักๆ ขั้นตอนแรกคือการพัฒนาไลํตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือก็คือการพยายามพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตให๎ทัดเทียมกับระดับโลก โดยในขั้นตอนนี้ภาครัฐควรที่จะมุํงเน๎นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอยํางเจาะจง 
ควรจะวางนโยบายเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎และการสํงผํานทางเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายหลักคือท าให๎เอกชน
สามารถที่จะยืนได๎ด๎วยตนเอง ขั้นตอนที่สองเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจสามารถที่จะยืนแขํงขันในเวทีโลกได๎แล๎ว ภาครัฐ
จะต๎องก าหนดกรอบการลดบทบาทตัวเองลงมาเป็นแคํผู๎สนับสนุนเพ่ือให๎ธุรกิจมีการพัฒนาตัวเองจากการ
แขํงขัน หน๎าที่หลักของภาครัฐในขั้นตอนนี้คือ การเป็นผู๎สนับสนุนผํานทางการออกกฎหมายคุ๎มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การดูแลให๎ข๎อมูลทางด๎านกฏระเบียบการค๎า การพัฒนาตลาดแรงงาน และตลาดการศึกษาให๎มี
คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนให๎เกิดการแขํงขันในระหวํางธุรกิจ เพ่ือให๎เกิด
กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนา ทั้งสองตัวอยาํงข๎างต๎นตํางก็ชี้ให๎เห็นวํา กรอบการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
ไทยซึ่งเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาจึงไมํสามารถที่จะลอกเลียนบทเรียนจากระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศท่ีพัฒนาแล๎วได๎ทั้งหมด  

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นหนึ่งในชุดโครงการนโยบายสาธารณะเพ่ือยกระดับการพัฒนาของประเทศไทยให๎พ๎น
กับดักรายได๎ปานกลาง เป็นงานวิจัยที่ตํอเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นแรก ซึ่งได๎พิจารณาถึงกลุํมปัจจัยมหภาคที่มี
บทบาทส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันและเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยยังมีการพัฒนาที่ยังไมํดี
เทําท่ีควรเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว  

ผลการศึกษาในโครงการที่หนึ่ง ระบุถึงปัจจัยส าคัญสามปัจจัยที่เป็นโครงสร๎างส าคัญเพ่ือการผลักดัน
ประเทศให๎ก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง (Breakthrough growth) อันประกอบไปด๎วย การพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของประเทศเพ่ือให๎การผลิตมีประสิทธิภาพทางการผลิตที่สูงขึ้นและมีความสามารถในการแขํงขันได๎
อยํางยั่งยืน การพัฒนาตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยเชิงสถาบันเพ่ือสนับสนุนให๎กลจักรทั้งสองตัวข๎างต๎นสามารถด าเนินการได๎
อยํางราบรื่น (รูปที่ 1.4) 

 
  



 

 

รูปที่ 1.4 โครงสร้างส าคัญเพื่อการผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Breakthrough growth) 

 
 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาของประเทศไทยให๎พ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง ทั้งนี้ เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว 
งานวิจัยชิ้นนี้มุํงที่จะตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบันอันได๎แกํ “การหาแนวทางในการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมของไทยให๎ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล๎ว” โดยจะน าเสนอกรอบแนวความคิดใหมํๆในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศทั้งในระดับมหภาค (Macro) ระดับเมโส (Meso) และระดับ
จุลภาค (Micro) โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให๎มีประสิทธิภาพทางการ
ผลิตมากขึ้นและเป็นเสาหลักในการผลักดันเศรษฐกิจไทยตํอไปในอนาคต ส าหรับปัจจัยตลาดการศึกษา
ตลาดแรงงาน และปัจจัยเชิงสถาบันซ่ึงตํางก็มีบทบาทส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจจะได๎มีการศึกษาตํอใน
โครงการยํอยตํอๆไป 

งานวิจัยชิ้นนี้ได๎จ าแนกออกเป็น  8 บท โดยบทที ่2 จะอธิบายถึงชํองวํางในองคค์วามรู๎ในปัจจุบัน และ
ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือใช๎ตอบโจทย์ดังกลําว บทที่ 3 ทบทวนวรรณกรรมในระดับมหภาคเพ่ือพิจารณาถึงกรอบ
การพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหมํท่ีได๎รับการยอมรับอยํางแพรํหลาย พร๎อมทั้งเปรียบเทียบความแตกตํางของกรอบ
การพัฒนาทางเลือกตํางๆ บทที่ 4 ศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไทยเพ่ือพิจารณาวํา กรอบการพัฒนา
ปัจจุบันมีความเพียงพอหรือไมํตํอการผลักดันประเทศให๎ก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง ในบทที่ 5 ศึกษาใน
ระดับเมโส หรือในระดับอุตสาหกรรม โดยอาศัยการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํในปัจจุบัน เพ่ือสร๎างแนวคิด
เกี่ยวกับเส๎นทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม (Industry’s development path) การเข๎าใจถึงเส๎นทางการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมจะท าให๎เข๎าใจถึงสภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นอยูํและทิศทางการพัฒนาของแตํละ
อุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งเข๎าใจถึงบทบาทของนวัตกรรมที่ควรจะเป็นเพ่ือสอดรับการพัฒนาของแตํละ
อุตสาหกรรม บทที่ 6 ศึกษาอุตสาหกรรมของไทยโดยอาศัยสามกรณีศึกษา (Case studies) ประกอบด๎วย 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาง บทเรียนจาก
กรณีศึกษาท าให๎เข๎าใจถึงสภาพการพัฒนาในแตํละอุตสาหกรรม และมีสํวนชํวยในการออกแบบนโยบายแบบ
เฉพาะเจาะจงของแตํละอุตสาหกรรมได๎อยํางเหมาะสม บทที่ 7 ศึกษาในระดับไมโคร ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกในรายธุรกิจ ผลการศึกษาทั้งหมดจะถูกน ามาสังเคราะห์รวมกันเพ่ือเป็นข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย
น าเสนอในบทที่ 8  
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บทที่ 2  ช่องว่างในองค์ความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 

2.1  สถานการณ์ปัจจุบัน 
การพัฒนาระบบนวัตกรรมของไทยให๎ทัดเทียมกับประเทศที่ พัฒนาแล๎วจะต๎องเริ่มจากการ

เปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันของไทยเทียบกับประเทศที่อยูํในระดับการพัฒนาใกล๎เคียงกัน และกับประเทศ
ที่พัฒนาแล๎ว ซึ่งผลการเปรียบเทียบ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) พบประเด็นที่นําสนใจ  4 ประการคือ 

1.  เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนรายจํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวม ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด
ระดับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ พบวํา สัดสํวนรายจํายของไทยมีสัดสํวนต่ ากวําสัดสํวนรายจํายของ
ประเทศที่พัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก  

2.  เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนบุคลากรที่ท าวิจัยและพัฒนารวมทั้งเจ๎าหน๎าที่เทคนิคเฉพาะทางตํอ
ประชากร พบวําสัดสํวนบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่เทคนิคเฉพาะทางของไทยมีสัดสํวนที่ต่ ากวําสัดสํวนบุคลากร
และเจ๎าหน๎าที่เทคนิคเฉพาะทางของประเทศที่พัฒนาแล๎ว 

3.  เมื่อเปรียบเทียบถึงสัดสํวนการท าวิจัยและพัฒนาของภาครัฐเทียบกับภาคเอกชนพบวํา ในกรณี
ของไทย ภาครัฐมีสัดสํวนการท าวิจัยและพัฒนาในระดับที่สูงกวําเอกชนเล็กน๎อย ซึ่งแตกตํางจากประเทศที่
พัฒนาแล๎วซึ่งงานวิจัยจะถูกด าเนินการโดยภาคเอกชนเป็นหลัก 

4.  เมื่อพิจารณาในมิติทางด๎านคุณภาพของรายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา พบวํานอกจากประเทศ
ไทยจะมีสัดสํวนรายจํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ต่ าแล๎ว รายจํายเหลํานั้นยังมีคุณภาพที่ไมํดีเทําที่ควร 
ตัวอยํางเชํน ในงบวิจัยและพัฒนาด๎านการเกษตรของไทย จะรวมงบสํงเสริมการเกษตรซึ่งเป็นงบที่ไมํได๎มีผลตํอ
การวิจัยและพัฒนาเข๎าไปด๎วย ซึ่งท าให๎งบวิจัยและพัฒนาสูงเกินความเป็นจริง นอกจากนี้ เมื่อนับรวมงานวิจัย
ที่ได๎รับทุนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ทั้งหมดจะพบวํามีงานวิจัยจ านวนไมํมากที่ประสบความส าเร็จ โดยได๎รับ
การผลักดันไปสูํผลผลิตเชิงพาณิชย์ หรือ ได๎รับการจดสิทธิบัตรได๎ในที่สุด 

 

2.2  องคค์วามรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวํามีงานวิจัยและแผนการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐหลายชิ้นที่

พยายามจะตอบโจทย์ข๎างต๎น โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ ได๎สรุปเนื้อหาบางสํวนเพ่ือให๎เห็นถึงแนวทางการพัฒนา
ระบบวิจัยและพัฒนาของหนํวยงานตํางๆซึ่งได๎ด าเนินการอยูํในปัจจุบัน 

1.  โครงการการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ของ สถาบันคลังสมองแหํงชาติ (2555) 

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ โดยพิจารณา
องค์ประกอบของระบบวิจัยตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ า ซึ่งแยกโครงสร๎างระบบวิจัยออกเป็น 3 ระดับชั้นใหญํๆ 
ได๎แกํ โครงสร๎างระบบนโยบายเพ่ือก าหนดทิศทางและวางนโยบายการวิจัยแหํงชาติ โครงสร๎างในชั้นการ
จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย และโครงสร๎างในระดับปฏิบัติการวิจัย  

ข๎อเสนอแนะจากโครงการวิจัยนี้ได๎เสนอ แนวทางการปฏิรูประบบวิจัยทั้งระบบตั้งแตํจัดระบบวิจัย
ตามจุดมุํงหมาย การจัดโครงสร๎างระบบวิจัยในระดับนโยบาย การพัฒนาสํงเสริมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ



 

 

พัฒนาจากภาคเอกชน การพัฒนาหนํวยงานวิจัยภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การจัดระบบโครงสร๎าง
พ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ไปจนถึง การประเมินผลงาน และการจัดสรรผลผลิตงานวิจัย  

2.  โครงการระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ: จากกรอบแนวคิดสูํแนวทางปฏิบัติ  ของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) 

โครงการนี้ มุํงเน๎นที่จะพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย โดยเสนอการสร๎างกลไกการพร๎อมรับผิดรับชอบ 
(accountability) ในการใช๎งบประมาณของหนํวยงานวิจัยและหนํวยงานให๎ทุนวิจัย กลไกดังกลําวมีจุดเดํน
เนื่องจากเป็นกลไกที่เน๎นการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเป็นหลัก (ไมํเน๎นการประเมินกระบวนการ) ซึ่งท า
ให๎การประเมินมีความงํายและมีต๎นทุนที่ต่ าที่สุดตํอทุกฝ่าย นอกจากนี้  การออกแบบยังได๎ค านึงถึง
ลักษณะเฉพาะของแตํละสาขาวิชา ท าให๎ระบบประเมินสามารถรองรับความแตกตํางในลักษณะเฉพาะของ
งานวิจัยในแตํละสาขาได๎เป็นอยํางดี 

จุดเดํนของโครงการนี้ นอกจากจะอยูํที่ความสามารถในการรองรับลักษณะเฉพาะของงานวิจัยในแตํ
ละสาขาแล๎ว ยังอยูํที่การจ าแนกผลกระทบตํอประเทศ ออกเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม 
และผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และได๎จ าแนกผลกระทบออกตามระยะเวลา โดยแบํงผลกระทบออกเป็น การ
ประเมินผลเบื้องต๎น ซึ่งใช๎ประเมินทันทีหลังจากจบโครงการ การประเมินการน าผลวิจัยไปใช๎ ซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากท่ีโครงการจบแล๎ว 3-5 ปี และการประเมินผลกระทบ ซึ่งเกิดขึ้น 5-10 ปีหลังจบโครงการ 

3.  แผนกลยุทธ์งานวิจัยรุํนที่ 2 (Strategic Planning AllianceII: SPA II) ของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (2555) 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติมีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย
และพัฒนา ในลักษณะของคลัสเตอร์  (Cluster) โดยมีการวางแผนงานวิจัยตลอดหํวงโซํมูลคําเพ่ิม มี
ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู๎รํวมก าหนดโจทย์วิจัย และเป้าหมายของโปรแกรม ท าให๎งานวิจัยสามารถน าไปใช๎ให๎
เกิดประโยชน์ได๎อยํางแท๎จริง ซึ่งในปัจจุบันได๎แบํงเป้าหมายออกได๎เป็น 2 กลุํม ประกอบไปด๎วย 1) คลัสเตอร์
แบบมุํงเป้า ซึ่งประกอบไปด๎วย 5 คลัสเตอร์ อันได๎แกํ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์พลังงานและ
สิ่งแวดล๎อม คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนและผู๎ด๎อยโอกาส และ คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และ 2) กลุํมโปรแกรม Cross cutting technology ที่สามารถ
ชํวยเหลือคลัสเตอร์ได๎หลากหลาย  

นอกจากนี้ สวทช. ยังได๎มีการเตรียมความพร๎อม และวางรากฐานส าหรับการพัฒนาระยะยาว ซึ่ง
ประกอบไปด๎วย การพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน การพัฒนาก าลังคน การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสนับสนุน
ด๎านธุรกิจ การสนับสนุนด๎านการฝึกอบรม การสร๎างอุทยานวิทยาศาสตร์ การถํายทอดเทคโนโลยีเชิงพ้ืนที่ และ 
การชํวยเหลือทางด๎านการตลาดอีกด๎วย 

4.  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 ของส านักงาน
คณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (สวทน., 2553)  

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 -2564) ได๎
ก าหนด 5 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) อันประกอบไปด๎วย  

– ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข๎มแข็งของสังคม ชุมชน และท๎องถิ่นด๎วย วทน.  



 

 

– ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุํน และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิต และ
บริการด๎วย วทน. 

– ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร๎างความม่ันคงด๎านพลังงาน   ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล๎อม
ของประเทศด๎วย วทน. 

– ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด๎วย วทน. 

– ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน และปัจจัยเอ้ือด๎าน วทน. 
ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 

เพ่ือให๎ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ทางสวทน. ได๎จัดท ากลไกการขับเคลื่อนเพ่ือแปลงยุทธศาสตร์ 
ไปสูํกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ซึ่งก าหนดให๎ สวทน. เป็นแกนกลางในการประสานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของประเทศ โดยอาศัยความรํวมมือของหนํวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน ในระดับ
สํวนกลาง และในระดับพ้ืนที่ ตามนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองไปสูํท๎องถิ่น  

5.  แผนพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 

บางอุตสาหกรรมมีการรวมกลุํมเป็นองค์กรขึ้นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ตัวอยํางเชํน 
สถาบันยานยนต์ ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น (โดยมติคณะรัฐมนตรี) เพ่ือท าหน๎าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ และเพ่ิมศักยภาพทางการแขํงขันในตลาดโลก ให๎มีความคลํองตัวในการด าเนินงาน และ
มีความเป็นอิสระในตัวเอง 

องค์กรเหลํานี้ มีบทบาทที่ส าคัญตํอการพัฒนาของแตํละอุตสาหกรรมเป็นอยํางมากโดยท าหน๎าที่เป็น
ตัวกลางเชื่อมโยงภาคเอกชน กับภาครัฐ ท าให๎เกิดการผลักดันนโยบายที่ตอบสนองตํอปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแตํ
ละอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังพบวําในบางอุตสาหกรรมนั้น องค์กรเหลํานี้ ได๎มีการวางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมออกมาอยํางชัดเจน ท าให๎ทราบถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอยํางแนํชัด และชํวยให๎การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นไปได๎อยํางราบรื่นมากยิ่งขึ้น ตัวอยําง เชํน แผนแมํบทอุตสาหกรรมยานยนต์ (สถาบัน
ยานยนต์)  

 

2.3  ช่องว่างในองคค์วามรู้ (Research Gap) 
จากการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) และองค์ความรู๎ที่มีอยูํในปัจจุบัน 

ทางคณะผู๎วิจัยเชื่อวํายังคงมีชํองวํางในองค์ความรู๎อยูํในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ แม๎วําทางคณะผู๎วิจัยจะมีความเห็นวํา
งานวิจัยตํางๆ มุํงเน๎นที่จะแก๎ไขปัญหารวมทั้งสนับสนุนระบบนวัตกรรมของไทย ซึ่งรวมไปถึงแผนการ
ด าเนินงานของภาครัฐ และแผนการพัฒนาเฉพาะทางของสถาบันเฉพาะตํางๆ จะมีความส าคัญเป็นอยํางมาก
ตํอการพัฒนาระบบนวัตกรรม แตํกระนั้น ก็อาจจะไมํเพียงพอตํอการก าหนดนโยบายที่จะผลักดันให๎ประเทศ
พ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากการผลักดันให๎ประเทศพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง จะต๎องด าเนินการ
ผํานทางการผลักดันให๎กิจกรรมนวัตกรรมของไทยเทียบเทํากับระดับประเทศที่พัฒนาแล๎ว นั่นก็คือ จะต๎องมี
สัดสํวนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงขึ้น จากร๎อยละ 0.21 เป็นร๎อยละ 2 -3 
จะต๎องมีการพัฒนาจ านวนนักวิจัยและเจ๎าหน๎าที่เทคนิคเพ่ือรองรับกับปริมาณงานวิจัยที่จะเพ่ิมขึ้น จากสัดสํวน
นักวิจัย 316 คนและเจ๎าหน๎าที่เทคนิค 140 คนตํอประชากรล๎านคน เป็นสัดสํวนนักวิจัยประมาณ 4,000 – 



 

 

5,000 คนและเจ๎าหน๎าที่เทคนิค 500 – 700 คนตํอประชากรล๎านคนโดยประมาณ   และจะต๎องมีการเพ่ิม
สัดสํวนการลงทุนจากภาคเอกชนตํอภาครัฐ จากระดับร๎อยละ 45 ขึ้นมาเป็นร๎อยละ 70 ซึ่งเป็นไปได๎ยากในทาง
ปฏิบัติ 

ทางคณะผู๎วิจัยเชื่อวําความยากในการยกระดับกิจกรรมนวัตกรรมเกิดขึ้นในสํวนของภาคเอกชน ซึ่งมี
สัดสํวนรายจํายเพื่อการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมอยูํที่ประมาณร๎อยละ 0.1 เพ่ือที่จะ
ยกระดับรายจํายของภาคเอกชน ให๎ขึ้นมาสูํร๎อยละ 70 พร๎อมๆ กับการยกระดับสัดสํวนรายจํายเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาขึ้นมาร๎อยละ 3 จะต๎องการรายจํายภาคเอกชนอยูํที่ร๎อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ซึ่งเทียบเทํา
กับรายจํายที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 20 เทํา แตํกระนั้น รายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในสํวนของ
ภาคเอกชนไทยในปัจจุบันมาจากธุรกิจขนาดใหญํเป็นสํวนมาก และการสร๎างธุรกิจขนาดใหญํให๎เกิดขึ้นใหมํ
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากอาจจะเป็นไปไมํได๎ในทางปฏิบัติ 

เพ่ือที่จะเติมเต็มชํองวํางในองค์ความรู๎ งานวิจัยชิ้นนี้มุํงเน๎นที่จะเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให๎กบันโยบายสํงเสริมภาครัฐที่มีอยูํ และการเสนอกรอบนโยบายเพ่ือสํงเสริมนวัตกรรมภาคเอกชน เพ่ือรองรับ
กับสถานการณ์ที่ประเทศจะมีเงินลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น  

  

2.4  ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจัยชิ้นนี้ แยกการศึกษาออกเป็นสามระดับ (รูปที่ 2.1) ประกอบไปด๎วย งานศึกษาในระดับมห

ภาค (Macro) งานศึกษาในระดับเมโส (Meso) และงานศึกษาในระดับไมโคร (Micro) โดยอาศัยข๎อมูลจาก
สามแหลํงใหญํ อันได๎แกํ 1) ข๎อมูลจากภาคทฤษฎี 2) ข๎อมูลจากภาคธุรกิจ และ 3) ข๎อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
และข๎อมูลจากหนํวยงานภาครัฐ  

รูปที่ 2.1 แสดงกรอบการวิเคราะห์ของงานวิจัยช้ินนี้ 

 



 

 

ข๎อมูลภาคทฤษฎี จะเป็นแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งแสดงถึงจุดมุํงหมาย
ของการพัฒนาประเทศตามลักษณะที่ควรจะเป็น หรือในลักษณะที่เป็นอุดมคติ (Idealistic) ในขณะที่ข๎อมูล
ภาคธุรกิจจะเป็นมุมมองที่เกิดจากการปฏิบัติจริงของหนํวยธุรกิจซึ่งสะท๎อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งความต๎องการการชํวยเหลือจากภาครัฐ อยํางไรก็ดีเนื่องจากวําภาคธุรกิจมีเป้าหมายอยูํที่ก าไรของธุรกิจ
เอง ธุรกิจจึงมีแนวโน๎มที่จะต๎องการความชํวยเหลือจากภาครัฐในทุกๆด๎าน เพราะความชํวยเหลือจากภาครัฐจะ
ท าให๎ก าไรของภาคธุรกิจเพ่ิมข้ึน แม๎วําความชํวยเหลือนั้นอาจจะไมํได๎สํงผลตํอพัฒนาการของธุรกิจในระยะยาว 
ดังนั้น การศึกษาโดยใช๎ข๎อมูลจากภาคทฤษฎี และจากภาคธุรกิจรํวมกันจึงเสมือนเป็นคานงัดซึ่งกันและกัน ท า
ให๎งานศึกษาไมํเอนเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่มากจนเกินไป นอกจากนี้ การใช๎หลักฐานเชิงประจักษ์ 
รํวมกับข๎อมูลจากหนํวยงานรัฐ จะท าให๎งานศึกษาชิ้นนี้ เข๎าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติเชิง
นโยบาย ท าให๎สามารถเข๎าใจถึงปัญหาเกิดขึ้นกับนโยบายนวัตกรรมของประเทศ และท าให๎สามารถวางแนว
ทางการพัฒนานโยบายนวัตกรรมได๎อยํางเหมาะสมตํอสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในปัจจุบัน 

งานศึกษาในระดับมหภาค จะมุํงเน๎นที่กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ เป็นการศึกษาโดย
ใช๎การทบทวนวรรณกรรมของทั้งในประเทศและตํางประเทศ ซึ่งจะสังเคราะห์บทเรียนออกมาในรูปของ
บทเรียนจากตํางประเทศ และกรณีศึกษาของไทย เพ่ือหากรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย จุดแข็งประการหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้ อยูํที่ผลจากการสังเคราะห์ดังกลําว เนื่องจากเป็นการ
น าเสนอกรอบแนวคิดที่คํอนข๎างใหมํและไมํได๎ถูกกลําวถึงมากํอนในงานวิจัยทางด๎านนโยบาย กรอบแนวคิด
ดังกลําวนําจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตรงจุดและสามารถผลักดันให๎ประเทศพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางตํอไป
ในอนาคต 

งานศึกษาในระดับเมโสเป็นการศึกษาในระดับอุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์อุตสาหกรรมภายใต๎
กรอบการพัฒนาแบบใหมํซึ่ง ได๎จากงานศึกษาในระดับมหภาคโดยมุํงเน๎นในประเด็นที่ เกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผํานมา และทิศทางในการพัฒนาในอนาคต งานวิจัยชิ้นนี้ได๎เลือก 3 
อุตสาหกรรมเพ่ือเป็นกรณีศึกษา (ตารางที่ 2.1) อันได๎แกํ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องประดับ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา ทั้งสามอุตสาหกรรมตํางก็มีบทบาทส าคัญตํอระบบ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งวัดได๎จากมูลคําการสํงออกที่สูง และ/หรือ ปริมาณการจ๎างงานจ านวนมาก นอกจากนี้ ทั้งสาม
อุตสาหกรรมยังสะท๎อนถึงโครงสร๎างการผลิตที่แตกตํางกัน อันประกอบไปด๎วย อุตสาหกรรมที่เน๎นแรงงานเป็น
หลัก อุตสาหกรรมที่เน๎นทุนเป็นหลัก และผลิตภัณฑ์การเกษตร ประเด็นสุดท๎ายก็คือ ทั้งสามอุตสาหกรรมตํางก็
มีความแตกตํางกันในสํวนของทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยอุตสาหกรรมยานยนต์มีแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่คํอนข๎างชัดเจน (จากการทบทวนวรรณกรรม พบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจากสถาบันยาน
ยนต์ ซึ่งเป็นตัวก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน) ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องประดับมีแนวทางการพัฒนาในระดับปานกลาง (จากการทบทวนวรรณกรรม พบแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งจัดท าโดยกระทรวงอุตสาหกรรม แตํยังไมํพบนโยบายแบบเฉพาะเจาะจงที่ท าให๎เกิดการ
พัฒนาอยํางเป็นรูปธรรม) สํวนอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับยางพารายังคงขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน (จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบวําทางภาครัฐมีความเข๎าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แตํผลลัพธ์จากนโยบายยังไมํสามารถ
สะท๎อนไปสูํการพัฒนาในทางปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํามีนโยบาย
บางตัวที่ให๎ผลที่เป็นลบตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกด๎วย) บทเรียนจากกรณีศึกษาท าให๎เข๎าใจถึงสภาพการ
พัฒนาในแตํละอุตสาหกรรม และมีสํวนชํวยในการออกแบบนโยบายแบบเฉพาะเจาะจงของแตํละอุตสาหกรรม
ได๎อยํางเหมาะสม  



 

 

ตารางท่ี 2.1  สรุปข้อมูลเบื้องต้นของ 3 อุตสาหกรรมที่ถูกเลือกใช้เป็นกรณีศึกษา 

 อุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เกี่ยวเนื่องกับยางพารา 

ความส าคัญตํอระบบ
เศรษฐกิจไทย 

- มูลคําการสํงออก 590,000 
ล๎านบาท 

- มูลคําการสํงออก 
250,000 ล๎านบาท 
- การจ๎างงาน 1 ลา๎นคน 

- มูลคําการสํงออก 
300,000 ล๎านบาท 
- การจ๎างงาน 6 ลา๎นคน  

โครงสร๎างการผลิต อุตสาหกรรมที่เน๎นทุนเปน็
หลัก  

อุตสาหกรรมที่เน๎น
แรงงานเปน็หลัก  

ผลิตภัณฑ์เกษตร  

สังคมการเรียนรู๎ 60-80 %  
- แผนการพัฒนายานยนต์
ไทย (สถาบนัยานยนต์) 

40-60 %  
- อนาคตอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม)  

20-40% 
- ขาดความสามารถในการ
สร๎างระบบการเรียนรู๎  

งานศึกษาในระดับไมโคร เป็นการส ารวจรายธุรกิจ เพ่ือเข๎าใจถึงกระบวนการท านวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จริง การส ารวจได๎สุํมตัวอยํางธุรกิจ 25 บริษัทจากกลุํมบริษัทที่จดทะเบียนอยูํในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศ
ไทย (ตลาด SET และ MAI) กลุํมบริษัทที่ได๎รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI และบริษัทที่อยูํนอกการ
สนับสนุนจาก BOI แตํมีนวัตกรรมที่ทางคณะผู๎วิจัยคิดวํานําสนใจ โดยการสุํมตัวอยํางจะเลือกจากอุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์, อิเล็กทรอนิกส์, แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม, พลังงาน, ชิ้นสํวนยานยนต์, ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 
และวัสดุกํอสร๎างเป็นหลัก แบบสอบถามที่ใช๎เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงจากแบบสอบถาม Community 
Innovation Survey ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ใช๎เก็บข๎อมูลนวัตกรรมของกลุํมประเทศ OECD การดัดแปลงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎แบบสอบถามมีความสอดคล๎องกับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งได๎ถูก
เสนอในงานวิจัยภาคทฤษฎีและเชิงประจักษ์จากตํางประเทศ นอกจากนี้ การส ารวจยังได๎มีการเสริมด๎วยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth analysis) ในบางธุรกิจที่คณะผู๎วิจัยประเมินวําเป็นกรณีที่ส าคัญ ทั้งในแงํ
ของบทบาทของธุรกิจในการท านวัตกรรม บทบาทของภาครัฐในการจูงใจให๎เกิดการพัฒนานวัตกรรม และ 
ความสามารถในการลอกเลียนประสบการณ์ความส าเร็จไปยังธุรกิจรายอ่ืนๆ 

เนื่องจากข๎อจ ากัดทางด๎านระยะเวลาที่ใช๎ในการศึกษา และการเข๎าถึงข๎อมูล จึงท าให๎งานศึกษาใน
ระดับไมโครเป็นการศึกษาแบบกรณีตัวอยําง (Case studies) มากกวําที่จะเป็นการศึกษาแบบสุํมตัวอยําง 
(Random sampling) เพ่ือสะท๎อนภาพของทั้งระบบ อยํางไรก็ดี มีหลายบทเรียนจากกรณีตัวอยํางที่สะท๎อน
ถึงสภาพความเป็นจริงในภาคปฏิบัติที่นําสนใจ และเป็นปัญหารํวมที่ทางคณะผู๎วิจัยเชื่อวําเกิดขึ้นกับธุรกิจอ่ืนๆ
เป็นจ านวนมากที่ไมํได๎อยูํในกลุํมตัวอยํางเชํนเดียวกัน นอกจากนี้ การใช๎ข๎อมูลสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยอาศัย
แบบสอบถามที่ถูกดัดแปลงให๎เข๎ากับสภาพความเป็นจริงของประเทศที่ก าลังพัฒนาเป็นเครื่องมือชํวย จะท าให๎
ได๎ข๎อมูลในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาถึงนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมส าหรับภาคธุรกิจอีกด๎วย 
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บทที่ 3  กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ:  
บทส ารวจองค์ความรู้2 

ในบทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเกี่ยว
โยงกับความส าเร็จของนโยบายนวัตกรรมอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ทั้งนี้เนื่องจากวํากรอบการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
การก าหนดถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกรอบใหญํ โดยการยกระดับนวัตกรรมเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นการยกระดับนวัตกรรมของประเทศให๎ประสบความส าเร็จ
จะตอ๎งมีการก าหนดกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานในการสนับสนุน  

3.1  กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ประชามติแห่งวอชิงตัน 
นับตั้งแตํชํวงต๎นทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533) กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนวัตกรรมได๎ถูก

ซํอนอยูํภายใต๎กรอบแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐ ซึ่งได๎รับการยอมรับกันอยํางแพรํหลายใน
ขณะนั้น อันได๎แกํประชามติแหํงวอชิงตัน (Washington Consensus: WC) ภายใต๎กรอบดังกลําวได๎เสนอ
บทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐ 10 ประการ (ตารางที่ 3.1) ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็นสามกลุํมใหญํ อัน
ประกอบไปด๎วย การรักษาเสถียรภาพทางการคลัง การเน๎นกลไกตลาดในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และการปกป้องสิทธิการครอบครองกรรมสิทธิ์ 

ตารางท่ี 3.1  แสดงบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐท่ีถูกน าเสนอในประชามติแห่งวอชิงตัน 

1. รักษาเสถียรภาพทางการคลัง 6. การเปิดเสรีทางการค๎า 
2. การปรับเป้าหมายของรายจํายทางการคลัง 7. การเปิดรับการลงทุนโดยตรงระหวํางประเทศ 
3. การปรับโครงสร๎างภาษี 8. การแปรรูปองค์กรภาครัฐให๎เป็นองค์กรเอกชน 
4. ให๎ตลาดเป็นตัวก าหนดอัตราดอกเบี้ย 9. การลดกฎระเบียบที่ไมํจ าเป็น 
5. การปรับให๎ตลาดแลกเปลี่ยนมีอิสระมากขึ้น 10. การปกป้องสิทธิการครอบครองกรรมสิทธิ์ 
ที่มา : Williamson (1990) 

ภายใต๎กรอบ WC การพัฒนาระบบนวัตกรรมควรมุํงเน๎นที่การสนับสนุนให๎เกิดการแขํงขันผํานทาง
กลไกตลาดเป็นหลัก บทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมจึงอยูํที่การสนับสนุนให๎เกิดการแขํงขันกันในการสร๎าง
นวัตกรรมขึ้นระหวํางภาคธุรกิจ อยํางไรก็ดี เป็นที่ทราบกันดีวํากลไกตลาดเพียงอยํางเดียวไมํสามารถที่จะ
พัฒนาระบบนวัตกรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพเนื่องจากปัญหาความไมํสมบูรณ์ของตลาด (Market failures) 
ภาครัฐจึงควรที่จะด าเนินการสนับสนุนให๎เกิดการแก๎ไขปัญหาความไมํสมบูรณ์ของตลาดไปพร๎อมๆกับบทบาท
การสนับสนุนการแขํงขันข๎างต๎นเพ่ือท าให๎การพัฒนาระบบนวัตกรรมมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ปัญหาความไมํ
สมบูรณ์ของตลาดที่ถูกกลําวถึงกันอยํางแพรํหลาย มีดังนี้ 

                                           
2ทางคณะผู๎วิจัยเช่ือวาํกรอบการพัฒนาระบบนวัตกรรมถกูผูกโยงเข๎ากับกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให๎การวิเคราะห์ถึงกรอบการพัฒนาระบบ

นวัตกรรมจะต๎องพิจารณาถึงกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางหลกีเล่ียงไมํได๎ 



 

 

1. ปัญหาความไมํสมบูรณ์ประการแรกเกิดขึ้นเนื่องจากการสร๎างนวัตกรรมสามารถท าให๎เกิดประโยชน์
นอกเหนือจากผู๎ที่สร๎างนวัตกรรมเอง โดยอาจจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจอ่ืนๆในอุตสาหกรรม
เดียวกัน หรือเกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือแม๎กระทั่งเกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมใน
ประเทศอ่ืนๆด๎วยได๎ (Spillover effects) ตัวอยํางเชํนในงานวิจัยเชิงประจักษ์ของ Griliches (1992) 
พบวําประโยชน์จากการท าวิจัยและพัฒนา (ซึ่งเป็นเพียงสํวนหนึ่งของการท านวัตกรรม) ให๎
ผลประโยชน์กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเดียวกันด๎วย ยิ่งไปกวํานั้น  ในบาง
กรณีผลประโยชน์กับอุตสาหกรรมอ่ืนอาจจะมีมากกวําผลประโยชน์ภายในอุตสาหกรรมถึงสามเทํา
ทีเดียว ภายใต๎กลไกตลาดผู๎ผลิตนวัตกรรมจะค านึงถึงเฉพาะผลประโยชน์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ
ของตน โดยไมํสนใจถึงผลประโยชน์ทางอ๎อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจอ่ืนๆ ด๎วยเหตุนี้เองภายใต๎
กลไกตลาด กิจกรรมการสร๎างนวัตกรรมของธุรกิจดังกลําวจะมีจุดผลิตนวัตกรรมที่ต่ ากวําจุดผลิตที่
ท าให๎ผลประโยชน์ทางสังคมที่เกิดจากการสร๎างนวัตกรรมสูงที่สุด จึงเป็นหน๎าที่ของภาครัฐที่จะเข๎า
มาสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคเอกชนด าเนินกิจกรรมการสร๎างนวัตกรรมมากขึ้นและท าให๎สังคมได๎รับ
ประโยชน์สูงที่สุด ปัญหาความไมํสมบูรณ์ข๎างต๎นอาจจะเกิดขึ้นในกรณีสุดโตํง ซึ่งเป็นกรณีที่ธุรกิจที่
ด าเนินกิจกรรมนวัตกรรมไมํได๎รับผลประโยชน์โดยตรงแตํประการใด แตํผลประโยชน์ทางอ๎อม
อาจจะเกิดขึ้นกับสังคมอยํางมากมาย ตัวอยํางเชํนการค๎นพบคุณสมบัติของสารกึ่งตัวน า 
(semiconductor) ท าให๎เกิดการคิดค๎นทรานซิสเตอร์ขึ้น หรือการพัฒนาแนวคิดใหมํๆ ทางด๎าน
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวนเฉพาะ ท าให๎เกิดการสร๎างกลไกการป้องกันการโจรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เป็นต๎น ปัญหาความไมํสมบูรณ์ของกลไกตลาดในกรณีนี้จะสร๎างปัญหาถึงขั้นที่ไมํ
มีกิจกรรมนวัตกรรมข๎างต๎นเกิดขึ้นเลยภายใต๎กลไกตลาด ในกรณีนี้ภาครัฐอาจจะจ าเป็นที่จะต๎อง
เข๎ามาด าเนินกิจกรรมการสร๎างนวัตกรรมเองเพ่ือประโยชน์ทางสังคม 

2. ปัญหาความไมํสมบูรณ์ประการที่สอง มีมูลเหตุมาจากความสามารถในการลอกเลียนแบบนวัตกรรม
ที่ถูกสร๎างขึ้นใหมํโดยธุรกิจอ่ืนๆ3 (Business-stealing effect) ทั้งนี้การสร๎างนวัตกรรมใหมํๆเป็น
รูปแบบการลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งผู๎สร๎างนวัตกรรมจะต๎องจํายเงินลงทุนเพ่ือให๎เกิดนวัตกรรมนั้นๆ
ขึ้นมา ซึ่งในกรณีที่ธุรกิจคูํแขํงสามารถลอกเลียนแบบนวัตกรรมใหมํๆ  ได๎อยํางเสรีจะท าให๎
ผลตอบแทนของผู๎ที่ลงทุนสร๎างนวัตกรรมลดต่ าลง และอาจจะท าให๎ภาคธุรกิจขาดแรงจูงใจในการ
ท านวัตกรรมนั้นๆ ปัญหาความไมํสมบูรณ์ของกลไกตลาดในกรณีนี้จะสามารถแก๎ไขได๎โดยการสร๎าง
กฏระเบียบเพ่ือคุ๎มครองสิทธิการครอบครองกรรมสิทธิ์ตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual Property Rights)  

3. ปัญหาความไมํสมบูรณ์ประการที่สาม เกิดขึ้นเนื่องจากองค์ความรู๎ที่เกิดจากการสร๎างนวัตกรรมไมํ
สามารถที่จะถํายทอดลงบันทึกเอาไว๎ได๎อยํางสมบูรณ์ โดยความรู๎บางสํวนไมํสามารถที่จะถํายทอด
ตํอได๎ (Tacit knowledge) ด๎วยเหตุนี้เอง ธุรกิจที่จ๎างนักวิจัยเพ่ือท าการผลิตนวัตกรรมอาจจะประสบ
กับปัญหาเมื่อธุรกิจคูํแขํงเข๎ามาท าการซื้อตัวนักวิจัยที่ประสบความส าเร็จให๎ไปท างานอยูํด๎วย
เพ่ือที่จะสร๎างสรรค์นวัตกรรมตํอยอดกับธุรกิจของตน4 ในกรณีนี้ความไมํสมบูรณ์ของตลาดเกิดขึ้น
เนื่องจากธุรกิจคํูแขํงสามารถที่จะแยํงชิงผลประโยชน์ทางนวัตกรรมที่ซํอนอยูํภายในตัวบุคคลโดยที่
ไมํต๎องท าการลงทุนในกิจกรรมนวัตกรรมด๎วยตนเอง ทางแก๎ปัญหาในกรณีนี้ ภาครัฐสามารถที่จะ

                                           
3 Business-stealing Effect (Li, 2003) 
4 Khan (2009), UNIDO (2005) 



 

 

ออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาจ๎างงานที่เหมาะสม ทั้งในแงํของการผูกมัดนักวิจัยไมํให๎ย๎ายสถานที่
ท างานถีจ่นเกินไปและในแงํของการให๎ผลประโยชน์ของการท านวัตกรรมให๎ตกถึงนักวิจัยอยํางเป็น
ธรรม 

4. ปัญหาความไมํสมบูรณ์ประการสุดท๎ายเกิดจากความไมํสมบูรณ์ของข๎อมูล (Shah, 1994) เพราะวํา
การลงทุนในนวัตกรรมมีธรรมชาติที่แตกตํางจากการลงทุนประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากองค์ความรู๎เป็น
สิ่งที่ส าคัญ ด๎วยเหตุนี้เองนักนวัตกรรมจึงไมํมีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข๎อมูลการท านวัตกรรม
ทั้งหมดให๎กับผู๎ให๎กู๎ จึงท าให๎การประดิษฐ์คิดค๎นจ านวนมากขาดเงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสม ภาครัฐ
สมควรที่จะเข๎ามาเป็นตัวประสานให๎เกิดการปลํอยเงินกู๎ให๎กับการลงทุนทางด๎านนวัตกรรมในอัตรา
ทีเ่หมาะสมและจูงใจให๎เกิดนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น 

กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมข๎างต๎น ยังท าให๎การวัดกิจกรรมการสร๎างนวัตกรรม
สามารถที่จะสรุปได๎โดยใช๎ตัวแปรทั้งหมด 5 กลุํม5 อันประกอบไปด๎วย 1) รูปแบบการท านวัตกรรม ซึ่งแบํง
ออกได๎เป็นสี่กลุํมยํอยๆอันได๎แกํ นวัตกรรมทางด๎านสินค๎า (Product innovation) นวัตกรรมทางด๎าน
กระบวนการผลิต (Process innovation) นวัตกรรมทางด๎านการตลาด (Marketing innovation) และ
นวัตกรรมทางด๎านการปรับองค์กร (Organizational innovation) 2) ลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่ท านวัตกรรม 
เชํน ธุรกิจที่มีตลาดทั้งในและตํางประเทศ ธุรกิจที่มีความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหนํวยงานภาครัฐในการ
ท านวัตกรรม หรือ ธุรกิจที่ได๎รับเงินสนับสนุนในการท านวัตกรรมเป็นต๎น 3) ปัจจัยพ้ืนฐานในการท านวัตกรรม 
ซึ่งสามารถที่จะวัดได๎โดยใช๎ตัวแปรแทนที่เก่ียวข๎อง เชํน รายจํายเพื่อท ากิจกรรมนวัตกรรม จ านวนบุคลากรที่ใช๎
ในการท าวิจัยและพัฒนา ฯลฯ 4) ผลผลิตจากการท านวัตกรรม เชํน จ านวนสิทธิบัตร หรือ สัดสํวน
ผลตอบแทนจากสินค๎าที่มีนวัตกรรมใหมํๆตํอสินค๎าท่ีมีอยูํแตํเดิม และ 5) ปัจจัยสนับสนุนที่ท าให๎เกิดการพัฒนา
นวัตกรรม เชํน สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน เป็นต๎นตัวแปรทั้ง 5 กลุํมนี้ได๎ถูกน าเสนอเพ่ือเปรียบเทียบภาพรวมของกิจกรรมการสร๎างนวัตกรรมของ
ประเทศตํางๆอยํางแพรํหลาย อาทิ เชํน รายงานของ OECD (2009) รายงานของ World Economic Forum 
(WEF) หรือ รายงานของ International Institute for Management Development (IMD) 

3.2  ข้อจ ากัดของกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ประชามติแห่งวอชิงตัน 
กรอบการพัฒนาระบบนวัตกรรมภายใต๎ประชามติแหํงวอชิงตันได๎ถูกท๎าทายเป็นอยํางมาก โดยในแงํ

หนึ่งได๎ถูกวิพากษ์จากความล๎มเหลวของกรอบประชามติวอชิงตันเอง (Rodrik, 2006) ซึ่งเป็นกรอบที่
ครอบคลุมบทบาทของภาครัฐที่มีกรอบการพัฒนาระบบนวัตกรรมซํอนอยูํภายใน ในอีกแงํหนึ่งกรอบการ
พัฒนาระบบนวัตกรรมเองก็ได๎ถูกวิพากษ์ในบริบทของการพัฒนา ซึ่งเป็นจุดอํอนที่ส าคัญของกรอบการพัฒนา
ระบบนวัตกรรมภายใต๎ประชามติแหํงวอชิงตันซ่ึงสามารถท่ีจะสรุปโดยยํอได๎ดังนี้ 

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ให๎ผลที่เป็นลบตํอกรอบประชามติวอชิงตัน โดยในภาพรวมของการพัฒนา
เศรษฐกิจภายหลังจากที่มีการน าเสนอกรอบประชามติวอชิงตันพบวํา6 ในหลายประเทศที่เปลี่ยนระบอบการ
ปกครองจากคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพากลไกตลาดและได๎เลือกปฏิบัติตามประชามติแหํง
วอชิงตันไมํสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให๎กลับขึ้นมาถึงระดับผลผลิต ณ ชํวงกํอนเปลี่ ยนแปลงการปกครอง 

                                           
5 OECD (2009) และ ข๎อมูลจาก International Institute for Management Development (IMD) 
6Rodrik (2006) 



 

 

กลุํมประเทศซัฟสะฮารา (Sub Saharan) ไมํสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให๎พ๎นจากประเทศด๎อยพัฒนาได๎ 
ประเทศในกลุํมละตินอเมริกาประสบกับปัญหาวิกฤติทางการเงิน ในขณะที่บางประเทศที่ไมํได๎ปฏิบัติตาม
ประชามติวอชิงตันกลับมีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่สูง  โดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศจีน ซึ่งมีอัตรา
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมตํอหัวประชากรอยูํที่ 7.4 เปอร์เซ็นต์ตํอปี ระหวํ างปี 2523-2543 และมี
อัตราเจริญเติบโตที่เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 9.6 เปอร์เซ็นต์ตํอปีในชํวงปี 2543-2553 (Weisbrot and Ray, 2011) ใน
ขณะเดียวกันงานวิจัยของ Easterly (2005) และ Collier and Dollar (2001) ที่อ๎างวําการใช๎นโยบาย
ดังกลําวสมควรที่จะท าให๎ความยากจนของโลกลดลงได๎มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขัดแย๎งกับข๎อมูลในปัจจุบัน 
(Easterly, 2005; Rodriguez, 2005) 

เชํนเดียวกัน Lall (2001) ได๎วิพากษ์ถึงความเหมาะสมของกรอบการพัฒนานวัตกรรมข๎างต๎น ซึ่งตั้งอยูํ
บนข๎อสมมติพ้ืนฐานที่ไมํเหมาะสมกับประเทศก าลังพัฒนา อันได๎แกํการแขํงขันระหวํ างธุรกิจเป็นรูปแบบที่
เหมาะสมตํอการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากวําประเทศที่ก าลังพัฒนามีระดับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีที่ตามหลัง ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาจึงควรที่จะรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการไลํตามระดับ
เทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแล๎วอีกด๎วย ซึ่งนั่นหมายรวมถึงวํากิจกรรมการสร๎างนวัตกรรมซึ่งถูกสรุปไว๎โดย
ใช๎ตัวแปร 5 กลุํมอาจจะไมํเพียงพอที่จะสรุปภาพรวมของนวัตกรรมของประเทศที่ก าลังพัฒนาได๎  นอกจากนี้ 
งานวิจัยของ Aghion et.al (2005)และ Chandra et.al (2009) พบวําการแขํงขันจะท าให๎เกิดการพัฒนาเฉพาะ
ธุรกิจที่อยูํใกล๎ระดับเส๎นขอบเขตการผลิต (Frontier) เทํานั้นและจะท าลายธุรกิจที่ล๎าหลังจากเส๎นขอบเขตการ
ผลิตมาก ซึ่งท าให๎ข๎อสมมติข๎างต๎นไมํเป็นจริงส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาซึ่งมักจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่อยูํ
หํางไกลจากเส๎นขอบเขตการผลิต (Production frontier) 

งานวิจัยอีกกลุํมหนึ่งได๎วิพากษ์ถึงความเหมาะสมของนโยบายปกป้องสิทธิการครอบครองกรรมสิทธิ์  
โดยมองวําจากประสบการณ์การไลํตามเทคโนโลยีในอดีตนั้น กระบวนการลอกเลียนแบบ เชํน การท า
วิศวกรรมย๎อนกลับ (reverse engineering) เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญและท าให๎เกิดการไลํตาม
เทคโนโลยีได๎ในอดีต ตัวอยํางเชํน ในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศอเมริกาเป็นเจ๎าครองตลาดโลกใน
ผลิตภัณฑ์วิทยุที่ใช๎เทคโนโลยีหลอดสูญญากาศ ซึ่งในภายหลังประเทศญี่ปุ่นก็ได๎ท าการลอกเลียนแบบ
เทคโนโลยีได๎ส าเร็จและสามารถแยํงตลาดจากอเมริกาได๎เนื่องจากต๎นทุนแรงงานที่ต่ ากวํา (Salvatore, 1995) ใน
ท านองเดียวกันบริษัทซัมซุงได๎มีการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีที่ใช๎ผลิตเตาไมโครเวฟจากต๎นแบบของญี่ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกาและท าให๎บริษัทกลายเป็นผู๎ผลิตเตาไมโครเวฟรายใหญํของโลกในเวลาตํอมา ด๎วยเหตุนี้เอง การ
ปกป้องสิทธิการครอบครองกรรมสิทธิ์อาจจะท าให๎การไลํตามเทคโนโลยีเป็นไปได๎ยากมากขึ้น (บัญชา ธนบุญ
สมบัติ, 2543) 

3.3  กรอบการพัฒนาทางเลือก 
ณ ปัจจุบัน ได๎มีความพยายามที่จะสร๎างกรอบการพัฒนาแบบใหมํขึ้นเพ่ือทดแทนกรอบประชามติ

วอชิงตันและเพ่ือใช๎ชี้น าทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก โดยทางคณะผู๎วิจัยได๎เลือก 4 กรอบการพัฒนา
ทางเลือกที่มีความโดดเดํนและเป็นที่ยอมรับในวงการเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์เพ่ือหากรอบการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยตํอไป 

  



 

 

3.3.1  กรอบประชามติวอชิงตันฉบับปรับปรุง (Augmented Washington Consensus) 

แนวความคิดเพ่ือพัฒนากรอบประชามติวอชิงตันฉบับปรับปรุง มีรากฐานมาจากงานวิจัยที่วิเคราะห์
ถึงมูลเหตุที่ท าให๎กรอบประชามติวอชิงตันไมํประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติ ซึ่งแยกออกได๎เป็นสามมุมมอง
หลัก อันได๎แกํ 1. ปัญหาทางด๎านสาระส าคัญของกรอบประชามติ ซึ่งเกิดเนื่องจากกรอบประชามติมีเนื้อหาที่
กว๎างมากและไมํได๎ระบุชัดเจนถึงชุดของนโยบายที่พึงกระท าเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง (Rodrik, 2006; 
World bank, 2005) 2. ปัญหาในเรื่องของการด าเนินนโยบาย ซึ่งประเทศที่ใช๎กรอบประชามติวอชิงตันแล๎วไมํ
ประสบความส าเร็จ มักจะขาดความจริงจังในการปฏิรูปประเทศ (Krueger, 2004) 3. สาระส าคัญในกรอบ
ประชามติวอชิงตันยังขาดการพัฒนาในมิติเชิงสถาบัน ซึ่งมีความส าคัญเป็นอยํางมากตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Acemoglu et.al, 2001; Easterly and Levine, 2003) เพ่ือแก๎ไขข๎อบกพรํองดังกลําว กรอบประชามติ
วอชิงตันฉบับปรับปรุงจึงถูกน าเสนอขึ้นในภาคทฤษฎี ซึ่งนอกจากจะมุํงเน๎นที่การปฏิรูปอยํางจริงจังและเป็น
รูปธรรมแล๎ว ยังได๎มีการเพิ่มเติมบทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมอีกสิบข๎อ (ตารางท่ี 3.2) 

ตารางท่ี 3.2  แสดงบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐที่ถูกน าเสนอเพิ่มเติมใน ประชามติแห่งวอชิงตันฉบับ
ปรับปรุง 

1. ดูแลบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 6. การเปิดเสรตีลาดทุนอยํางสุขุม 
2. ตํอต๎านการทุจรติมิชอบ 7.ยกเลิกการระบบการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยน 
3. เพิ่มความยืดหยุํนในตลาดแรงงาน 8. ธนาคารกลางควรจะด าเนินนโยบายการเงินอยํางอิสระ 
4. สนับสนุนข๎อตกลง WTO 9. พัฒนาระบบตาขํายความปลอดภัยทางสังคม 
5. วางกฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน 10. มุํงลดความยากจนในประเทศ 
ที่มา : Rodrik (2006) 

3.3.2  กรอบการพัฒนาจากการประชุมที่บาร์เซโลน่า (Barcelona Development Agenda 2004)7 

นักเศรษฐศาสตร์ชั้นน าจากประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล๎วได๎เข๎ามารํวมประชุมกันที่
เมืองบาร์เซโลนําในปี 2004 เพ่ือค๎นหากรอบการพัฒนารูปแบบใหมํส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโลก โดยอาศัย
บทเรียนความส าเร็จและความล๎มเหลวจากกรอบประชามติวอชิงตัน ผลการประชุมได๎ข๎อสรุปเป็นประเด็นหลัก 
7 ข๎อที่ควรจะได๎รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกส าหรับการพัฒนารวมเป็นกรอบการพัฒนาจากการประชุมที่
บาร์เซโลนํา (ตารางที ่3.3) 

  

                                           
7http://www.barcelona2004.org/www.barcelona2004.org/eng/forum2004.htm 



 

 

ตารางท่ี 3.3  แสดงกรอบการพัฒนาจากการประชุมที่บาร์เซโลน่า 

1.  ไมํมีนโยบายชุดใดชุดหน่ึงที่ผลักดันให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน ดังน้ันประเทศจะต๎องเลือกที่จะใช๎กลยุทธ์ท่ีแตกตํางกันตาม
สถานการณ์ของแตํละประเทศ 

2.  ปัจจัยเชิงสถาบัน (เชํน การเคารพตํอกฎหมาย หรือ การปกป้องสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ)์ และแนวความคิดท่ีมุํงตลาดเป็นหลัก
ตํางก็มีความส าคัญ อยํางไรก็ดี ความเหมาะสมของการพัฒนาโดยเน๎นกลไกตลาดจะขึ้นอยูํกับการถํวงดุลท่ีเหมาะสมระหวําง
บทบาทภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังประเด็นในเรื่องของการกระจายรายได๎ 

3.  หน้ีสาธารณะท้ังของภาครัฐและเอกชนท่ีสูง กฎระเบียบทางการเงินท่ีอํอนแอ และนโยบายการเงินท่ีหยํอนยานจนเกินไปจะเป็น
อุปสรรคตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

4.  ข๎อตกลงทางการค๎าควรท่ีจะด าเนินการเฉพาะกรณีท่ีท าให๎เกิดการพัฒนาของทั้งสองประเทศ 
5.  ควรท่ีจะมีการพัฒนาระบบการควบคุมดูแลการจัดการทางด๎านการเงินระหวํางประเทศ ซ่ึงไมํได๎รวมเฉพาะแคํการแก๎ปัญหาภาวะ

ภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) เพียงอยํางเดียว แตํควรท่ีจะรวมถึงการเข๎าถึงเงินของประเทศด๎อยพัฒนาและการลดความผัน
ผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนในประเทศก าลังพัฒนาอีกด๎วย 

6.  ควรท่ีจะสร๎างกฎระเบียบและสถาบันเพื่อรองรับการเคลื่อนย๎ายแรงงานระหวํางประเทศ 
7.  ควรท่ีจะพิจารณาถึงปัญหาส่ิงแวดล๎อม 

ที่มา: จากอินเตอรเ์น็ต (รับข๎อมลู ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2555)  
http://www.barcelona2004.org/www.barcelona2004.org/esp/banco_ del_conocimiento/docs/agenda_eng.pdf 

3.3.3 กรอบการพัฒนาแบบกลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเซีย(Four Asian Tiger Development model) 

ประสบการณ์การพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจของโลกในชํวง 50 ปีที่ผํานมา พบวําประสบการณ์
ความส าเร็จของกลุํมประเทศสี่เสือแหํงเอเชีย (ไต๎หวัน สิงค์โปร์ เกาหลีใต๎ และฮํองกง) ในการไลํตามกลุํม
ประเทศที่พัฒนาแล๎วมีความโดดเดํนมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศเหลํานี้มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก๎าว
กระโดดและสามารถตามกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎วได๎ในเวลาอันสั้น ในขณะเดียวกันบทบาทของภาครัฐที่เป็น
ตัวกระตุ๎นกํอให๎เกิดการพัฒนากลับมีความแตกตํางจากกรอบการพัฒนาข๎างต๎นโดยภาครัฐในกลุํมประเทศ
เหลํานี้ เลือกใช๎นโยบายเชิงรุกในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจมากกวํานโยบายเชิงรับ (Amsden, 1989) 

ในภาพรวม กรอบการพัฒนาแบบกลุํมประเทศสี่เสือแหํงเอเซียสามารถแบํงการพัฒนาออกได๎เป็นสอง
ขั้นตอนหลัก โดยในขั้นตอนแรก บทบาทของภาครัฐจะอยูํที่การเลือกพัฒนาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนี่ง
เป็นพิเศษ และใช๎นโยบายภาครัฐในการแทรกแซงกลไกตลาดเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมนั้นๆ  เมื่อ
อุตสาหกรรมที่ได๎รับการสนับสนุนมีการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจนกระทั่งสามารถแขํงขันในระดับโลกได๎ 
ภาครัฐจึงเริ่มลดบทบาทในเชิงรุกลง (ขั้นตอนที่สอง) และหันมาเน๎นการพัฒนาระบบสนับสนุนการแขํงขันเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมแทน ตารางที่ 3.4 และ 3.5 แสดงตัวอยํางการพัฒนาของประเทศเกาหลีใต๎และไต๎หวัน
ภายใต๎กรอบการพัฒนาข๎างต๎นตามล าดับ 

ตารางที ่3.4  แสดงประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ 

ช่วงเวลา ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ 
ต๎นทศวรรษ 1960 -  รัฐบาลมุํงเน๎นการขยายฐานการผลิตสนิค๎า manufacturing เพื่อสํงออก

โดยเน๎นทีส่ินคา๎ผลติโดยใช๎แรงงานเข๎มข๎นเป็นหลัก 
-  เครื่องมือที่ส าคัญประกอบไปดว๎ย การแทรกแซงธนาคารให๎ปลํอยสินเชื่อ

ไปยังธุรกิจที่ภาครัฐให๎การสนับสนุน 
ปลายทศวรรษ 1960 ถึงปลาย
ทศวรรษ 1970 

-  ภาครัฐมุํงเน๎นการเปลีย่นโครงสร๎างการผลิตจากอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงาน
เข๎มข๎นเป็นอุตสาหกรรมขั้นกลางและอุตสาหกรรมที่เน๎นทนุเข๎มข๎นแทน 

-  ปี 1973 ประเทศเกาหลีใต๎เลือกหกอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา อันได๎แก ํ

http://www.barcelona2004.org/www.barcelona2004.org/esp/banco_%20del_conocimiento/docs/agenda_eng.pdf


 

 

ช่วงเวลา ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ 
อุตสาหกรรมเหล็กกล๎า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมกลุํมโลหะที่
ไมํใชํเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตเรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
อุตสาหกรรมจักรกล 

 ข๎อสังเกต: ภาครัฐได๎มีการระบอุยํางชัดเจนถึงเปา้หมายในการพัฒนา อัน
ได๎แกํการปรับการผลิตให๎สามารถแขํงขันในระดับโลกได๎ภายในระยะเวลา 
10 ปี และผูกพันนโยบายชํวยเหลือกับผลการด าเนนิงานในแตลํะปี 

ชํวงปี ค.ศ. 1980-1990 -  ภาครัฐคํอยๆ ลดบทบาทจากการสนบัสนนุในเชงิรุก มาเป็นการสนบัสนนุ
ในเชิงรับ โดยยกเลิกการชํวยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงมาเป็นการชํวยเหลือ
แบบทั่วไปซึ่งปรับใช๎กบัทุกอุตสาหกรรมเทําๆกัน  

-  ภาครัฐยังคงให๎การสนับสนนุอยํางเฉพาะเจาะจงในการลงทนุเพือ่การวิจัย
และพัฒนา โดยพิจารณาวาํเป็นการลงทุนแบบพิเศษที่ควรจะได๎รับการ
สนับสนนุเพิ่มมากกวําปกติ 

ภายหลังปี ค.ศ. 1990 -  ภาครัฐยกเลิกการแทรกแซงแบบเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ แตํยังคงเข๎ามาแทรกแซงในกรณจี าเป็น เชนํ
การปรับโครงสรา๎งของ Chaebols ภายหลังจากที่เกิดวิกฤติทางการเงินป ี
1997 

ที่มา: Weiss (2005)  
 

ตารางที ่3.5  แสดงประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไต้หวัน 

ช่วงเวลา ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไตห้วัน 
ระหวํางค.ศ. 1958-1972 -  ประเทศไต๎หวันมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข๎ามา

เป็นการผลิตเพื่อสํงออก โดยมุงํเน๎นที่อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานเข๎มข๎นเป็น
หลัก  

- แม๎วําการใช๎นโยบายภาครัฐจะไมํได๎มีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงแบบเชนํของ
ประเทศเกาหลี แตํพบวํามบีางสาขาการผลิตที่ภาครัฐเลือกใช๎มาตรการ
ก าหนดให๎ใช๎สินค๎าในประเทศบางสํวนในการผลิต (local content 
requirement) เพื่อให๎เกิดการพัฒนาธุรกิจในประเทศ 

กํอนค.ศ. 1980 -  ภาครัฐเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อสํงออกเป็นหลัก มาเป็น
การผลิตเพื่อทดแทนการน าเข๎า โดยมุํงเนน๎ที่การผลิตสนิค๎าขัน้กลางและ
ปัจจัยทนุเป็นหลักเชนํ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล๎า อุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี อุตสาหกรรมเครื่องมือ เป็นต๎น  

-  เนื่องจากอุตสาหกรรมขั้นกลางและปัจจัยทุนเปน็อุตสาหกรรมที่เน๎น
ปัจจัยทนุเข๎มข๎น หนํวยงานภาครัฐจึงมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ 
ทั้งนี้หลังจากที่ประเทศประสบความส าเร็จในการเรียนรู๎เทคโนโลยีใหมํๆ
และน ามาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเองแล๎วภาครัฐก็จะแปลง
หนํวยงานภาครัฐให๎เอกชนด าเนนิการตํอ  

ชํวงทศวรรษ 1980 -  ประเทศไต๎หวันพบกับแรงกดดนัจากประเทศที่มีคาํจ๎างต่ ากวาํ ภาครัฐ
เลือกสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีระดบัสูงเปน็หลัก เชํน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีความแมํนย าสงู 



 

 

ช่วงเวลา ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไตห้วัน 
เทคโนโลยชีีวภาพ เป็นตน๎ 

-  นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเหลํานี้เป็นไปในลักษณะ
ที่แทรกแซงแบบเฉพาะเจาะจง เชํน การเอ้ืออ านวยทางด๎านเงินกู๎เป็น
พิเศษ การลดภาษี รวมทั้งการตั้งอุทยานวิทยาศาตร์ขึ้นเพื่อสํงเสริมการ
พัฒนาเป็นตน๎ 

ภายหลังปี 1990 -  ภาครัฐยกเลิกการแทรกแซงอุตสาหกรรมแบบเฉพาะเจาะจง คงเหลือแคํ
นโยบายสนับสนนุอุตสาหกรรมแบบทั่วไป 

ที่มา: Weiss (2005)  

3.3.4 กรอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบใหม่ (New Structural model) 

แม๎วํารูปแบบการพัฒนาแบบกลุํมประเทศสี่เสือแหํงเอเซียจะท าให๎บางประเทศสามารถท าให๎เกิดการ
พัฒนาอยํางก๎าวกระโดด อยํางไรก็ดี ยังมีอีกหลายประเทศที่ไมํประสบความส าเร็จในการผลักดันประเทศโดย
ใช๎รูปแบบการพัฒนาอยํางเดียวกัน ตารางที่ 3.6 แสดงถึงตัวอยํางของประเทศที่ล๎มเหลวในการแทรกแซง
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดตามกรอบการพัฒนาของกลุํมสี่เสือแหํงเอเซีย 

ตารางที ่3.6  แสดงถึงตัวอย่างของประเทศที่ล้มเหลวในการแทรกแซงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าว
กระโดดตามกรอบการพัฒนาของกลุ่มสี่เสือแห่งเอเซีย 

ประเทศที่ไลต่าม อุตสาหกรรม ช่วงระยะเวลาที่สนับสนุน 
(ค.ศ.) 

ประเทศผู้น า 

จีน ยานยนต ์ ทศวรรษ 1950 สหรัฐอเมริกา 
คองโก ยานยนต ์ ทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกา 
อียิปต์ เหล็ก เหล็กกล๎า เคมี ทศวรรษ 1950 สหรัฐอเมริกา 
อินเดีย ยานยนต ์ ทศวรรษ 1950 สหรัฐอเมริกา 

อินโดนิเซีย ขนสํงทางเรือ ทศวรรษ 1960 เนเธอร์แลนด์ 
เซเนกัล รถบรรทุก ทศวรรษ 1960 สหรัฐอเมริกา 

ตุรก ี ยานยนต ์ ทศวรรษ 1950 สหรัฐอเมริกา 
แซมเบีย ยานยนต ์ ทศวรรษ 1970 สหรัฐอเมริกา 

ที่มา: Lin (2011) 

Lin (2010a, 2011) ได๎เสนอกรอบการพัฒนาตามแบบกลุํมประเทศสี่เสือแหํงเอเซียที่แคบลงโดย
มุํงเน๎นที่การพัฒนาอยํางคํอยๆเป็นคํอยๆไปตามความได๎เปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศ ณ ขณะนั้น 
แนวความคิดดังกลําวเชื่อวําการผลักดันอยํางก๎าวกระโดดเป็นทางเลือกที่ไมํเหมาะสมเนื่องจากระบบเศรษฐกิจ
จะต๎องแบํงทรัพยากรเพ่ือรับภาระในการไลํตามเทคโนโลยีที่มากจนเกินไป การพัฒนาแบบแทรกแซงใน
เทคโนโลยีที่ใกล๎เคียงกับสภาพ ณ ปัจจุบันของประเทศจึงนําจะเป็นแนวทางในการผลักดันที่เป็นรูปธรรม
มากกวํา Lin (2010b) ได๎เสนอกรอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างแบบใหมํ ซึ่งสามารถสรุปได๎เป็น 6 ข๎อดังนี้ 

1.  ให๎ภาครัฐพิจารณาสินค๎าและบริการที่ค๎าขายกันอยูํในตลาดโลก ซึ่งถูกผลิตโดยประเทศที่มี
โครงสร๎างพื้นฐานที่ใกล๎เคียงกับประเทศของตน และมีรายได๎ตํอหัวประชากรที่สูงกวําประเทศ
ของตนเองประมาณ 1 เทํา 



 

 

2.  ในกลุํมสินค๎าที่มีการผลิตดังกลําว ให๎ภาครัฐเลือกสนับสนุนในอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนได๎
ด าเนินการผลิตอยูํแล๎ว โดยภาครัฐสามารถที่จะเลือกพัฒนาในกรอบหํวงโซํการผลิต (Global 
value chain) หรือในกรอบการตรวจเช็คการเจริญเติบโต8 (Growth Diagnostic Framework) ใน
การสนับสนุนการพัฒนา และอาจจะใช๎กลไกการตรวจสอบแบบการทดลองสุํม 9 เพ่ือสนับสนุน
ประสิทธิผล 

3. ส าหรับอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนไมํได๎ด าเนินการผลิต ให๎ภาครัฐจูงใจธุรกิจจากตํางประเทศให๎
ย๎ายฐานการผลิตมายังประเทศของตน โดยอาศัยแรงงานที่ถูกกวําและนโยบายจูงใจอ่ืนๆเป็นตัว
จุดประกาย 

4.  เมื่ออุตสาหกรรมที่ได๎รับการสนับสนุนเริ่มมีการพัฒนามากข้ึน ให๎ภาครัฐเข๎าไปชํวยผลักดันให๎เกิด
การขยายตัวของอุตสาหกรรมอยํางก๎าวกระโดด 

5.  ในประเทศท่ีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานมีความจ ากัดมาก ให๎ภาครัฐก าหนดพ้ืนที่พิเศษเพ่ือใช๎ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ 

6.  ส าหรับนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนั้น ภาครัฐควรที่จะเลือกให๎ประโยชน์ในระยะเวลาที่จ ากัด 
และไมํควรที่จะอยูํในรูปของ ผลก าไรจากการผูกขาด ภาษีศุลกากรที่สูง หรือการบิดเบือนอ่ืนๆ 
ซึ่งอาจจะน ามาสูํปัญหาการโกงกินมากกวําการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แนวความคิดของ Lin มีความคล๎ายคลึงกันกับแนวความคิดในการพัฒนาประเทศโดยมุํงเน๎นที่การ
เลือกผลิตสินค๎าตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประเทศของ Hausmann and Klinger (2006) 
ซึ่งพบวําในชํวงปี ค.ศ. 1985-1995 เมื่อเปรียบเทียบการผลิตสินค๎าของประเทศเกาหลีใต๎กับประเทศอาร์เจนติ
นํา ประเทศเกาหลีใต๎จะมีการผลิตสินค๎าที่มีศักยภาพในการพัฒนาตํอเนื่องไปยังกิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมมากกวํา
ประเทศอาร์เจนตินํา ซึ่งความแตกตํางนี้เองเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่สามารถใช๎อธิบายความแตกตําง
ระหวํางพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองได๎ ด๎วยเหตุนี้เอง การเลือกสนับสนุนสินค๎าที่มีศักยภาพจึง
มีความส าคัญเป็นอยํางยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ อยํางไรก็ดี การเลือกชนิดของสินค๎าที่ภาครัฐควรที่จะ
สนับสนุนยังคงต๎องค านึงถึงความสามารถในการผลิตของประเทศเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากวําโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จในการผลิตสินค๎าดังกลําวจะขึ้นอยูํกับ ประเทศมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตดังกลําวมาก
น๎อยเพียงใดอีกด๎วย ซึ่งในงานวิจัยของ Hausmann and Klinger ได๎เปรียบเทียบถึงการเลือกชนิดของสินค๎า 
เปรียบเสมือนภาคธุรกิจเป็นลิงที่อยูํในป่า โดยประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ต่ าจะมีลิงอยูํบนกิ่งไม๎ที่ต่ า
กวําเมื่อเปรียบเทียบกับลิงในประเทศที่มีพัฒนาการสูงกวํา (กิ่งไม๎เปรียบเสมือนชนิดของสินค๎า ในขณะที่ระดับ
ของก่ิงไม๎จะเปรียบเสมือนมูลคําเพ่ิมของสินค๎าชนิดนั้นๆ) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจึงอยูํที่การเลือกกิ่งไม๎ที่
มีศักยภาพในการกระโดดไปสูํกิ่งที่สูงยิ่งขึ้นๆ พร๎อมๆกันนั้น กิ่งไม๎ที่เลือกควรจะเป็นกิ่งไม๎ที่ไมํหํางจากกิ่งไม๎เดิม
ที่ลิงยืนอยูํ เพ่ือให๎โอกาสในการกระโดดไปสูํกิ่งใหมํมีความเป็นไปได๎อยํางเหมาะสม    

3.4  เปรียบเทียบกรอบการพัฒนาสมัยใหม่ทั้งสี่กรอบ 

ในภาพรวม กรอบการพัฒนาสมัยใหมํมีความแตกตํางกันในสองมิติหลัก อันประกอบไปด๎วย มิติ
ทางด๎านบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม และมิติทางด๎านการปกป้องสิทธิการครอบครอง
กรรมสิทธิ์ โดยกรอบแนวความคิดที่ปรับปรุงกรอบการพัฒนาตามประชามติวอชิงตันเดิมจะมุํงเน๎นที่การ

                                           
8Hausmann et.al (2008) 
9Duflo (2004) 



 

 

ปกป้องสิทธิการครอบครองกรรมสิทธิ์และเน๎นให๎ภาครัฐด าเนินนโยบายในเชิงรับ ในขณะที่กรอบการพัฒนา
ตามแบบกลุํมประเทศสี่ เสือแหํงเอเซียและกรอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างแบบใหมํจะไมํเน๎นที่การ
ครอบครองกรรมสิทธิ์แตํจะมุํงเน๎นที่บทบาทเชิงรุกของภาครัฐในการพัฒนาประเทศ 

ประสบการณ์จากประเทศอ่ืนๆที่เลือกใช๎กรอบการพัฒนาที่แตกตํางกันจะพบวํา ไมํมีกรอบการพัฒนา
แบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมตํอการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ตารางที่ 3.7 แสดงตัวอยํางผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยมีแรงผลักดันจากนโยบายภาครัฐที่แตกตํางกันโดยในตัวอยํางแรก ภาครัฐท าการปกป้องโดย
การเพิกเฉยตํอกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาท าให๎อุตสาหกรรมในประเทศเกิดการพัฒนาไลํทันเทคโนโลยีใน
ระดับโลก ในตัวอยํางที่สอง ภาครัฐท าการปกป้องอุตสาหกรรมแตํอุตสาหกรรมไมํเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการผลิต และในกรณีที่สามที่ภาครัฐไมํได๎ท าการปกป้องอยํางเฉพาะเจาะจงแตํอุตสาหกรรมสามารถ
พัฒนาขึ้นมาได๎ด๎วยตนเอง  

ในแงํของผลลัพธ์ บทบาทเชิงรุกของภาครัฐที่ประสบความส าเร็จ (กรณีศึกษาที่ 1) จะน ามาซึ่งการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอยํางก๎าวกระโดด  ในทางตรงกันข๎าม บทบาทเชิงรุกของภาครัฐที่ประสบความล๎มเหลว 
(กรณีศึกษาที่ 2) จะสํงผลเสียเป็นอยํางมากตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากการแทรกแซงกลไกตลาด
เพ่ือชํวยเหลืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง จะท าให๎อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เสียความสามารถในการพัฒนาไป
ในขณะเดียวกัน ซึ่งปัญหาดังกลําวจะขยายวงมากขึ้นเนื่องจากการผลิตที่บิดเบือนจะท าให๎เกิดปัญหาตํอเนื่อง
ในตลาดปัจจัย โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ตลาดแรงงาน ซึ่งมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานไปยังอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให๎การ
สนับสนุนมากเป็นพิเศษ และอาจจะกลายเป็นภาระในกรณีท่ีอุตสาหกรรมนั้นไมํประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ 
การปกป้องการแขํงขันจากภายนอกยังท าให๎ราคาสินค๎าน าเข๎าเพ่ิมสูงขึ้นมากกวําราคาในตลาดโลก ท าให๎ระบบ
เศรษฐกิจมีการบริโภคสินค๎าในสัดสํวนที่ผิด และท าให๎ตลาดขาดประสิทธิภาพในการจัดสรรมากยิ่งขึ้น ในบาง
กรณีการปกป้องอาจจะน ามาซึ่งการโกงกิน โดยการพัฒนาอาจจะไมํได๎น ามาซี่งการพัฒนาประสิทธิภาพหรือ
เทคโนโลยีให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับโลก แตํน ามาซึ่งก าไรสํวนเกินที่ ย๎ายไปสูํกลุํมบุคคลที่มีอ านาจทาง
การเมืองแทน Lin (2011) ส าหรับบทบาทของภาครัฐในเชิงรับนั้นพบวํามีกรณีตัวอยํางที่น๎อยมากที่จะน ามาซึ่ง
การพัฒนาอุตสาหกรรม และกรณีที่ประสบความส าเร็จมักจะไมํสามารถที่จะตํอยอดไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน
ได๎ เชํน การย๎ายฐานการผลิตเกิดขึ้นเพียงเพ่ือการใช๎ต๎นทุนแรงงานที่ถูกกวํามากกวําจะเป็นการพยายาม
ถํายทอดความรู๎เทคโนโลยีให๎กับธุรกิจท๎องถิ่น ซึ่งภายหลังหากต๎นทุนแรงงานเพ่ิมสูงมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได๎
ที่จะเกิดการย๎ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนๆแทน  

  



 

 

รูปที่ 3.1 แสดงการเปรียบเทียบกรอบแนวคิดสมัยใหม่ในมิติทางด้านบทบาทภาครัฐและการปกป้องสิทธิ 

 
ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะนักวิจัย 
 

ตารางที ่3.7  แสดงตัวอย่างผลการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีแรงผลักดันจากนโยบายภาครัฐท่ีแตกต่างกัน 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 
ตัวอยํางของบทบาทเชงิรุกที่ประสบ
ความส าเร็จ 

ตัวอยํางของบทบาทเชงิรุกที่ไมํ
ประสบความส าเร็จ 

ตัวอยํางบทบาทเชิงรับที่ประสบ
ความส าเร็จ 

อุตสาหกรรมยาของอินเดีย อุตสาหกรรมการบินของฟิลิปปนิส ์ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดรฟ์ของไทย 
- กํอนหน๎าปีพ.ศ. 2548 ภาครัฐ
เพิกเฉยตํอกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
- การลอกเลียนแบบ (ไมํต๎องท าวิจัย
เอง) รวมทั้งแรงงานที่ถูก ท าให๎
อุตสาหกรรมเกิดก าไรเกินปกติ 
- อุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยที าให๎สามารถไลทํันประเทศ
ที่พัฒนาแล๎วได๎ ตัวอยํางเชํน ยารักษา
โรคเอดส์ ซึ่งผลิตในอินเดียมีราคาเพียง 
300 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคาใน
ตลาดโลกอยูํที่ 12,000 เหรียญสหรัฐ 
- ภาครัฐถูกบีบให๎ใช๎กฏหมายคุ๎มครอง
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และ
ต๎องประกาศใช๎เมื่อปี 2548 
- ภายหลังจากการประกาศใช๎กฏหมาย 

- ระหวํางปี 2516-2538 รัฐบาล
ฟิลิปปนิสไ์ด๎อนุญาตให๎สายการบิน 
ฟิลิปปนิส์แอร์ไลน์เปน็สายการบิน
เดียวในประเทศ 
- สายการบนิกลบัไมํสามารถพฒันา
ประสิทธิภาพให๎ทัดเทียมกับระดับ
โลกได๎ โดยห๎าปีหลงัจากเปิดใหบ๎ริษัท
อื่นเข๎ามาแขํงขัน สํวนแบํงการตลาด
ลดลงจาก 96 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง 
50 เปอร์เซ็นต์ และสิบสองปีหลงัจาก
เปิดการแขํงขัน บริษัทล๎มละลาย  

- บริษัท Seagate หนึ่งในผู๎ผลิต
ระดับโลกได๎ย๎ายฐานการผลติจาก
สิงค์โปร์มายังประเทศไทยเนื่องจากมี
ต๎นทุนแรงงานที่ต่ ากวาํ 
- ความได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนท าให๎
บริษัทอื่นๆตาํงก็ย๎ายฐานการผลติเข๎า
มาในประเทศไทยเชนํเดียวกัน  
- เนื่องจากเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ท าให๎สินค๎ามี
วงจรชีวิตทีส่ั้น ท าให๎ธุรกิจตํางชาติมี
แรงจูงใจในการสร๎างการเชื่อมโยงกับ
ผู๎ผลิตของไทย เพื่อให๎ผู๎ผลิตไทย
สามารถที่จะตอบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงอยํางฉับพลนัซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อไหรํก็ได๎ 



 

 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 
หลายบริษัทกา๎วขึ้นไปแขํงขันในระดับ
โลกได๎ หลายบริษัทมีคุณภาพเพยีง
พอที่จะรํวมลงทนุกับตาํงประเทศ หรือ
มีความช านาญเฉพาะดา๎นและ
กลายเป็นบริษัทรับจา๎งตามสัญญา
วําจ๎าง เป็นตน๎ 
ที่มา: Khan (2009), Manuela (2007), Kohpaiboon and Poapongsakorn (2011) 
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บทที่ 4  กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 
ในปัจจุบัน 

ในบทนี้จะเป็นการพิจารณาถึงกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน วํามีความสามารถในการ
สนับสนุนการสร๎างนวัตกรรมของประเทศได๎มากน๎อยเพียงใด และกรอบการพัฒนาดังกลําว มีความสมบูรณ์
พร๎อมหรือไมํตํอการผลักดันให๎ประเทศก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง 

 

4.1  กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย กับความสามารถในการสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ พบวํากรอบการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอดีตจะมุํงเน๎นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะอยํางยิ่งเน๎นอัตราการเจริญเติบโตของการสํงออก นอกจากนี้
นโยบายอุตสาหกรรมไทยมักจะไมํเจาะจงอุตสาหกรรมในการพัฒนา หรือมีนโยบายเชิงรุกและรับที่ไมํชัดเจน 
(พีระ เจริญพร, 2553) การพัฒนาการสํงออกยังคงต๎องพ่ึงพาการน าเข๎าสินค๎าจากตํางประเทศทั้งเครื่องจักร
และวัตถุดิบ โดยอาศัยการใช๎แรงงานราคาถูกเป็นตัวผลักดัน การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและการผลักดัน
นโยบายทีเ่อ้ืออ านวยตํอการด าเนินธุรกิจ แม๎เป็นตัวดึงดูดการลงทุนโดยตรงระหวํางประเทศ และน ามาซึ่งการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นอยํางมาก แตํกระนั้นภาครัฐก็ไมํได๎ใช๎มาตรการเชิงรุกเพ่ือให๎เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศผํานทางการถํายทอดเทคโนโลยีที่เพียงพอ (กลํองที่ 4.1-4.3)10 การเปิดประเทศ
มักจะค านึงถึงเฉพาะผลประโยชน์ในมิติของการจ๎างงานหรือการสํงออกที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผลประโยชน์ในระยะ
สั้น มากกวําจะค านึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตให๎ดีพอที่จะท าให๎เกิดการแขํงขันในระยะยาว 11 
นอกจากนี้ระบบแรงจูงใจเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศยังมีปัญหา ทั้งในแงํของความซ้ าซ๎อน กฏ
ระเบียบที่ยุํงยากในการขอรับการสนับสนุน การพัฒนาที่สะเปะสะปะไมํมีจุดมุํงหมายที่ชัดเจน (Brooker 
Group, 2002)12  ทั้งในเรื่องของเป้าหมายระดับยํอยคือการพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจจนถึงเป้าหมายขนาด
ใหญํซึ่งหมายถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ทางด๎านสิทธิ์การปกป้องคุ๎มครองกรรมสิทธิ์ ประเทศ
ไทยยังคงมีระดับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่คํอนข๎างสูงและอยูํในรายชื่อกลุํมประเทศที่ถูกจับตามองโดยสหรัฐอเมริกา 
(Thai-American Business, 2009) 

 

 

 

                                           
10มีข๎อยกเว๎นอยูํในบางอุตสาหกรรม ตัวอยํางเชํน การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดขึ้นมาจากการใช๎นโยบายเชิงรุกในการจ ากัดสัดสํวนขั้นต่ า

ของสํวนประกอบในประเทศ ท าให๎เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในที่สุด (Kohpaiboon, 2006) 
11ตัวอยาํงเชํน ในงานศึกษาเกี่ยวกับ ข๎อตกลงการค๎าเสรี มักจะค านึงถึงผลกระทบตํอการสํงออก มากกวาํผลกระทบตํอการพัฒนาประสิทธิภาพ

ทางการผลิตของหนํวยธุรกจิ 
12แม๎วําปจัจุบันจะได๎มีความพยายามในการแก๎ไขปัญหาบางสํวนแลว๎ แตํผลลัพธ์กย็ังไมํเป็นที่นําพอใจ (ดูสํวนถัดไป) 



 

 

กล่องที่ 4.1 ภาพรวมของนโยบายเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของไทย 

          การลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศมายังประเทศไทยเริ่มปรากฏอยํางน๎อยนับตั้งแตํปี พ.ศ. 2513 และเริ่มมีบทบาท
มากขึ้นเรื่อยๆในระยะเวลาตํอมา (รูปที่ 4.1) ในชํวง 10 ปีท่ีผํานมายอดการลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศเฉลี่ยอยูํที่ประมาณ 
7,500 ล๎านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตํอปี 

รูปที ่4.1  แสดงเงินลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศสุทธิ (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 
ที่มา: ข๎อมูลจากธนาคารแหํงประเทศไทย 

          ในทางทฤษฎีแล๎วการลงทุนโดยตรงระหวํางประเทศสามารถให๎ประโยชน์กับประเทศได๎หลายชํองทาง ตัวอยํางเชํน 
การเข๎ามาแขํงขันในสินค๎าหรืออุตสาหกรรมที่มีลักษณะที่ผูกขาดเพื่อสร๎างแรงกดดันในการพัฒนาจากการแขํงขัน 
(Blomstrom and Kokko, 2003) การถํายทอดความรู๎ทางด๎านระบบการท างาน (labor mobility effect) การให๎
ประสบการณ์ในการใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ (demonstration effect) รวมทั้งประโยชน์ทางอ๎อมจากการเช่ือมโยงภาคธุรกิจทั้งต๎น
น้ าและปลายน้ า (linkage effect)13 ซึ่งเป็นตัวผลักดันให๎ประเทศมีอัตราเจริญเติบโตที่สูงขึ้น  

          แตํกระนั้นงานวิจัยจ านวนมากให๎การสนับสนุนวําผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยตรงระหวํางประเทศในกรณี
ของประเทศไทยมักจะอยูํในรูปของการจ๎างงานที่เพิ่มขึ้น คําแรงที่เพิ่มขึ้น และ สภาพการท างานที่ดีขึ้น มากกวําที่จะให๎
ผลประโยชน์ตํออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรง (Tambunlertchai, 1975; Ponpisanupichit, 1985; 
Kohpaiboon, 2000; The Brooker Group, 2002; Booncharoenpol, undated)  

ปัญหาส าคัญที่ท าให๎ไทยไมํได๎รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงระหวํางประเทศได๎ดีพอ เกิดขึ้นเนื่องจาก 

1) การขาดนโยบายภาครัฐเชิงรุกที่ผลักดันให๎เกิดการถํายโอนเทคโนโลยี (Lall, 2000; The Brooker Group, 2002; 
Booncharoenpol, undated) 

นโยบายเพื่อสนับสนุนการลงทุนระหวํางประเทศของไทยในปัจจุบันจะพึ่งพากลไกตลาดเป็นหลัก โดยภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนจากตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งมีการให๎แรงจูงใจเพื่อพัฒนาการสํงออกเป็นส าคัญ ประกอบกับ
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการอาศัยต๎นทุนแรงงานช านาญการที่คํอนข๎างต่ าเป็นตัวดึงการลงทุนจาก
ตํางประเทศ (Lall, 2000) นโยบายภาครัฐเชิงรับดังกลําวจะสํงผลดีเฉพาะในระยะแรกของการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมาย
หลักคือการถํายโอนแรงงานจากภาคเกษตรมายังภาคการผลิตเทํานั้น แตํเมื่อประเทศมีการพัฒนามาถึงจุดหนึ่งแล๎ว 
นโยบายภาครัฐเชิงรับดังกลําวจะไมํเพียงพอตํอการพัฒนาในระยะตํอมา ซึ่งต๎นทุนแรงงานท่ีสูงเพิ่มขึ้นท าให๎ประเทศต๎อง
มีการพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีที่สูงและลึกยิ่งขึ้น และการถํายทอดเทคโนโลยีมีบทบาทที่จ าเป็นอยํางมากตํอกิจกรรม
การพัฒนาในระยะนี้ 
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Kohpaiboon (2006) 
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2)  การขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีพอและเหมาะสมเพื่อการรับการถํายทอดเทคโนโลยี 

เนื่องจากการถํายทอดเทคโนโลยีโดยมากไมํได๎เกิดขึ้นได๎เองตามธรรมชาติ นอกจากนี้การผลักดันโดยใช๎นโยบายเชิงรุก
จากภาครัฐอาจจะไมํประสบความส าเร็จ ถ๎าธุรกิจในประเทศไมํได๎มีแรงจูงใจและขาดความสามารถในการเรียนรู๎
เทคโนโลยีดังกลําว (Blomstrom and Kokko, 2003) ด๎วยเหตุนี้เองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎เกิดความสามารถใน
การเรียนรู๎ (Absorptive capacity) จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญตํอการรับเอาประโยชน์จากการลงทุนโดยตรง
ระหวํางประเทศ ส าหรับประเทศไทย พบวําความสามารถในการเรียนรู๎ของไทยยังอยูํในระดับที่ไมํดีพอ โดยเปรียบเทียบ
จากระดับทุนมนุษย์ (Borensztein et.al, 1998) ซึ่งวัดโดยใช๎ข๎อมูลระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช๎ในการเรียนท้ังหมด (รูปที่ 4.2)14 

รูปที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบระดับทุนมนุษย์ของไทยกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
 ที่มา: ข๎อมูล Barro and Lee (2010) 

                                           
14การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผํานทางการพัฒนาศึกษาและผํานกลไกการพัฒนาตลาดแรงงานจะถูกศึกษาในโครงการยํอยตํอๆไป 
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กล่องที่ 4.2 ภาพรวมของนโยบายเปิดประเทศของไทย 

          ในปัจจุบัน ประเทศตํางๆในโลกตํางก็มีนโยบายเปิดประเทศที่เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ (รูปท่ี 4.3) เป็นท่ีนําสังเกตวําประเทศ
ไทยมีระดับการเปิดประเทศในชํวงปี 2513-2530 ที่ต่ ากวําคําเฉลี่ยของโลก และมีการเปิดประเทศอยํางก๎าวกระโดดตั้ งแตํปี 
2531 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน ระดับการเปิดประเทศในชํวงหลังมีคําสงูกวําคําเฉลี่ยของโลกอยํางเห็นได๎ชัด โดยประเทศไทยใน
ปัจจุบันได๎เข๎ารํวมในกลุํมความรํวมมือทางการค๎าหลายกลุํม ประกอบไปด๎วย องค์การการค๎าโลก (WTO) กลุํมประชาคม
อาเซียน (AC) กลุํมความรํวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ความตกลงหุ๎นสํวนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิพิก (TPP) รวมทั้งมีข๎อตกลงการค๎าเสรีทั้งที่เป็นข๎อตกลงโดยตรง (FTAs) และที่เป็นข๎อตกลงภายใต๎การเป็นสมาชิกของ
กลุํมตํางๆข๎างต๎น 

รูปที่ 4.3 เปรียบเทียบระดับการเปิดประเทศของไทยกับค่าเฉลี่ยของโลก 

 
  ที่มา: ข๎อมูล Penn World Table 7.0 

ในทางทฤษฎี การเปิดประเทศสามารถท่ีจะสํงผลกระทบในแงํบวกและแงํลบตํอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการเปิดรับ
การแขํงขันจากตํางประเทศจะท าให๎ธุรกิจที่สามารถผลิตใกล๎เส๎นขอบเขตการผลิตเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอัน
เนื่องมาจากการไลํบี้คูํแขํงที่ทัดเทียม (neck-to-neck competition) ในขณะที่ธุรกิจที่ไมํมีประสิทธิภาพทางการผลิตจะไมํ
สามารถพัฒนาธุรกิจได๎ทันและถูกจะบีบให๎ออกจากการแขํงขันในที่สุด (Aghion et.al, 2005)15 

ในกรณีของประเทศไทยมีหลักฐานเชิงประจักษ์อยํางน๎อยสองช้ินที่แสดงให๎เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการใช๎
นโยบายการเปิดประเทศเพื่อท าให๎เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามนัยยะดังกลําว  

ตัวอยํางแรก มาจากงานวิจัยของ FTA Watch (2005) ซึ่งได๎ศึกษาผลกระทบของการเปิดประเทศในสองกรณีศึกษา ใน
กรณีศึกษาแรกเป็นผลกระทบจากการเพิ่มระดับการปกป้องสิทธิทางความคิดผํานทางข๎อตกลง TRIPS ของ WTO ซึ่งพบวํา
แม๎วําการเพิ่มระดับการป้องสิทธิจะให๎ประโยชน์กับธุรกิจในบางสาขาการผลิต แตํข๎อตกลงดังกลําวอาจจะสํงผลกระทบในแงํ
ลบในระยะยาว โดยการปกป้องสิทธิท าให๎การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อไลํตามเทคโนโลยีเป็นไปได๎ยากมากขึ้น และท าให๎
เศรษฐกิจจะต๎องพึ่งพาการน าเข๎าจากประเทศพัฒนาแล๎วไปเรื่อยๆในอนาคต ในกรณีศึกษาที่สองเป็นการศึกษาถึงผลกระทบ
ของข๎อตกลงเสรีการค๎าระหวํางอาเซียนกับประเทศจีน ซึ่งพบวําประเทศไทยขาดการพิจารณาอยํางถี่ถ๎วนถึงผลกระทบของ
ข๎อตกลงดังกลําวตํอเศรษฐกิจไทย โดยภาครัฐอ๎างถึงประโยชน์ในการเข๎าถึงตลาดที่ใหญํของจีน ในขณะที่ในทางปฏิบัติแล๎ว
พบวําประเทศจีนมีกฏระเบียบที่เข๎มงวดและมีกระบวนการขนสํงที่ลําช๎า ซึ่งไมํเป็นผลดีตํอสินค๎าเกษตรซึ่งเก็บไว๎ได๎ไมํนาน 
นอกจากน้ีประเทศจีนมีต๎นทุนแรงงานท่ีถูกกวําประเทศไทยโดยเปรียบเทียบท าให๎มีความได๎เปรียบในการแขํงขันในสินค๎าหลาย
ชนิด เชํน กระเทียมแห๎ง หอมแดงแห๎ง หอมขาว เป็นต๎น ท าให๎ผลประโยชน์ท่ีภาครัฐมุํงหวังอาจจะไมํเป็นจริงดังที่กลําวอ๎าง  

                                           
15ผลประโยชน์ทางด๎านประสิทธิภาพทางการผลิตเป็นผลประโยชน์ในระยะยาว โดยจะท าใหป๎ระเทศมีความสามารถในการแขํงขันในอนาคต ซ่ึงทาง

คณะผู๎วิจัยเช่ือวาํเป็นเป้าประสงค์ที่ส าคัญมากกวําผลประโยชน์ทางด๎านการเพิ่มมูลคําการสํงออกซ่ึงให๎ผลตอบแทนที่เหน็ได๎ในทันที แตํอาจจะ
ไมํให๎ผลตอบแทนในระยะยาว 
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ระดับการเปิดประเทศเฉลี่ยของโลก 

ระดับการเปิดประเทศของไทย 



 

 

          เมื่อดูข๎อมูลภายหลังจากข๎อตกลงการค๎าเสรี พบวํามูลคําการสํงออกจากประเทศไทยไปสูํจีนเพิ่มสูงขึ้น แตํมูลคําการ
น าเข๎าก็เพิ่มสูงขึ้นเชํนเดียวกัน และพบวําดุลการค๎า ไทย-จีนมีมูลคําที่เป็นลบและมีแนวโน๎มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะสํงผลลบ
ในระยะยาวท้ังทางด๎านหนี้สาธารณะของประเทศและทางด๎านเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต (รูปที่ 4.4) 

รูปที ่4.4 แสดงมูลค่าการส่งออก น าเข้าและดุลการค้าของไทยกับประเทศจีน  

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ตัวอยํางที่สอง มาจากงานวิจัยของ นณริฏ พิศลยบุตร และภาณุฑัต สัชฌะไชย (2555) ซึ่งประมาณคําประสิทธิภาพทางการ
ผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing) รายสาขาของไทยในชํวงปี พ.ศ. 2532-2554 ซึ่งเป็นชํวงหลังจากท่ีมีการเปิด
ประเทศอยํางก๎าวกระโดด (รูปที่ 4.5) ผลการศึกษาพบวํา ประสิทธิภาพทางการผลิตโดยรวมอยูํหํางจากเส๎นขอบเขตการผลิต 
(frontier) ที่คํอนข๎างเยอะ มีเพียงสามอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพทางการผลิตที่สูงพอในระดับเส๎นขอบเขตการผลิตโลก อัน
ได๎แกํ สาขา Publishing, Printing and Reproduction of Recorded Media, สาขา Manufacture of Machinery and 
Equipment NEC และสาขา Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers  ในขณะที่อุตสาหกรรม
สาขาอื่นๆคํอนข๎างจะล๎าหลัง และไมํนําจะได๎รับประโยชน์จากการเปิดประเทศนอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพทางการผลิตระหวํางปี พ.ศ. 2532-2541 (รูปที่ 4.6) จะพบวําประสิทธิภาพทางการผลิตของอุตสาหกรรมของ
ไทยคํอนข๎างจะคงท่ี ไมํเปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นวําไทยไมํได๎รับประโยชน์จากนโยบายเปิดประเทศตามกรอบแนวคิดของ 
Aghion et.al ข๎างต๎นแตํอยํางใด  

รูปที่ 4.5 แสดงประสิทธิภาพทางการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขาของไทยเทียบกับประสิทธิภาพทางการ
ผลิตระดับโลก (frontier) คําประสิทธิภาพการผลิตจะถูก normalize ให๎มีคําระหวําง 0 กับ 1 โดยที่คํา 0 แสดงวํา
ประสิทธิภาพทางการผลิตอยูํในระดับที่ต่ าที่สุด ในขณะที่คํา 1 แสดงวําประสิทธิภาพทางการผลติอยูใํนระดับที่สูงท่ีสุด ชํองวําง
ของประสิทธิภาพทางการผลิตจะเป็นสํวนตํางระหวํางประสิทธิภาพทางการผลิต ณ frontier กับประสิทธิภาพทางการผลิต
ของไทย  

รูปที่ 4.6 แสดงถึงสภาวะพลวัตของประสิทธิภาพทางการผลิตของไทย เมื่อเทียบกับระดับโลก ในชํวงระหวํางปีพ.ศ. 
2532-2541 โดยในแกนตั้งจะแสดงคําประสิทธิภาพทางการผลิตของไทย ในขณะที่แกนนอนจะแสดงถึงประสิทธิภาพทางการ
ผลิต ณ frontier สภาวะพลวัตจะถูกแสดงโดยใช๎ลูกศร โดยตัวหางลูกศรจะช้ีบํงถึงประสิทธิภาพทางการผลิตในปีแรก และตัว
หัวลูกศรจะช้ีบํงถึงทิศทางและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพทางการผลิตของไทยและของ frontier ระหวําง
สองชํวงระยะเวลาดังกลําว ในรูปยังแสดงเส๎น 45 องศาเพื่อเป็น guideline ในการพิจารณาถึงความแตกตํางของประสิทธิภาพ
ทางการผลิตของไทยกับของ frontier โดยหากประสิทธิภาพทางการผลิตของไทยมีแนวโน๎มที่จะปรับตัวเข๎าสูํเส๎น frontier ก็
จะมีลูกศรที่พํุงไปใกล๎กับเส๎น 45 องศามากยิ่งข้ึน   
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รูปที่  4 .5 แสดงประสิทธิภาพทางการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตรายสาขาของไทยเทียบกับประสิทธิภาพทางการผลิตระดับโลก (frontier)  
ในช่วงปี พ.ศ. 2532-254116 

 
ที่มา: นณรฏิ พิศลยบตุร และภาณุฑัต สัชฌะไชย (2555) 

                                           
16ดูรหัสอุตสาหกรรมได๎ในภาคผนวก 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 All

Frontier 0.90 0.77 0.85 0.96 0.78 0.96 0.80 0.82 0.61 0.91 0.96 0.97 0.94 0.97 0.96 0.92 0.95 0.95 0.93 0.96 0.95 0.83 0.92 0.95

ประเทศไทย 0.26 0.08 0.23 0.33 0.19 0.34 0.20 0.82 0.30 0.17 0.41 0.50 0.53 0.37 0.93 0.31 0.51 0.22 0.28 0.82 0.23 0.14 0.11 0.38

ประสิทธิภาพทางการผลิตของอุตสาหกรรม manufacturing รายสาขาของไทย 



 

 

รูปที่ 4.6 แสดงการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมรายสาขาของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2541 

 
ที่มา: นณรฏิ พิศลยบตุร และภาณุฑัต สัชฌะไชย (2555) 
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กล่องที่ 4.3 แสดงภาพรวมของนโยบาย Cluster  

          ในปัจจุบัน รัฐบาลไทยได๎เน๎นความส าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศโดยอาศัยแนวคิดการ
พัฒนาเครือขํายวิสาหกิจ (Cluster)17 เครือขํายวิสาหกิจหมายถึงการกระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของหนํวยธุรกิจทั้งใน
อุตสาหกรรมหลักท่ีเกี่ยวข๎องโดยตรง และอุตสาหกรรมที่สนับสนุน รวมทั้งองค์การภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง อันได๎แกํ สถาบันการศึกษา
และหนํวยงานภาครัฐ ตลอดจนสมาคม หรือชมรมที่เป็นตัวกลางเช่ือมโยงอุตสาหกรรมตํางๆเหลํานี้เข๎าด๎วยกัน เพื่อให๎เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแบบเช่ือมโยง (Porter, 1990) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ ผํานทาง
ผลประโยชน์จากการกระจุกตัวในหลายๆด๎าน อาทิ เชํน ผลประโยชน์ทางด๎านสถานท่ีตั้ง (เชํน ต าแหนํงทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ านวย
ตํอการผลิตสินค๎า การลดต๎นทุนของภาครัฐในการกํอสร๎างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม) ผลประโยชน์
ทางด๎านความรํวมมือในภาคธุรกิจ (ซึ่งนําจะให๎ผลดีมากกวําการแขํงขันระหวํางภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในกรณีที่ประเทศมี
ประสิทธิภาพทางการผลิตที่หํางจากระดับประสิทธิภาพทางการผลิตโลก18) การลดต๎นทุนคําขนสํงและติดตํอสื่อสารระหวํางธุรกิจ 
การเช่ีอมโยงและถํายทอดความรู๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ความรู๎ที่ติดตัว (tacit knowledge) ซึ่งสามารถที่จะได๎รับการถํายทอดผําน
ทางการติดตํอสื่อสารโดยตรงเทํานั้น (Kohpaiboon, 2009) 

          ในชํวงไมํกี่ปีที่ผํานมา นโยบายสนับสนุนภาครัฐมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Intarakumnerd, 2005) ตัวอยํางเชํน การ
ให๎ผลประโยชน์ทางด๎านภาษีท่ีเพิ่มมากข้ีนในสาขาการผลติบางสาขาซึ่งมีสํวนท าให๎เกิดการพัฒนามูลคําทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น และท า
ให๎ยอดการสํงออกเพิ่มสูงยิ่งขึ้น (Kohpaiboon, 2009)  อยํางไรก็ตาม นโยบายสนับสนุนในภาพรวมยังคงมีลักษณะที่เป็นเชิงรับ
มากจนเกินไป เชํน ในรูปของการให๎เงินอุดหนุนในการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งในและตํางประเทศ เป็นต๎น ท า
ให๎การพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบคลสัเตอร์ของไทยยงัขาดการเรียนรู๎และพัฒนาเทคโนโลยีที่เพียงพอ ท าให๎ธุรกิจของไทยยังขาด
ทักษะเชิงเทคโนโลยีช้ันก๎าวหน๎า และยังต๎องพึ่งพาเทคโนโลยีตํางชาติเป็นหลัก (ปิยะนิตส์, 2554) การขาดแคลนความสามารถใน
การพัฒนาเทคโนโลยีช้ันก๎าวหน๎าท าให๎ประเทศไทยสุํมเสี่ยงตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับขั้นตํอไป ซึ่งต๎องใช๎เทคโนโลยี
ระดับสูงเพื่อรองรับกับสังคมที่มีต๎นทุนแรงงานท่ีสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น           

 

4.2  สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมของไทยในปัจจุบัน 
กรอบการพัฒนาระบบนวัตกรรมของไทยสามารถแบํงออกได๎ เป็นสองสํวนหลัก สํวนแรกเป็นการ

ด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยภาครัฐ ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีแบบเส๎นตรง โดยการพัฒนาจะเริ่มจาก
ภาครัฐที่เป็นผู๎ด าเนินการวิจัยงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน (Basic research) จากนั้นจะเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎และผลงานที่
ได๎ไปสูํภาคเอกชนเพ่ือน าไปวิจัยตํอหรือน าไปใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สํวนที่สองจะเป็นการท านวัตกรรมโดย
ภาคเอกชนเองโดยมีภาครัฐเป็นผู๎สนับสนุน โดยในภาพรวมจะพบวําภาครัฐมีนโยบายเชิงรุกในสํวนที่ภาครัฐ
ด าเนินการวิจัยด๎วยตนเอง (ตารางที่ 4.1, ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ, 2552) ในขณะที่
นโยบายภาครัฐส าหรับนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยภาคเอกชน มักจะเป็นนโยบายเชิงรับ เชํน มาตรการสนับสนุนของ 
Board of Investment มาตรการลดภาษีศุลกากรส าหรับการน าเข๎าอุปกรณ์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือมาตรการ
ลดหยํอนภาษีของกรมสรรพากร เป็นต๎น ซึ่งแตํละบริษัทสามารถที่จะยื่นขอสิทธิได๎ในทุกอุตสาหกรรมอยํางเทํา
เทียมกัน 

                                           
17 จันทนา สกุใส และจารุวรรณ เจตเกษกจิ (2549) 
18 Aghion et.al (2005) 
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ตารางที ่4.1  จ าแนกงบวิจัยภาคเกษตรของรัฐตามผลิตภัณฑ์ 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงงบวิจัยภาคเกษตรของภาครัฐแยกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยจ าแนกข๎อมูลแยกยํอย
ของแตํละผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด๎วย มูลคํารวมของผลิตภัณฑ์ จ านวนโครงการที่ได๎รับทุนสนับสนุน งบวิจัยรวม
ทั้งหมด งบวิจัยเฉลี่ยตํอโครงการ และ เงินวิจัยตํอผลิตภัณฑ์ตํอปี ซึ่งมีข๎อสังเกตที่นําสนใจอยูํสองประการ คือ 1) 
ภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการวิจัยและพัฒนา (หรือการท านวัตกรรม) ในภาคเกษตร โดยมีงบวิจัยรวมเทํากับ 
2,157 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 0.126 ของมูลคํารวมผลิตภัณฑ์ และ 2) งบวิจัยที่ได๎รับจัดสรรไมํได๎สอดคล๎องกับ
มูลคํารวมของผลิตภัณฑ์ ตัวอยํางเชํน เยื่อและกระดาษซึ่งมีมูลคํารวมผลิตภัณฑ์ที่สูงที่สุดในกลุํม แตํได๎รับงบวิจัย
เพียง 12.3 ล๎านบาท ซึ่งน๎อยกวํากล๎วยไม๎ซึ่งมีมูลคํารวมผลิตภัณฑ์ที่ต่ าท่ีสุดในกลุํมและได๎รับทุนวิจัยรวม 76.2 ล๎าน
บาท 

ความไมํสอดคล๎องดังกลําวสะท๎อนให๎เห็นถึงปัญหาส าคัญของการวิจัยภาคเกษตรของไทย ที่ขาดการ
จัดสรรเงินอยํางเหมาะสม ขาดการก าหนดล าดับความส าคัญกํอนหลัง (Prioritization) ของโครงการวิจัย และยัง
สะท๎อนภาพความเป็นจริงที่วําการท าวิจัยภาคเกษตรของไทยมีการกระจายเงินวิจัยแบบเบี้ยหัวแตก มีการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยเป็นจ านวนมาก แตํในแตํละโครงการจะได๎รับเงินอุดหนุนที่ต่ า ซึ่งไมํเอ้ืออ านวยตํองานวิจัย
ที่เจาะลึกและต๎องการเงินสนับสนุนในปริมาณท่ีมากและตํอเนื่อง 
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นอกจากนี้ ภายใต๎กรอบการพัฒนานวัตกรรมของไทยในปัจจุบัน ผลการด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดย
องค์กรภาครัฐให๎ผลที่เป็นรูปธรรมที่ต่ า ตัวอยํางเชํน จากจ านวนงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ด าเนินการโดย 
สวทช. สกว. และวช. 2,455 ชิ้นงาน มีเพียง 122 ชิ้นงานที่ได๎จดสิทธิบัตรและมีเพียง 59 ชิ้นงานที่ได๎รับประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์19  (รูปที่ 4.7) ส าหรับงานวิจัยทางด๎านเกษตร พบวํางบการพัฒนา (Development) ถูกใช๎ไปในการ
สํงเสริมการเกษตรมากกวําจะเป็นการพัฒนาเพ่ือให๎เกิดสิ่งใหมํๆ20 (รูปที่ 4.8) และงบประมาณก็ถูกจัดสรรไปโดย
ไมํได๎ค านึงถึงมูลคําทางเศรษฐกิจที่สินค๎าแตํละชนิดสามารถสร๎างได๎ (รูปที่ 4.9) 

 

รูปที่ 4.7 แสดงประสิทธิผลของงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมโดยองค์กรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
  

                                           
19อ๎างอิงใน สุพจน์ ลาภปรารถนา(2554) 
20อ๎างถึงใน นิพนธ์ พัวพงศกรและคณะ (2554) และ พงศ์เทพ อัคธนกุลและคณะ (2554) 
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รูปที่ 4.8 แสดงถึงงบประมาณวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรโดยรวมเทียบกับงบส่งเสริมเพื่อพัฒนาการเกษตร 

 
 

รูปที่ 4.9 แสดงถึงความไม่เท่าเทียมของงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านเกษตรของภาครัฐกับ
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ ์
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รูปที่  4.10 แสดงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนวัตกรรมและจ านวนบริษัทที่ด า เนินกิจกรรมนวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ปี 2551 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

รูปที่ 4.8 เปรียบเทียบงบวิจัยและพัฒนารวมในภาคเกษตร และงบสํงเสริมการเกษตรของไทย ระหวํางปี 
พ.ศ. 2507-2550 ซึ่งแม๎วําการสํงเสริมการเกษตรของไทยจะไมํได๎เป็นกิจกรรมที่กํอให๎เกิดการวิจัยและพัฒนาอยําง
แท๎จริง แตํในกรณีของประเทศไทย งบดังกลําวได๎ถูกนับรวมเป็นสํวนหนึ่งในงบวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรด๎วย ซึ่ง
ท าให๎รายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรมีคําที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งการนิยามรายจํายเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาที่ไมํเหมาะสมดังกลําว อาจจะท าให๎การจัดสรรงบประมาณมีความผิดพลาดและท าให๎ประเทศมีงบประมาณ
ที่สํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่น๎อยกวําที่ควรจะเป็นได๎ 

รูปที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบสัดสํวนงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรเพื่อการวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑ์
ตํางๆ กับสัดสํวนมูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ตํางๆ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับระบบ
เศรษฐกิจได๎มาก หรือเป็นประโยชน์กับมวลชน ก็ควรที่จะได๎รับงบสนับสนุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่คํอนข๎างสูง 
อยํางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล๎วพบวํามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ไมํได๎รับการสนับสนุนในระดับที่เพียงพอ เมื่อ
พิจารณาถึงมูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ (เชํน ข๎าว เยื่อและกระดาษ และ กุ๎ง เป็นต๎น) ในขณะที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด
ที่ได๎รับการสนับสนุนในระดับที่สูง แม๎วํามูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ดังกลําวจะมีน๎อย (เชํน พืชผัก ปาล์ม
น้ ามัน และ โคนม เป็นต๎น)21   

                                           
21 ในทางทฤษฎีแลว๎ ภาครัฐควรที่จะใช๎การวิเคราะห์สํวนเกินทางเศรษฐกิจเพื่อใชจ๎ัดล าดับความส าคัญของสินค๎าที่ควรจะได๎รับการสนับสนุนทางด๎านวิจยั

และพัฒนา (นพินธ ์พัวพงศกร และคณะ, 2554) 
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ทางด๎านการพัฒนานวัตกรรมโดยภาคเอกชน โดยภาพรวม (รูปที่ 4.10 และ 4.11) จะพบวําอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม เครื่องจักร ยานยนต์ เครื่องจักรส านักงาน และเคมี มีรายจํายในการท านวัตกรรมสูงสุดเมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในขณะที่อุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนาและอุตสาหกรรมไปรษณีย์และการโทรคมนาคมมีการท า
นวัตกรรมสูงสุดในภาคบริการ  

รูปที่  4 .11 แสดงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนวัตกรรมและจ านวนบริษัทที่ด า เนินกิจกรรมนวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมบริการ ปี 2551 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 
 

คณะผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํา การพัฒนานวัตกรรมสํวนมากจะอยูํในรูปของการพัฒนานวัตกรรมอยํางงํายเพ่ือ
ความอยูํรอด ซึ่งมีรูปแบบที่เน๎นการซื้อเครื่องจักรที่มีคุณสมบัติตรงตํอความต๎องการนวัตกรรมหรือการซื้อ
เครื่องจักรมาดัดแปลงเพ่ือให๎เข๎ากับนวัตกรรมของตัวเอง มากกวําจะเป็นการพัฒนาเพ่ือขยายความสามารถ
ทางด๎านเทคโนโลยี โดยดูได๎จากตารางที่ 4.2 ซึ่งแสดงถึงประเภทคําใช๎จํายของการลงทุนในกิจกรรมนวัตกรรม 
แยกตามภาคการผลิต (ส ารวจ ณ ปี 2552) ซึ่งพบวําหนึ่งในสามของคําใช๎จํายเพ่ือการท านวัตกรรมในภาคการผลิต
จะถูกใช๎ไปในการซื้อเครื่องจักร ในขณะที่ภาคบริการจะมีคําใช๎จํายประเภทเดียวกันอยูํที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์  

ทางด๎านความรํวมมือพบวํา ภาครัฐแทบจะไมํมีบทบาทที่ส าคัญตํอการพัฒนาผํานทางชํองทางนี้เลย โดย
ธุรกิจจะด าเนินกิจกรรมนวัตกรรมโดยอาศัยความรํวมมือจาก ลูกค๎า ผู๎ซื้อ ซับพลายเออร์ไทยและตํางชาติเป็นหลัก 
ในขณะที่บทบาทความรํวมมือของภาครัฐกลับอยูํในรูปของการรับนักศึกษาเข๎าฝึกงานกับธุรกิจเป็นหลัก 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงประเภทค่าใช้จ่ ายของการลงทุนในกิจกรรมนวัตกรรม แยกตามภาคการผลิต  
(ข้อมูลปี2552) 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงขาติ, (2554)  
 

4.3  ภัยคุกคามจากต่างประเทศ 
ในสภาวะการแขํงขันเพ่ือการพัฒนาในปัจจุบัน การพิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศเพียงอยํางเดียว

อาจจะไมํเพียงพอตํอการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจตํอไปในอนาคต หลายๆ
กรณีศึกษาในอดีตได๎บํงชี้วําการลงทุนจากตํางประเทศซึ่งเป็นจุดเริ่มชํองทางหนึ่งของการพัฒนาประเทศจะขึ้นอยูํ
กับนโยบายสนับสนุนของภาครัฐโดยเปรียบเทียบ ตัวอยํางเชํน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและ
มาเลเซีย (Fujita, 2001) ประเทศไทยซึ่งใช๎นโยบายสนับสนุนแบบมีข๎อผูกมัดโดยใช๎ข๎อก าหนดการจ ากัดสัดสํวนขั้น
ต่ าของสํวนประกอบในประเทศในขณะนั้น มีข๎อผูกมัดที่น๎อยกวําประเทศมาเลเซียซึ่งต๎องการจะพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของตัวเองจึงท าให๎ประเทศไทยได๎รับการลงทุนจากบริษัทข๎ามชาติ ในระดับที่สูงและประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะเวลาตํอมา กรอบการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมจึง
จะต๎องพิจารณาถึงกรอบการพัฒนาของตํางประเทศด๎วย ซึ่งสามารถจ าแนกบทบาทออกได๎เป็นสามกลุํมดังนี้  

1.  กลุํมประเทศที่เลือกใช๎กรอบการพัฒนาเชิงรับและเน๎นการปกป้องสิทธิ์การถือครองกรรมสิทธิ์ 
ประเทศในกลุํมนี้จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว และเป็นผู๎น าทางด๎านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
แม๎วําประเทศเหลํานี้จะมีนโยบายภาครัฐในเชิงรับ แตํเนื่องจากระดับเทคโนโลยีที่สูงมากและการ
ปกป้องสิทธิ์ที่เข๎มแข็งจะเป็นการปกป้องความสามารถในการแขํงขันของประเทศเหลํานี้เอาไว๎ได๎อยําง
เหนียวแนํน ทางคณะผู๎วิจัยเชื่อวําอุตสาหกรรมไทยไมํสามารถที่จะเข๎าไปแขํงขันในเทคโนโลยีเหลํานี้
ได๎ หากไมํได๎รับการสนับสนุนในเชิงรุกจากภาครัฐที่ดีพอ เนื่องจากการไลํตามเทคโนโลยีภายใต๎การ
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คุ๎มครองปกป้องสิทธิ์ต๎องการการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดทางเทคโนโลยี โดยนอกจากจะต๎องมีการท า
กระบวนการวิศวกรรมย๎อนกลับแล๎ว ยังต๎องมีการท านวัตกรรมเพ่ือตํอยอดจากของเดิมขึ้นไปอีกระดับ
หนึ่งเพื่อที่จะสามารถจดสิทธิบัตรใหมํได๎ แตํกระนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีวําผู๎น าธุรกิจมักจะจดสิทธิบัตรที่
คํอนข๎างจะรัดกุมและครอบคลุมหนาแนํนมาก ท าให๎การตํอยอดจากของเดิมกระท าได๎ยากขึ้นไปอีก 
(สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, 2542) 

2. กลุํมประเทศที่เน๎นนโยบายเชิงรุกและมีระดับการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบที่ไมํแตกตํางจากประเทศไทย
มากนัก22ประเทศในกลุํมนี้จะประกอบด๎วยประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล๎วบางสํวน 
โดยบทบาทในเชิงรุกจะมีทั้งในรูปแบบของความพยายามที่จะแขํงขันเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร๎างการผลิตให๎เร็วกวําของประเทศไทย ตัวอยํางเชํนประเทศจีน ซึ่งพยายามที่จะใช๎ตลาด
ผู๎บริโภคที่ใหญํเป็นเครื่องมือในการผลักดันให๎เกิดการโอนย๎ายเทคโนโลยีผํานทางการลงทุนโดยตรง
ระหวํางประเทศ (World Bank, 2009) หรือในรูปแบบของนโยบายการสนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจง
เพ่ือจูงใจให๎เกิดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาจากตํางประเทศ ตัวอยํางเชํน ประเทศสิงค์โปร์ยินดีที่
จะเจรจากับแตํละบริษัทเพ่ือให๎แรงจูงใจแบบเฉพาะตามความต๎องการที่แตกตํางกัน (ภัทรพงศ์ อินทร
ก าเนิด, 2011) 

3.  กลุํมประเทศที่เน๎นนโยบายเชิงรุกแตํมีระดับการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบที่ต่ ากวําของประเทศไทย 
ประเทศในกลุํมนี้จะเน๎นกรอบการพัฒนาโครงสร๎างแบบใหมํ โดยเน๎นการใช๎แรงงานที่ราคาถูกเข๎ามา
แขํงขันเพ่ือย๎ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ใช๎ทรัพยากรเข๎มข๎นหรืออุตสาหกรรมที่ใช๎
แรงงานเข๎มข๎นเป็นหลัก23 

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการพัฒนาของประเทศโดยเปรียบเทียบจะพบวํา ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การพัฒนาที่ต่ า ซึ่งถูกสะท๎อนให๎เห็นจากสัดสํวนรายจํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ต่ า สัดสํวน
นักวิจัยและนายชํางตํอประชากรที่ต่ า และมีปัญหาเชิงโครงสร๎างโดยที่สัดสํวนเงินวิจัยที่ถูกด าเนินการโดยภาครัฐมี
ระดับที่สูงกวําภาคเอกชน (ซึ่งแสดงให๎เห็นแล๎วข๎างต๎นวําขาดประสิทธิภาพ) (ตารางที่ 4.3) ในขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล๎วจะมีเอกชนเป็นผู๎น าในการด าเนินการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ สัดสํวนนักวิจัยในภาคเอกชนของไทย
ยังต่ ามากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล๎ว (ตารางที่ 4.4) นอกจากนี้ ข๎อมูลส ารวจรายธุรกิจจากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (สวทน.) (รูปที่ 4.12 และ 4.13) ยังบํงชี้วํา
รายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโดยมากมาจากธุรกิจขนาดใหญํเป็นหลัก ซึ่งหากพิจารณาวําธุรกิจขนาดใหญํของ
ไทยมีศักยภาพในการท านวัตกรรมด๎วยตนเองอยูํแล๎ว จึงเป็นการยากที่จะลอกเลียนความส าเร็จของธุรกิจดังกลําว

                                           
22ระดับการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบจะถกูนยิามในภายหลัง ซึ่งสามารถวัดได๎โดยใชคํ๎าจ๎างตํอประสิทธภิาพทางการผลิตรํวมกับตัวแปรอื่นๆ ประเทศไทย

อาจจะมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต่ ากวาํประเทศสิงค์โปร์ แตํถ๎าเทียบเปน็คําจ๎างตํอประสิทธภิาพทางการผลิตแล๎วประเทศไทยอาจจะสามารถ
แขํงขันกับสิงค์โปร์ได๎ในบางอุตสาหกรรม เป็นต๎น  

23ในสํวนนี้เป็นการคาดการณ์ของคณะผู๎วจิัย ซ่ึงมองวํา World Bank ก าลังพยายามที่จะผลักดันใหก๎รอบการพัฒนาโครงสร๎างแบบใหมํได๎ถูกปรับใช๎ใน
ประเทศที่ด๎อยพัฒนา และประเทศที่ก าลังพัฒนาบางสํวน ซ่ึงจะเร่ิมก๎าวขึ้นมาชงิตลาดอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยในอนาคตอันใกล๎ โดยประเทศใน
กลุํมอาเซียนที่นําจะใช๎แนวทางการพัฒนาในลักษณะนี้ ประกอบไปด๎วย ประเทศลาว กัมพูชา พมํา และเวยีตนาม 
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มาขยายผลตํอยังธุรกิจอ่ืนๆ ภาครัฐจึงควรที่จะพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาภาคธุรกิจในแงํของการพัฒนาการ
เรียนรู๎ขององค์กร ควบคูํกับการสนับสนุนทางด๎านการเงินและบุคลากร24 

ตารางที ่4.3  แสดงตัวแปรต่างๆที่สะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมของไทย 
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Thailand 7,705 316 140 .21 45 48.7* 

Malaysia 13,344 365** 43 .63** 84.9 84.7** 

Argentina 13,334 983 196 .51 30.3 29.3 

Brazil 9,775 658 526 1.07 n.a. 44.6 

S. Korea 26,191 4,672 727 3.21 76.2 73.7 

Singapore 53,014 5,955 517 2.37 66.8 59.8 

Japan 33,577 5,409 593 3.44 77.9 77.7 

UK 35,719 4,149 861 1.78 62.5 46 

US 46,406  4,673 n.a. 2.67 72.2 66.2 
ที่มา: *ข๎อมูลปี 2548, **ข๎อมูลปี 2549, แหลํงที่มาของข๎อมูล:Unesco (2010), Intarakumnerd (2010) 

ตารางที่ 4.3 แสดงเปรียบเทียบศักยภาพในการท านวัตกรรมของประเทศไทยผํานตัวแปรส าคัญๆ 3 กลุํม 
ได๎แกํ ระดับจีดีพีตํอหัวประชากร บุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และรูปแบบของรายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
โดยเปรียบเทียบกรณีของไทยกับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล๎ว รวม 10 ประเทศ ได๎แกํ ไทย 
มาเลเซีย อาร์เจนตินํา บราซิล เกาหลีใต๎ สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา 

ใน 10 ประเทศข๎างต๎น สามารถแบํงประเทศออกได๎เป็นสองกลุํม25 ได๎แกํ กลุํมประเทศที่ก าลังพัฒนา (ไทย 
มาเลเซีย อาร์เจนตินํา บราซิล) และกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว (เก าหลีใต๎ สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา) การจัดกลุํมข๎างต๎นบํงชี้วํากลุํมประเทศที่ก าลังพัฒนาจะมีจ านวนบุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนาใน
ระดับท่ีต่ าทั้งท่ีเป็น researcher และท่ีเป็น technician26 นอกจากนี้ ระดับรายจํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาในกลุํม
ประเทศก าลังพัฒนาก็อยูํในระดับที่ต่ า (โดยมากต่ ากวําร๎อยละ 1) ในขณะที่กลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎วจะมีสัดสํวน
                                           
24 จากข๎อสังเกตดังกลําว ท าให๎คณะผู๎วิจยัเช่ือวําการมุํงเน๎นที่จะเพิ่มสัดสํวนรายจํายเพื่อการวิจยัและพัฒนาตํอจีดีพี และเพิ่มสัดสํวนนักวจิัยตํอประชากร 

อาจจะไมํเพียงพอที่จะผลกัดันให๎ประเทศก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง. 
25 การแบํงใช๎ข๎อมูลจีดีพีตํอหวัประชากรเป็นเกณฑ์ โดยประเทศที่พัฒนาแลว๎จะมจีีดีพีตํอหัวประชากรที่สูงกวํา 20,000 ดอลลําร์ตํอคน 
26 ยกเว๎นประเทศบราซิลที่มีสัดสํวน technician ตํอประชากรหนึ่งล๎านคนในระดับที่สูงเทียบเทํากับกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว  
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รายจํายตํอจีดีพีประมาณร๎อยละ 2-327 ประการสุดท๎ายก็คือ ในกลุํมประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น ภาครัฐจะมีบทบาท
ส าคัญเป็นอยํางมากในการท าวิจัยและพัฒนา โดยกวําร๎อยละ 50 ของการวิจัยทั้งหมดถูกด าเนินการโดยภาครัฐ 
หรือได๎รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ28 ในทางตรงกันข๎าม เอกชนจะมีบทบาทในการด าเนินวิจัยและพัฒนาสูงกวํา
ภาครัฐในประเทศที่พัฒนาแล๎วทั้งการด าเนินการด๎วยตนเอง หรือการเป็นแหลํงเงินทุนให๎กับโครงการวิจัยและ
พัฒนา   

ตารางที ่4.4  แสดงตัวแปรต่างๆที่สะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมของไทย (2) 

Country % of Business 
researcher 

% of Government 
researcher 

% of Higher 
education 
researcher 

Thailand 23.3 14.5 60.5 

Malaysia 36.4* 11* 52.6* 

Argentina 10.8 44.1 43.5 

Brazil 37.4 5.5 56.8 

S. Korea 74.9 7.1 16.9 

Singapore 59.4 5.8 34.8 

Japan 70.7 4.8 23.3 

UK 35.5 3.4 59.6 

US 80 n.a. n.a. 
ที่มา:*ข๎อมูลปี 2549, Unesco (2010), Intarakumnerd (2010) 

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบบุคลากรเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตามลักษณะงาน โดยแยกออกเป็น ภาคเอกชน 
ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ผลการเปรียบเทียบพบวํากลุํมประเทศที่ก าลังพัฒนาจะมีนักวิจัยอยูํ ใน
สถาบันการศึกษาในสัดสํวนที่สูงมาก ในขณะที่นักวิจัยของกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎วจะท างานในภาคเอกชนเป็น
หลัก (ร๎อยละ 60-80)29 

  

                                           
27 ยกเว๎นประเทศอังกฤษที่มีสัดสํวนรายจาํยเพื่อการวจิัยและพัฒนาตํอจีดีพีอยูํที่ 1.78 
28 ยกเว๎นประเทศมาเลเซียที่ภาคเอกชนมบีทบาทสูงมากในการท าวจิัยและพัฒนา  
29 ยกเว๎นกรณีของประเทศอังกฤษที่มีสัดสํวนนักวจิัยในสถาบันการศึกษาประมาณร๎อยละ 60 และมีสัดสํวนนักวจิัยในภาคเอกชนประมาณร๎อยละ 35 
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รูปที่ 4.12 แสดงค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาและจ านวนบริษัทในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2551 จ าแนก
ตามยอดขาย/รายได้จากการบริการ 

 

รูปที่ 4.12 จ าแนกคําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและจ านวนบริษัทในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2551 
จ าแนกตามยอดขาย/รายได๎จากการบริการ พบวํารายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนามาจากธุรกิจที่มีรายได๎ในระดับที่
สูงเป็นหลัก โดยจากการส ารวจพบวํา ในภาคการผลิตนั้น คําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนามาจากธุรกิจใหญํ  (มี
รายได๎สูง) คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 85.7 ของยอดคําใช๎จํายทั้งหมดในภาค ส าหรับภาคบริการนั้น รายจํายจากธุรกิจ
ขนาดใหญํคิดเป็นร๎อยละ 57.6 ของยอดคําใช๎จํายทั้งหมดในภาค 

รูปที่ 4.13 แสดงค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาและจ านวนบริษัทในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2551 จ าแนก
ตามจ านวนพนักงาน 
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รูปที่ 4.13 จ าแนกคําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและจ านวนบริษัทในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2551 
จ าแนกตามจ านวนพนักงาน พบวําหากใช๎เกณฑ์การวัดขนาดธุรกิจของ OECD30 จะได๎ข๎อสรุปวํารายจํายเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนามาจากธุรกิจขนาดใหญํเป็นหลักเชํนเดียวกัน โดยในภาคการผลิตนั้น ธุรกิจขนาดใหญํจะมีคําใช๎จําย
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร๎อยละ 88.1 ของยอดคําใช๎จํายทั้งหมดในภาค ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญํในภาค
บริการมีคําใช๎จํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร๎อยละ 58.1 ของยอดคําใช๎จํายทั้งหมดในภาค 

4.4  บทวิเคราะห์: กรอบการพัฒนาของไทยในปัจจุบันมีความเพียงพอหรือไม่ ต่อการผลักดัน
ประเทศให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 

สรุปประเด็นจากที่พิจารณาผํานมาจะพบวําประเทศไทยก าลังด าเนินนโยบายที่คํอนข๎างจะเป็นเชิงรับ และ
มีระดับการปกป้องสิทธิ์ที่ต่ า (รูปที่ 4.14) ภายใต๎กรอบการพัฒนาในปัจจุบันประเทศไทยก าลังถูกบีบจากสามระดับ 
โดยในอุตสาหกรรมที่ต่ า ซึ่งเน๎นทรัพยากรและเน๎นแรงงานเข๎มข๎นเป็นหลัก ประเทศไทยจะถูกกดดันจากกลุํม
ประเทศที่มีเศรษฐกิจยังไมํพัฒนา ซึ่งจะมุํงเน๎นที่กรอบการพัฒนาโครงสร๎างแบบใหมํ โดยเน๎นนโยบายเชิงรุกที่รุก
คืบจากอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเป็นหลัก ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ก าลังจะถูกกดดันจากกลุํมประเทศที่มีการ
แขํงขันในระดับเดียวกัน โดยประเทศเหลํานี้บางประเทศเน๎นนโยบายเชิงรุกที่รุนแรง เชํนการใช๎นโยบายแทรกแซง
โดยตรงจากภาครัฐ หรือการใช๎นโยบายสนับสนุนแบบเชิงรุกเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการผลิตให๎เร็ว
กวําของไทย ยิ่งไปกวํานั้นประเทศไทยก าลังถูกกดดันจากประเทศที่พัฒนาแล๎ว ซึ่งมีเทคโนโลยีในระดับที่สูง และ
พยายามที่จะผลักดันการปกป้องสิทธิ์ตํางๆเพ่ือป้องกันไมํให๎เกิดการไลํทันเทคโนโลยีได๎ ท๎ายที่สุดเมื่อพิจารณาถึง
ศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ จะพบวําประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาที่ต่ าเมื่อพิจารณาจาก
สัดสํวนรายจํายเพ่ือการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รวมทั้งมีสัดสํวนบุคคลากร
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาและชํางเทคนิคตํอประชากรที่ต่ า และมีปัญหาทางด๎านโครงสร๎างการวิจัยและพัฒนาซึ่ง
เอกชนมีบทบาทในการท าวิจัยและพัฒนาที่น๎อย เมื่อรวมกับบทบาทของภาครัฐในเชิงรับที่เป็นอยูํ ณ ปัจจุบัน ท า
ให๎ทางคณะผู๎วิจัยเชื่อวํากรอบการพัฒนาที่ผํานมาและกรอบการพัฒนานวัตกรรมของไทยในปัจจุบันไมํนําที่จะ
สามารถผลักดันประเทศให๎ก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางได๎ในอนาคต31  

  

                                           
30 ธุรกิจขนาดใหญํคือธุรกิจที่มีจ านวนแรงงานมากกวํา 250 คน ในขณะทีธุ่รกิจขนาดกลางและยํอมจะมจี านวนแรงงานน๎อยกวํา 250 คน ในการ

วิเคราะห์สํวนนี้จะใช๎เกณฑ์ธุรกิจขนาดใหญํคือธุรกิจที่มจี านวนแรงงานมากกวํา 200 คนแทนเนื่องจากความจ ากัดของข๎อมูล – คณะผู๎วิจัย 
31 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ทางคณะผู๎วิจัยพบวํา ในปัจจุบันได๎มีหลายหนวํยงานที่ได๎เริ่มใช๎นโยบายเชิงรุกที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงทางคณะผู๎วิจัย

เช่ือวํานโยบายดังกลําวจะชวํยให๎ประเทศมีการพัฒนาทางด๎านนวัตกรรมที่ดีขึ้น อยํางไรก็ตาม จากการสังเคราะห์บทเรียนจากภาคทฤษฎีของ
ตํางประเทศ รวมทั้งบทเรียนการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทยทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับรายธุรกิจ ทางคณะผู๎วิจยัเช่ือวํานโยบายที่มอียูํใน
ปัจจุบันไมํนําจะเพียงพอทีจ่ะตอบโจทยก์ารผลักดันประเทศให๎ก๎าวพ๎นกบัดักรายได๎ปานกลางไปได๎ (ดูรายละเอยีดเพิ่มเติมพร๎อมข๎อเสนอแนะในบทที ่8) 
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รูปที่ 4.14 แสดงกรอบการพัฒนาในปัจจุบันของไทยและภัยคุกคามจากต่างประเทศ 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผู๎วิจัย 

ความเห็นข๎างต๎นสอดคล๎องกับการส ารวจความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเศรษฐศาสตร์ 12 ทํานจาก
สถาบันวิจัยชั้นน าของประเทศ32 การส ารวจความคิดเห็นใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเปิด โดยให๎แสดงมุมมองใน
ประเด็นที่วํา “รูปแบบการพัฒนาของประเทศไทยในปัจจุบันจะสามารถน าประเทศไทยไปสูํระดับประเทศที่พัฒนา
แล๎วได๎หรือไมํ อยํางไร?” ผลการส ารวจความคิดเห็นพบวําผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานมีความเห็นตรงกันวํา รูปแบบการ
พัฒนาของไทยในปัจจุบันไมํสามารถที่จะผลักดันให๎ประเทศไทยก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางไปได๎ นอกจากนี้มี
นักเศรษฐศาสตร์ 6 ทํานที่คิดวําประเทศไทยจะมีระดับการพัฒนาที่ลดลงในอนาคต เนื่องด๎วยการแขํงขันกับ
ประเทศท่ีไลํตามมาอ่ืนๆ อาทิเชํน จีน เวียดนาม และอินโดนิเซีย 
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ภาคผนวก 
รหัสอุตสาหกรรมที่ใช๎ในรูปที่ 3.5 และรูปที่ 3.6 มาจากมาตรฐานการแบํงภาคอุตสาหกรรมระดับสากล

อันดับที่สาม (International Standard Industrial Classification, ISIC-Rev.3)ซี่งจ าแนกอุตสาหกรรมการผลิต 
(Manufacturing) ออกเป็น 23 สาขายํอยดังนี้ โดยอุตสาหกรรม All แสดงถึงอุตสาหกรรมการผลิตทุกสาขายํอย
รวมกัน 

15. Manufacture of Food Products and Beverages  

16. Manufacture of Tobacco Products  

17. Manufacture of Textiles  

18. Manufacture of Wearing Apparel; Dressing and Dyeing of Fur  

19. Tanning and Dressing of Leather; Manufacture of Luggage, Handbags, Saddlery, Harness and 
Footwear  

20. Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, except Furniture; Manufacture of 
articles of Straw and Plaiting Materials  

21. Manufacture of Paper and Paper Products  

22. Publishing, Printing and Reproduction of Recorded Media  
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23. Manufacture of Coke, Refined Petroleum Products and Nuclear Fuel  

24. Manufacture of Chemicals and Chemical Products  

25. Manufacture of Rubber and Plastics Products  

26. Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products  

27. Manufacture of Basic Metals  

28. Manufacture of Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment  

29. Manufacture of Machinery and Equipment NEC 

30. Manufacture of Office, Accounting and Computing Machinery  

31. Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus NEC 

32. Manufacture of Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus  

33. Manufacture of Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks  

34. Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers  

35. Manufacture of other Transport Equipment  

36. Manufacture of Furniture; Manufacturing NEC 

37. Recycling  

All. All manufacturing 
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บทที่ 5  เส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาท
ภาครัฐ และบทบาทของนวัตกรรม 

ในบทนี้จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํในปัจจุบัน เพ่ือสร๎างแนวคิดเกี่ยวกับเส๎นทางการพัฒนาของ
อุตสาหกรรม (Industry’s development path) โดยอาศัยทฤษฎีสมัยใหมํที่ถูกใช๎กันอยํางแพรํหลายในปัจจุบัน 
การเข๎าใจถึงเส๎นทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมจะท าให๎เข๎าใจถึงสภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นอยูํและทิศทางการ
พัฒนาของแตํละอุตสาหกรรมในอนาคต รวมทั้งเข๎าใจถึงบทบาทของนวัตกรรมที่ควรจะเป็น เพ่ือให๎สอดรับกับ
เส๎นทางการพัฒนาของแตํละอุตสาหกรรม 

5.1  ข้อเสียของการวางนโยบายในปัจจุบันโดยใช้กรอบ Input-output 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน มักจะอยูํในรูปของการเปรียบเทียบ Input-output ของ

สถานการณ์ปัจจุบันของไทยเทียบกับเป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยในกรณีของการพัฒนานวัตกรรมของไทยใน
ปัจจุบันนั้น พบวํา กิจกรรมการท านวัตกรรมของไทยอยูํในระดับต่ าทั้งในแงํของรายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตํอ
ผลผลิตมวลรวม จ านวนนักวิจัยที่มีอยูํตํอหัวประชากร รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมโดยภาครัฐเป็นสํวนใหญํ ซึ่งตําง
จากประเทศที่พัฒนาแล๎วซึ่งจะมีรายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่คํอนข๎างสูง มีสัดสํวนนักวิจัยตํอหัวประชากรที่
คํอนข๎างมาก และการท านวัตกรรมเกิดขึ้นในภาคเอกชนเป็นสํวนใหญํ (ตารางท่ี 4.3 และ 4.4) 

ผลการเปรียบเทียบ Input-output จึงท าให๎ภาครัฐมีแนวโน๎มที่จะเน๎นการเพ่ิมรายจํายเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา การสร๎างบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งการให๎เงินทุนสนับสนุนให๎เกิดการท านวัตกรรมขึ้นใน
ภาคเอกชน โดยหวังวําจะเป็นการท าให๎ Input มีความคล๎ายคลึงกับประเทศที่พัฒนาแล๎ว และท าให๎ Output ซึ่งก็
คือการพัฒนาเศรษฐกิจอยูํในระดับที่สูงเชํนเดียวกัน 

จากผลการศึกษาในโครงการยํอยที่ 1 ซึ่งระบุถึงความส าคัญของมิติเชิงคุณภาพของตัวแปรมหภาคในการ
อธิบายถึงความแตกตํางของพัฒนาการทางเศรษฐกิจระหวํางประเทศ การศึกษาวรรณกรรมปริทัศน์ในบทที่ผํานมา 
รวมทั้งการศึกษาบทเรียนจากการพัฒนาการศึกษาของไทยที่ผํานมา (ดูกลํองที่ 5.1) พบวํา ความคาดหวังดังกลําว
ไมํนําที่จะให๎ผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เนื่องจากระดับการใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา จ านวนนักวิจัย และสัดสํวน
กิจกรรมการท านวัตกรรมโดยภาคเอกชน อาจจะไมํได๎มีความส าคัญเลย หากไมํสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น การเพ่ิมขึ้นในตัวเชื่อมโยงดังกลําวจะเกิดประสิทธิผลก็ตํอเมื่อตัวเชื่อมโยงตํางๆ
เหลํานั้นได๎น าไปสูํการพัฒนาเศรษฐกิจจริงในที่สุด ประเด็นนี้มีความส าคัญและเทียบเคียงได๎กับระดับการศึกษาของ
ประเทศ โดยระดับการศึกษาก็เชํนเดียวกันที่จะต๎องสามารถเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจผํานทางคุณภาพ
ของแรงงานที่จะตอบสนองตํอการท างานให๎กับภาคธุรกิจ อีกทอดหนึ่ง จึงจะท าให๎การพัฒนาการศึกษามี
ความส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางแท๎จริง บทเรียนจากกรณีการศึกษาของไทยได๎ชี้ให๎เห็นแล๎ววํา การเพ่ิม
กิจกรรมการศึกษาเพียงอยํางเดียว (ซึ่งก็คือ การเพ่ิมรายจํายเพ่ือการศึกษา) อาจจะไมํได๎น ามาสูํการพัฒนา
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เศรษฐกิจก็เป็นได๎ ในท านองเดียวกัน การเพ่ิมกิจกรรมการท านวัตกรรมของไทยเพียงอยํางเดียว (เชํน การเพ่ิม
รายจํายเพ่ือการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การเพ่ิมจ านวนบุคลากร หรือการเพ่ิมสัดสํวนกิจกรรมโดย
ภาคเอกชน) อาจจะไมํได๎น ามาสูํการพัฒนาเศรษฐกิจอยํางแท๎จริงก็เป็นได๎ 

กล่องที่ 5.1: บทเรียนจากการพัฒนาการศึกษาของไทย 

จากการวิเคราะห์ในโครงการยํอยที่ 1 พบวําการศึกษาของไทยยังตามหลังประเทศที่พัฒนาแล๎ว ทั้งทา งด๎าน
ปริมาณและคุณภาพ แตํกระนั้น หากเปรียบเทียบ Input-Output ของการศึกษาไทยจะพบวํา ในสํวนของ Input (รูปที่ 
5.1) นั้น พบวํารายจํายเพื่อการศึกษาของไทย เมื่อเทียบเป็นอัตราสํวนตํอผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือเทียบในอัตราสํวนตํอ
รายจํายรวมภาครัฐจะมีระดับที่ไมํด๎อยไปกวําประเทศอื่นๆ แตํเมื่อพิจารณาในสํวนของ Output (รูปที่ 5.2 และ ตารางที่ 
5.1) จะพบวําไทยมีคุณภาพการศึกษาที่ต่ าและไมํสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของภาคธุรกิจได๎อยํางเหมาะสม 

รูปที่ 5.1 เปรียบเทียบรายจ่ายเพื่อการศึกษาของไทย กับประเทศอื่นๆ (ในรูปอัตราส่วน) 

 
ที่มา: Bisonyabut (2012) 
 

รูปที่ 5.1 แสดงการเปรียบเทียบรายจํายเพื่อการศึกษาของไทยกับประเทศอื่นๆ โดยเปรียบเทียบในรูปของ
สัดสํวนรายจํายเพื่อการศึกษาตํอรายจํายรวมของภาครัฐ และสัดสํวนรายจํายเพื่อการศึกษาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวม ประเทศ
ที่น ามาเปรียบเทียบประกอบไปด๎วย ประเทศที่อยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว 6 ประเทศ อันได๎แกํ สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต๎ ฮํองกงและสิงค์โปร์ ประเทศที่อยูํในกลุํมประเทศก าลังพัฒนาซึ่งอยูํในระดับเดียวกับประเทศ
ไทย 1 ประเทศอันได๎แกํประเทศมาเลเซีย และประเทศที่อยูํในกลุํมประเทศก าลังพัฒนาแตํมีระดับการพัฒนาที่ต่ ากวําของ
ประเทศไทย 2 ประเทศ อันได๎แกํ ประเทศอินโดนิเซียและเวียดนาม ผลการเปรียบเทียบพบวําสัดสํวนรายจํายเพื่อ
การศึกษาของไทยเมื่อวัดในรูปของสัดสํวนรายจํายตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมอยูํในระดับที่ไมํแตกตํางกันมากกับประเทศอื่นๆ 
และมีสัดสํวนรายจํายเพื่อการศึกษาในระดับสูงกวําประเทศอ่ืนๆ (ยกเว๎นประเทศฮํองกง) เมื่อวัดในรูปของสัดสํวนรายจําย
ตํองบประมาณภาครัฐ 
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รูปที่ 5.2 เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาโดยใช้คะแนนเฉลี่ย PISA 

 
ที่มา: Bisonyabut (2012) 
 

รูปที่ 5.2 แสดงการเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของไทยกับประเทศอ่ืนๆ โดยใช๎คําเฉลี่ยของ
คะแนนสอบสามวิชาจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment, PISA) ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาการศึกษาโดยเปรียบเทียบระหวํางประเทศ ผล
การศึกษาพบวําคุณภาพทางการศึกษาของไทยอยูํในระดับที่ต่ ากวํากลุํมประเทศท่ีพัฒนาแล๎วอยํางเห็นได๎ชัด   

ตารางท่ี 5.1   แสดงช่วงห่าง (GAP) ของทักษะที่ส าคัญของอุตสาหกรรมโดยรวม 

ทักษะ คาดหวัง สภาพเป็นจริง สํวนตําง 
ทักษะเชิงคิด 3.89 2.30 1.59 
ความรู๎คอมพิวเตอร ์ 3.57 2.02 1.55 
ทักษะภาษา 3.38 1.93 1.45 
ทักษะสื่อสัมพันธ ์ 3.74 2.42 1.32 
ที่มา: แผนแมํบทดา๎นแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554) (บทสรุปผู๎บรหิาร), กระทรวงแรงงาน, 2550, หน๎า 16 

ตารางที่ 5.1 แสดงชํวงหํางระหวํางทักษะที่ส าคัญของอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งพบวําแรงงานมีทักษะที่ต่ า
กวําความคาดหวังจากธุรกิจที่คํอนข๎างสูง ทั้งในทักษะเชิงคิด ความรู๎ด๎านคอมพิวเตอร์ ทักษะทางด๎านภาษา และ
ทักษะสื่อสัมพันธ์ 

จากกรณีศึกษาข๎างต๎น บํงชี้เป็นนัยวําการพัฒนาปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยอาศัยเพียงการเพ่ิม Input ให๎
สอดคล๎องกับประเทศที่พัฒนาแล๎วอาจจะไมํใชํสิ่งที่น ามาซึ่งผลลัพธ์แบบเดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแล๎วก็ได๎ 
รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมจึงต๎องพิจารณาในระดับที่ลึกลงไปมากกวําเพียงการเปรียบเทียบ Input-Output 
ดังที่กระท าอยูํในปัจจุบัน 
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5.2  รูปแบบการกระจายกิจกรรมการผลิต 
เพ่ือที่จะเข๎าใจถึงกลไกการสํงผํานผลกระทบของการท านวัตกรรมไปสูํระบบเศรษฐกิจ จะต๎องเริ่มจากการ

นิยามกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตสินค๎าหรือบริการ
ใดๆ ซึ่งมีความหลากหลายและแตกตํางกันนั้น สามารถที่จะสรุปออกมาในรูปของการเชื่อมโยงกิจกรรมยํอยๆเข๎า
มาประกอบกัน (รูปที่ 5.3) ตามแนวคิดของการจ าแนกกิจกรรมตามหํวงโซํมูลคํา (Value Chain)  

รูปที่ 5.3 กลไกการเชื่อมโยงจากการท านวัตกรรมมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

รูปที่ 5.3 แสดงการจ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในรูปของกิจกรรมยํอยๆที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยกิจกรรม
การผลิตหลัก จะประกอบไปด๎วยกิจกรรมยํอยๆที่ด าเนินการสอดคล๎องกันและน าไปสูํการผลิตสินค๎าหลักในที่สุด 
ทั้งนี้  การแบํงกิจกรรมในลักษณะดังกลําวมีรูปแบบทั่วไปและสามารถใช๎อธิบ ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ระดับพ้ืนฐานไปจนกระทั่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความซับซ๎อนได๎เป็นอยํางดี ตัวอยํางของกิจกรรมการผลิตที่มี
ความซับซ๎อนไมํมาก เชํน การผลิตหมากฝรั่ง ซึ่งประกอบไปด๎วยกิจกรรมยํอย 5 กิจกรรม อันได๎แกํ การผลิต
วัตถุดิบ การผลิตเครื่องจักรเพ่ือใช๎ในการผลิต การน าวัตถุดิบมาผลิตหมากฝรั่ง กระบวนการท าหีบหํอให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการจัดจ าหนําย ในขณะที่ตัวอยํางของกิจกรรมการผลิตที่มีความซับซ๎อนมาก เชํน การ
ผลิตฮาร์ดดิสไดร์ฟ จะมีกิจกรรมยํอยที่คํอนข๎างมากและซับซ๎อน เชํน กระบวนการผลิตชิ้นสํวน จะประกอบไปด๎วย
กิจกรรมยํอยหลายกิจกรรมรวมกัน เนื่องจากแตํละชิ้นสํวนมีความต๎องการทางเทคโนโลยีที่แตกตํางกัน จึงต๎อง
ด าเนินการผลิตแตํละชิ้นสํวนแยกจากกัน นอกจากนี้ กิจกรรมการผลิตฮาร์ดดิสไดร์ฟ ยังรวมไปถึง กิจกรรมการวิจัย
และพัฒนา กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการขาย และการดูแลรักษา และการให๎บริการ
หลังการขาย ฯลฯ แตํทั้งนี้และทั้งนั้น การจ าแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามรูปที่ 5.3 ก็มีความครอบคลุมเพียงพอ
ในการอธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเหลํานั้นได๎อยํางสมบูรณ์  

Porter (1990) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจ าแนกกิจกรรมการผลิตออกตามหํวงโซํมูลคํา (Value 
Chain) โดยพิจารณาวําการผลิตสินค๎าหนึ่งๆจะประกอบไปด๎วยกิจกรรมยํอยๆหลายกิจกรรม ซึ่งการด าเนิน
กิจกรรมยํอยตํางๆเหลํานี้ตํางก็มีต๎นทุน ซึ่งท าให๎สินค๎ามีมูลคําที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆตามขั้นตอนการผลิต กิจกรรมใน
หํวงโซํมูลคําสามารถแบํงออกได๎เป็นสองสํวนหลัก อันได๎แกํ กิจกรรมหลัก (Primary activities) และกิจกรรมเสริม 
(Supporting activities) (รูป 5.4) 

 
  

 

กิจกรรมหลัก 

กิจกรรม

ย่อยท่ี 1 

กิจกรรม

ย่อยท่ี 2 

กิจกรรม

ย่อยท่ี 3 

กิจกรรม

ย่อยท่ี 4 
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รูปที่ 5.4 การจ าแนกกิจกรรมการผลิตออกตามห่วงโซ่มูลค่าตามแนวคิดของ Porter (1990) 

 
ที่มา:differentiateyourbusiness.co.uk 

รูปที่ 5.4 เป็นรูปที่แสดงถึงแนวคิดเรื่องการกระจายกิจกรรมการผลิตออกตามหํวงโซํมูลคําของ Porter 
(1990) โดยได๎มีการจ าแนกกิจกรรมการผลิตออกเป็น กิจกรรมหลัก (Primary activities) และกิจกรรมสนับสนุน 
(Support activities) ในกิจกรรมหลักประกอบไปด๎วยกิจกรรมยํอย 5 กิจกรรม คือ การเก็บรักษาและการกระจาย
วัตถุดิบภายในองค์กร (Inbound logistics) การผลิตสินค๎าจากวัตถุดิบ (Operations) การจัดเก็บและกระจาย
สินค๎าไปสูํผู๎บริโภค (Outbound logistics) กิจกรรมด๎านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) การ
ให๎บริการตํางๆที่เกี่ยวข๎อง (Service) และในกิจกรรมสนับสนุนจะประกอบไปด๎วยกิจกรรมยํอยๆ 4 กิจกรรม คือ 
การจัดซื้อจัดจ๎าง (Procurement) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 
resource management) และโครงสร๎างพ้ืนฐานของธุรกิจ (Firm infrastructure) 

แนวความคิดของ Porter (1990) เป็นแนวความคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ท าให๎สามารถเข๎าใจถึงกระบวนการ
ผลิตในปัจจุบัน ตัวอยํางเชํน การประยุกต์แนวความคิดของหํวงโซํมูลคําปรับเข๎ามาใช๎กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย
อาศัย Stan Shih’s Smile Curve (กลํองท่ี 5.2) เป็นต๎น 
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กล่องที่ 5.2: กรณีศึกษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไต้หวัน โดยอาศัยแนวคิดการจ าแนก
กิจกรรมตามห่วงโซ่มูลค่า 

อุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแบํงกิจกรรมการผลิตจ าแนกตามหํวงโซํมูลคําออกได๎เป็น 7 กิจกรรมหลัก (รูป
ที่ 5.5) เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยอาศัยประสบการณ์ของประเทศเกาหลีใต๎ ฮํองกง 
และไต๎หวัน (Gereffi,  1999) จะพบวํา อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศทั้งสามมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเมื่อประเทศมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจอยูํในขั้นต่ า ประเทศ
เหลํานี้เริ่มต๎นจากการเป็นผู๎ผลิตสินค๎าซึ่งมีมูลคําเพ่ิมที่ต่ าแตํเพียงอยํางเดียว เนื่องจากประเทศเหลํานี้ไมํมีความ
ช านาญพอที่จะผลิตในกิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมสูง แตํประเทศเหลํานี้มีข๎อได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนแรงงานที่ ต่ ากวํา
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกวํา ซึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น เมื่อประเทศมีระดับการพัฒนาที่สูงเพ่ิมขึ้น 
ต๎นทุนคําแรงที่เคยต่ าและท าให๎ประเทศมีความได๎เปรียบเริ่มที่จะเพ่ิมสูงขึ้น ท าให๎เสียเปรียบประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาที่ต่ ากวํา (เชํน ไทย อินเดีย จีน ศรีลังกา เป็นต๎น) ภาคธุรกิจจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องขยายกิจกรรมการผลิต
ออกไปทั้งสองด๎าน โดยการขยายทางด๎านซ๎ายเป็นการปรับตัวเพ่ือสร๎างความสามารถในการท าวิจัยและพัฒนา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และรับจ๎างผลิตแบบครบวงจรให๎กับบริษัทตํางชาติ  ในขณะที่การขยายตัวทางด๎านขวาเป็ น
การพยายามสร๎างตัวแบรนด์สินค๎าของตัวเองขึ้นมาแขํงในตลาดโลก ทั้งสองกิจกรรมตํางก็มีมูลคําเพ่ิมที่สูงกวํา
กิจกรรมการผลิตเพียงอยํางเดียว เมื่อประเทศทั้งสามได๎พัฒนามาจนกระทั่งต๎นทุนแรงงานเพ่ิมขึ้นสูงจนเสียเปรียบ
การแขํงขันทางด๎านต๎นทุนกับประเทศที่มีคําแรงถูกกวํา ประเทศเหลํานี้จึงเริ่มกระจายกิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมที่ต่ า
ออกไปยังประเทศที่มีต๎นทุนแรงงานที่ถูก โดยยังคงเก็บกิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมเอาไว๎ด าเนินการเอง (ตารางท่ี 5.2) 

รูปที่ 5.5 แสดงการจ าแนกห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 
 
ที่มา: www.brookings.edu/~/media/events/2010/6/09%20china%20global/20100609_china_global_steinfield 

รูปที่ 5.5 จ าแนกกิจกรรมการผลิตในหํวงโซํมูลคําของอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยแบํงกิจกรรมการผลิต
ออกเป็น 7 กิจกรรม ประกอบไปด๎วย การท าวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การสร๎างกรอบ

http://www.brookings.edu/~/media/events/2010/6/09%20china%20global/20100609_china_global_steinfield
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แนวคิดให๎กับสินค๎า (Product Conceptualization) การออกแบบสินค๎า (Product Design) การผลิตสินค๎า 
(Manufacturing) การสร๎างแบรนด์สินค๎า (Branding) การกระจายสินค๎าและการตลาด (Marketing and 
Distribution) และ การให๎บริการ (Customer Service)  

ตารางท่ี 5.2  แสดงบทบาทของประเทศไต้หวันในฐานะตัวประสานระหว่างผู้จ้างวานผลิตสินค้ากับ 
ผู้ผลิตสินค้า 

 
ที่มา: Gereffi (1999) 

ตารางที่ 5.2 แสดงบทบาทของประเทศไต๎หวันในฐานะการเป็นตัวกลางระหวํางผู๎จ๎างวานผลิตสินค๎ากับ
ผู๎ผลิตสินค๎า โดยในปี พ.ศ. 2535 ต๎นทุนแรงงานในขณะนั้นอยูํในระดับที่สูง และท าให๎ประเทศไต๎หวันอยูํในฐานะ
เสียเปรียบโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกันต๎นทุนแรงงานในประเทศที่พัฒนาต่ ากวํา ด๎วยเหตุนี้เอง ประเทศไต๎หวันจึง
ผันตัวเองมาเป็นผู๎รับจ๎างงานผลิตแบบครบวงจร โดยการแบํงกิจกรรมบางประเภทที่มีมูลคําเพ่ิมที่ต่ า และเป็นการ
ผลิตที่เน๎นแรงงานเป็นหลัก ให๎กับประเทศที่มีต๎นทุนทางด๎านแรงงานที่ต่ ากวําเป็นผู๎ด าเนินการผลิต และประเทศ
ไต๎หวันยังคงมีบทบาทส าคัญในกิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมที่สูง ตัวอยํางเชํน จากตารางข๎างต๎น ประเทศไต๎หวันได๎รับ
ค าสั่งการผลิตสินค๎าเป็นมูลคํา 500 ล๎านเหรียญสหรัฐจากบริษัท Kmart ซึ่งในจ านวนนี้ ประเทศไต๎หวันได๎เลือกที่
จะผลิตเองคิดเป็นมูลคําร๎อยละ 35 ของกิจกรรมการผลิตทั้งหมด และแบํงมูลคําเพ่ิมสํวนที่เหลือเป็นการจ๎างวาน
ให๎กับประเทศที่มีคําแรงต่ ากวํา เชํน อินโดนิเซีย สหรัฐอาหรับอิมิเรต และฟิลิปปินส์ เข๎ามาผลิตในกิจกรรมที่มี
มูลคําเพ่ิมต่ า และเน๎นแรงงานเป็นหลัก  
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อีกหนึ่งแนวความคิดที่ขยายความเข๎าใจเกี่ยวกับหํวงโซํมูลคําก็คือ การกระจายชิ้นสํวนการผลิตผําน
เครือขําย (Production Network) ซึ่งเป็นการจ าแนกการผลิตออกตามสํวนประกอบของการผลิต ซึ่งนับได๎วําเป็น
หนึ่งในกิจกรรมของหํวงโซํมูลคํา (Abonyi, 2006) ในเครือขํายการผลิตหนึ่งๆ มักจะมีการจ าแนกบริษัทตํางๆเป็น
ล าดับขั้น ตามความซับซ๎อนในกระบวนการผลิตชิ้นสํวนตํางๆ โดยผู๎ผลิตชิ้นสํวนขั้นที่ 1 (First tier) และ ขั้นที่ 2 
(Second tier) จะมีความสามารถในการผลิตโดยใช๎เทคโนโลยีระดับท่ีสูงกวํา ผู๎ผลิตชิ้นสํวนขั้นที่ 3 (Third tier) ซึ่ง
มักจะมีความสามารถในการผลิตชิ้นสํวนที่ไมํซับซ๎อนหรือใช๎เทคโนโลยีระดับต่ า การจ าแนกกิจกรรมตามการ
กระจายชิ้นสํวนผํานเครือขํายการผลิตท าให๎เข๎าใจถึงกระบวนการผลิตในสินค๎าที่มีเทคโนโลยีสูง มีความซับซ๎อนใน
การผลิตสูงและเกี่ยวข๎องกับชิ้นสํวนจ านวนมากได๎  

รูปแบบการผลิตในปัจจุบันจะมีการกระจายกิจกรรมยํอยๆไปตามความได๎เปรียบโดยเปรียบเทียบของ
ประเทศตํางๆ ซึ่งเรียกกันวํา การกระจายการผลิตในระดับสากล (International Production Network) ซึ่ง
ภายใต๎แนวความคิดเกี่ยวกับการจ าแนกกิจกรรมยํอยๆข๎างต๎น จะได๎รูปแบบการกระจายการผลิตที่แตกตํางกันไป
ตามอุตสาหกรรม ตามความได๎เปรียบโดยเปรียบเทียบในแตํละอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เป็นที่นําสังเกตวํา ประเทศที่
ก าลังพัฒนา หรือประเทศท่ีด๎อยพัฒนา มักจะได๎รับการจัดสรรให๎ผลิตในกิจกรรมที่เน๎นแรงงาน หรือเน๎นทรัพยากร
เป็นหลัก เชํน การผลิตวัตถุดิบ การผลิตสินค๎าเกษตรชั้นปฐม ซึ่งมีมูลคําเพ่ิมที่ต่ า ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว 
มักจะได๎รับการจัดสรรให๎ผลิตในกิจกรรมที่เน๎นทุน หรือเน๎นเทคโนโลยีเป็นหลัก เชํน การท าวิจัยและพัฒนา การ
เป็นเจ๎าของยี่ห๎อสินค๎า (Brand) ซึ่งมีมูลคําเพ่ิมที่สูงกวําโดยเปรียบเทียบ 

แนวทางการจัดสรรกิจกรรมดังกลําว สามารถเข๎าใจได๎โดยการใช๎แบบจ าลองการก าหนดราคาก าไรอยําง
งําย (Simple Mark-up Pricing Model) ของ Khan (2009) ซึ่งได๎ระบุถึงต๎นทุนโดยเปรียบเทียบของกิจกรรมยํอย
ตํางๆไว๎ ดังนี้ 

ต๎นทุนของกิจกรรมยํอยที่ i = 
  

  
        

โดยที่ 
   แสดงถึงคําจ๎างแรงงานในการผลิตกิจกรรมยํอยที่ i 
  แสดงถึงประสิทธิภาพในการผลิตกิจกรรมยํอยที่ i 
   แสดงถึง mark-up price ของผู๎ผลิตกิจกรรมยํอยที่ i  

ภายใต๎แบบจ าลองข๎างต๎น ต๎นทุนของการด าเนินกิจกรรมยํอยๆ จะขึ้นอยูํกับปัจจัยที่ส าคัญ 3 ปัจจัย อัน
ได๎แกํ คําจ๎างแรงงานในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ประสิทธิภาพของแรงงานในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ และ
ความสามารถในการตั้งราคาของธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ความสามารถในการแขํงขันของแตํละประเทศในการ
ด าเนินกิจกรรมหนึ่งๆจึงขึ้นอยูํกับวํา ประเทศดังกลําวมีต๎นทุนแรงงานโดยเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพทางการ
ผลิตมากน๎อยเพียงใด และประเทศดังกลําวมีความสามารถในการก าหนดราคามากน๎อยเพียงใด  

เมื่อพิจารณาในมิติดังกลําวจะพบวํา ประเทศที่พัฒนาแล๎วจะมีความได๎เปรียบในการผลิตสินค๎าที่เน๎นทุน
และเทคโนโลยีเป็นหลัก ทั้งนี้แม๎วําคําแรงของประเทศที่พัฒนาแล๎วจะอยูํในระดับที่สูงกวําประเทศที่พัฒนาต่ ากวํา 
แตํความช านาญในการผลิตสินค๎าที่เน๎นปัจจัยทุนและเทคโนโลยีเป็นหลัก ท าให๎ประเทศที่พัฒนาแล๎วมีความ
ได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนโดยเปรียบเทียบดังกลําว ในขณะเดียวกัน เนื่องจากกิจกรรมที่ใช๎แรงงานและทรัพยากร



62 

 

เป็นหลัก เป็นกิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมที่ต่ า ดังนั้น แม๎วําประเทศที่พัฒนาแล๎วจะมีแรงงานที่มีความสามารถที่สูงกวํา
แรงงานจากประเทศที่พัฒนาต่ ากวําก็ตาม แตํเนื่องจากความแตกตํางทางด๎านประสิทธิภาพของแรงงานมีไมํมาก 
(อันเนื่องมาจากกิจกรรมมีมูลคําเพ่ิมที่ต่ า) จึงท าให๎ประเทศที่พัฒนาแล๎วไมํมีความได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนแรงงาน
โดยเปรียบเทียบ และท าให๎การกระจายกิจกรรมมีรูปแบบที่เน๎นแรงงานและทรัพยากรเป็นหลักจากประเทศที่
พัฒนาแล๎วมายังประเทศที่ก าลังพัฒนา  

5.3  เส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของภาครัฐและบทบาทของนวัตกรรม  
จากการศึกษารูปแบบการกระจายกิจกรรมการผลิตในสํวนที่แล๎วได๎บอกเป็นนัยถึงเส๎นทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมในสามข้ันตอน (ตารางที่ 5.3) ประกอบไปด๎วย   ขั้นตอนการเริ่มต๎นเรียนรู๎ในกิจกรรมยํอย   ขั้นตอน
การขยายกิจกรรมไปตามหํวงโซํมูลคํา และข้ันตอนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของแตํละกิจกรรม  

ขั้นตอนการเริ่มต๎นเรียนรู๎ในกิจกรรมยํอย เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจ
เริ่มต๎นในการผลิตในกิจกรรมยํอยใดกิจกรรมยํอยหนึ่ง ธุรกิจที่เริ่มต๎นมีความจ าเป็นที่จะต๎องเรียนรู๎ในการท าธุรกิจ
ใหมํทั้งระบบ ทั้งในเรื่องของการหาวัตถุดิบที่เหมาะสม การหากระบวนการผลิตที่เหมาะสม และชํองทางการขาย
สินค๎า ในชํวงที่ธุรกิจเริ่มเรียนรู๎ในกิจกรรมยํอยมักจะเป็นชํวงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคําแรงยัง
อยูํในระดับต่ า ท าให๎ธุรกิจสามารถที่จะใช๎แรงงานราคาถูกเป็นจุดแข็งในการแทรกตัวเข๎าสูํการแขํงขันในระดับ
สากล บทบาทของภาครัฐที่ส าคัญในขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมในขั้นตอนแรก จึงอยูํที่การสนับสนุนให๎เกิด
การน าเข๎าเทคโนโลยี เครื่องจักรจากตํางประเทศ เพ่ือให๎การผลิตมีประสิทธิภาพที่สูงและได๎มาตรฐานสากล ซึ่งรวม
เรียกวํา Investment promotion policy 

ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นตอนการขยายกิจกรรมไปตามหํวงโซํมูลคํา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจมีความช านาญในการ
ท ากิจกรรมยํอยในระดับหนึ่งแล๎ว ธุรกิจจึงเริ่มที่จะขยายกิจกรรมการผลิตออกไปตามหํวงโซํมูลคําเพ่ือให๎เกิดก าไรที่
มากขึ้น และเพ่ือลดแรงกดดันจากคําแรงที่สูงขึ้นตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นตัวผลักดันให๎
ธุรกิจต๎องพัฒนาจากการผลิตที่เน๎นแรงงานถูกเป็นหลัก มาเป็นการผลิตที่เน๎นปัจจัยทุนมากขึ้น และเน๎นแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น บทบาทของภาครัฐในขั้นตอนที่สอง จึงอยูํที่การออกนโยบายสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาตาม
หํวงโซํการผลิต ซึ่งอาจจะต๎องใช๎การพัฒนาเทคโนโลยี (Upgrading) รํวมด๎วย ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวําการ
พัฒนาตามหํวงโซํการผลิตเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับนวัตกรรม เนื่องจากวําเป็นการขยายกิจกรรมการผลิตไปยัง
กิจกรรมยํอยที่ภาคธุรกิจไมํเคยด าเนินมากํอน (New to the firm) และต๎องอาศัยการปรับเปลี่ยนทิศทางของ
องค์กรเป็นอยํางมาก (Organizational Innovation)  

ขั้นตอนที่สามจะเป็นการเสริมสร๎างนวัตกรรมภายใต๎กิจกรรมที่ด าเนินการอยูํ ซึ่งเป็นการมุํงเน๎นที่ การลด
ต๎นทุนการผลิต และ/หรือ การเพิ่มความสามารถในการตั้งราคา (Mark-up) ให๎สูงยิ่งขึ้น บทบาทของภาครัฐในสํวน
นี้จึงเกี่ยวข๎องกับนโยบายนวัตกรรมเป็นหลักใหญํ ในการสนับสนุนให๎ภาคธุรกิจเกิดนวัตกรรมใหมํๆ ขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนความสามารถทางการแขํงขันของภาคธุรกิจ 

ข๎อสังเกตประการหนึ่งก็คือ บางอุตสาหกรรมอาจจะมีการพัฒนาเพียงสองขั้นตอน อันประกอบไปด๎วย 
ขั้นตอนการเริ่มต๎นเรียนรู๎ในกิจกรรมยํอย และข๎ามมาสูํการสร๎างนวัตกรรมของกิจกรรมนั้นๆ เพียงอยํางเดียว โดย
ไมํมีการขยายกิจกรรมไปตามหํวงโซํมูลคํา ทางคณะผู๎วิจัยเชื่อวํารูปแบบการพัฒนาดังกลําวไมํมีความเหมาะสม
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ในทางปฏิบัติ เนื่องจากภาระต๎นทุนแรงงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นแรงกดดันที่ท าให๎การเน๎นเพียงกิจกรรมยํอย (ซึ่ง
ใช๎แรงงานเป็นหลัก) ไมํสามารถท่ีจะอยูํรอดได๎ 

ตารางท่ี 5.3  แสดงเส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 เส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ล าดับขัน้ตอน ขั้นตอนที่ 1: การเร่ิม

เรียนรู ๎
ขั้นตอนที่ 2: การขยายกิจกรรม
การผลิต 

ขั้นตอนที่ 3: การเสริมสร๎าง
นวัตกรรม 

ความกดดันจากคําแรง คําแรงอยูํในระดับต่ า คําแรงอยูํในระดับกลาง คําแรงอยูํในระดับสงู 
รูปแบบการผลิต เน๎นการผลิตโดยใช๎

แรงงานเปน็หลัก 
ลดบทบาทของแรงงาน เนน๎การ
แทนที่แรงงานด๎วยปัจจัยทนุ 

เน๎นการผลิตโดยใชน๎วัตกรรม
เป็นหลัก 

นโยบายสนับสนนุ
ภาครัฐ 

Investment Promotion 
Policy 

Upgrading Policy and 
Innovation Policy (Type II) 

Innovation Policy (Type I) 

 

ภายใต๎กรอบเส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข๎างต๎น จะพบวําการท านวัตกรรมสามารถแบํงออกได๎เป็น
สองแบบ ประกอบไปด๎วย นวัตกรรมภายใต๎กิจกรรมที่ด าเนินการอยูํ (Type I) และนวัตกรรมเพ่ือขยายกิจกรรมให๎
เพ่ิมสูงขึ้น (Type II) โดยนวัตกรรมในแบบแรกจะมุํงเน๎นที่การพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตในกิจกรรมที่
ด าเนินการอยูํ ในขณะที่นวัตกรรมในแบบที่สองจะเป็นการพยายามขยายกิจกรรมที่ด าเนินการอยูํให๎กว๎างมากขึ้น 
และครอบคลุมกิจกรรมยํอยอ่ืนๆมากข้ึน 

ความส าคัญของนวัตกรรมทั้งสองประเภทมีความแตกตํางกันตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยในกรณี
ของประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว ซึ่งมักจะด าเนินกิจกรรมยํอยในหํวงโซํการผลิตที่มีมูลคําสูงอยูํแล๎ว การท านวัตกรรมแบบ
แรก (Type I) หรือก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพภายใต๎กิจกรรมที่ด าเนินการอยูํจะให๎ผลตอบแทนที่สูงมากกวํา
นวัตกรรมแบบที่สอง (Type II) ซึ่งเป็นการขยายกิจกรรมที่ด าเนินการอยูํให๎กว๎างมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ประเทศที่
ก าลังพัฒนาซึ่งมักจะด าเนินกิจกรรมยํอยในหํวงโซํมูลคําการผลิตที่มีมูลคําที่ต่ ากวํา การท านวัตกรรมแบบที่สอง  
(Type II) หรือก็คือการขยายกิจกรรมไปสูํหํวงโซํการผลิตที่มีมูลคําสูง นําจะให๎ผลตอบแทนที่ดีกวําการพัฒนา
ประสิทธิภาพของกิจกรรมที่มีมูลคําต่ าที่ด าเนินอยูํ 
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บทที่ 6  เส้นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 
ในปัจจุบัน 

ในบทนี้จะพิจารณาถึงเส๎นทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน โดยมุํงเน๎นในประเด็นที่
เกี่ยวข๎องกับกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผํานมา และทิศทางในการพัฒนาในอนาคต การวิเคราะห์จะใช๎
กรณีศึกษาของ 3 อุตสาหกรรมของไทย อันประกอบไปด๎วย อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับยาง บทเรียนจากกรณีศึกษาท าให๎เข๎าใจถึงสภาพการพัฒนาในแตํละอุตสาหกรรม และ
มีสํวนชํวยในการออกแบบนโยบายแบบเฉพาะเจาะจงของแตํละอุตสาหกรรมได๎อยํางเหมาะสม ข๎อเสนอแนะใน
ระดับอุตสาหกรรมที่ได๎จะถูกน าเสนอไว๎ในบทที่ 8 

6.1  อุตสาหกรรมยานยนต์ 
 เส๎นทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถแบํงออกได๎เป็นสามชํวงเวลาใหญํๆ (รูปที่ 

6.1) โดยในชํวงเริ่มต๎นนั้น ประเทศไทยไมํแสดงเจตนารมณ์ในการสร๎างยี่ห๎อรถยนต์ที่เป็นของไทยเอง (National 
Brand) ซึ่งแตกตํางจากกรณีของมาเลเซีย ที่เน๎นการพัฒนารถยนต์เป็นของตนเอง (ยี่ห๎อ Proton) ในชํวงแรกนี้
เพ่ือให๎ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะเข๎ามาด าเนินธุรกิจ (ซึ่งถือได๎วําเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม) 
นโยบายของภาครัฐในขณะนี้จึงมาในรูปแบบของการสนับสนุนการลงทุน เป็นที่นําสังเกตวํานโยบายที่ใช๎ในชํวงนี้ มี
ลักษณะที่คํอนข๎างจะเป็นเชิงรุก ซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดเพ่ือให๎ผู๎ผลิตในอุตสาหกรรมได๎รับประโยชน์
มากกวําภายใต๎กลไกตลาด ตัวอยํางของนโยบายที่ส าคัญในชํวงนี้ ได๎แกํ ข๎อก าหนดสัดสํวนสินค๎าในประเทศ (Local 
content requirements) การก าหนดภาษีศุลกากร (Tariffs) เพ่ือกีดกันการน าเข๎า เป็นต๎น 

รูปที่ 6.1 แสดงพัฒนาการและทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 
นโยบายการสนับสนุนแบบบิดเบือนกลไกตลาดในชํวงแรก ท าให๎อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการ

เจริญเติบโตที่สูงมากขึ้น อยํางไรก็ดี ทางคณะผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํา การบิดเบือนกลไกตลาดในชํวงแรกนี้ ยังขาด
กลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมตํอไปในขั้นที่สอง ซึ่งก็คือ การขยายกิจกรรมการผลิต ทั้งนี้ เนื่องจากการบิดเบือน
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กลไกตลาดเพียงอยํางเดียวจะเป็นเพียงนโยบายที่สร๎างก าไรสํวนเกิน (Rent) ให๎กับภาคธุรกิจมากกวําจะสร๎าง
แรงจูงใจให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  

พัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในชํวงที่สอง เกิดขึ้นระหวํางปี พ.ศ. 2531 – 2540 โดยภาครัฐ
ถูกกดดันให๎ลดภาษีศุลกากรภายใต๎ข๎อตกลงการค๎าเสรี AFTA และถูกกดดันให๎ยกเลิกการใช๎ข๎อก าหนดสัดสํวนสินค๎า
ในประเทศ ภายใต๎ข๎อตกลง GATT ในยุคนี้เอง ที่อุตสาหกรรมไทยต๎องพบกับสภาพการแขํงขันในระดับโลกอยําง
แท๎จริง นโยบายที่บิดเบือนของภาครัฐ ถูกลดลงอยํางช๎าๆ เพ่ือให๎ธุรกิจมีเวลาที่จะปรับตัว แตํการขาดนโยบาย
สนับสนุนอยํางเจาะจงในการพัฒนาท าให๎ภาคธุรกิจไมํสามารถปรับตัวได๎ทัน ประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจไทยในปี 
พ.ศ. 2540 ท าให๎ธุรกิจไทยที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีในระดับที่สูง ต๎องล๎มละลาย หรือต๎องถูกควบรวม
กิจกรรมเข๎ากับธุรกิจตํางชาติ   

ชํวงที่สาม เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายหลังจากวิกฤติ เศรษฐกิจ โดยทางด๎านหนึ่งภาครัฐได๎พยายาม
เข๎ามาชํวยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเลือกที่จะเป็นผู๎ชี้น าตลาด เพ่ือก าหนดทิศทางอุตสาหกรรมด๎วยตนเอง 
โดยในปี 2002 ภาครัฐได๎ก าหนดรถปิคอัพ ขนาด 1 ตันให๎เป็นสินค๎าเอกของไทย และได๎ก าหนดรถ Eco Car ให๎เป็น
สินค๎าเอกของไทยตัวที่สอง ซึ่งท าให๎ตลาดรถยนต์มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทข๎าม
ชาติก็ได๎มีการปรับตัวเพ่ือชํวยเหลือตํอธุรกิจไทยที่อยูํในเครือขํายการผลิตของตนเชํนเดียวกัน ในรูปของการ
สนับสนุนทางด๎านเทคโนโลยี การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร เป็นต๎น  

อนาคตของอุตสาหกรรมไทย จึงเป็นไปในสองลักษณะ โดยในลักษณะแรกจะเป็นภาครัฐที่จะเป็นผู๎ชี้น า
ตลาด โดยก าหนดสินค๎าเอกของไทยตัวตํอไป พร๎อมทั้งการใช๎นโยบายในการผลักดันให๎ผู๎ผลิตไทยมีสํวนรํวมในการ
ผลิตสินค๎าดังกลําว ในลักษณะที่สอง ภาคธุรกิจไทยจะถูกก าหนดทิศทางโดยบริษัทข๎ามชาติ ซึ่ง เป็นเจ๎าของ
เครือขํายการผลิตระดับสากล โดยจะแบํงกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับไทย พร๎อมทั้งการให๎ความชํวยเหลือ
ทางด๎านตํางๆตามท่ีเห็นวําเหมาะสม 

เป็นที่นําสังเกตวํา การก าหนดสินค๎าเอก (Product champion) เป็นมาตรการเชิงรุกแบบพุํงเป้าที่สินค๎า โดย
เป็นการระดมทรัพยากรในการผลิตสินค๎าที่ก าหนด เพ่ือให๎เกิดการประหยัดตํอขนาด และท าให๎เกิดความได๎เปรียบ
ในการแขํงขัน แตํกระนั้น การก าหนดสินค๎าเอกจะต๎องได๎รับการชํวยเหลือจากภาครัฐที่คํอนข๎างสูง ตัวอยํางเชํน 
การลดภาษีสรรพสามิตให๎เหลือเพียง ร๎อยละ 3 ของมูลคําเพ่ิมทั้งหมดในกรณีของรถปิคอัพ ขนาด 1 ตัน (ฉัตรระวี 
ปริสุทธญาณ, 2548) ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํา แนวทางการพัฒนาดังกลําวนําจะเป็นการพัฒนาที่เหมาะสมแคํ
ในระยะสั้นเทํานั้น และไมํสามารถที่จะผลักดันให๎ประเทศไทยก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางไปได๎ เหตุผลที่
คณะผู๎วิจัยมีความเชื่อดังกลําว เนื่องจากวํานโยบายการสนับสนุนโดยเลือกสินค๎าเอก เป็นนโยบายในลักษณะ
เดียวกับนโยบายสนับสนุนการลงทุน ในชํวงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดเพ่ือ
สร๎างแรงจูงใจให๎ภาคธุรกิจเข๎ามาด าเนินการ แตํกระนั้น การที่นโยบายดังกลําวได๎สร๎างมูลคําสํวนเพ่ิมให๎กับภ าค
ธุรกิจโดยที่ไมํได๎มีการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการพัฒนาในขั้นตํอไป (เชํน การขยายกิจกรรมการผลิต หรือ การท า
นวัตกรรม) ธุรกิจจึงไมํมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดการตอบสนองตํอตลาดด๎วยตนเอง หรือก็คือ ไมํสามารถที่
จะแขํงขันในตลาดโลกได๎ด๎วยตัวเอง 

เชํนเดียวกัน ทางคณะผู๎วิจัยมีความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาของธุรกิจไทยภายใต๎เครือขํายการผลิตของ
บริษัทข๎ามชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากวําการกระจายเครือขํายการผลิตของบริษัทข๎ามชาติ จะเลือกพิจารณาถึงความ
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เหมาะสมทั้งทางด๎านต๎นทุนแรงงาน ความสามารถของแรงงาน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ต าแหนํ งทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นต๎น ซึ่งในจ านวนนี้ ต๎นทุนแรงงานมีความส าคัญเป็นล าดับต๎นๆในการพิจารณา ด๎วยเหตุนี้เอง เมื่อ
ประเทศมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมการผลิตที่ไทยเคยมีความได๎เปรียบสูง อาจจะมี
ความได๎เปรียบที่ลดลงมาก หรือกลับเป็นเสียเปรียบก็ได๎ เนื่องจากภาระทางด๎านต๎นทุนแรงงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็
คือ การเข๎าไปในเครือขํายการผลิตของบริษัทข๎ามชาติไมํได๎เป็นเครื่องการันตีวําธุรกิจไทยจะถูกเลือกเป็นฐานการ
ผลิตตลอดไป การขาดนโยบายจูงใจที่เหมาะสมที่จะท าให๎เกิดการขยายกิจกรรมการผลิต จึงท าให๎ประเทศขาด
ความพร๎อมในการก๎าวเข๎าสูํกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว (ซึ่งมีคําแรงพ้ืนฐานเฉลี่ยที่ระดับสูง) 

6.2  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมของไทย ได๎รับประโยชน์เป็นอยํางมากจากข๎อตกลงในเวทีโลก รวมทั้ง

ได๎รับการสนับสนุนจากพัฒนาการของอุตสาหรรมจากตํางประเทศ และมีนโยบายปกป้องธุรกิจไทยเป็นตัวจุด
ประกาย ท าให๎เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ขึ้นในประเทศ อยํางไรก็ตาม การขาดนโยบายสนับสนุนให๎เกิดการ
ขยายกิจกรรมการผลิตอยํางเฉพาะเจาะจงท าให๎อุตสาหกรรมไทยขาดการพัฒนาอยํางเป็นระบบ นโยบายในการ
ขยายกิจกรรมที่นับวําประสบความส าเร็จมีเพียงการเปิดเสรีทางการค๎าผํานทางการลดภาษีศุลกากร (Doner, 
2009) จึงท าให๎อุตสาหกรรมสิ่งทอถูกมองวําเป็นอุตสาหกรรมใกล๎จะอัศดง (Sunset industry) 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมไทยสามารถจ าแนกโครงสร๎างการผลิตออกได๎เป็น 3 กลุํมหลัก (รูปที่ 
6.2)33 ประกอบไปด๎วย อุตสาหกรรมต๎นน้ า ซึ่งประกอบไปด๎วยอุตสาหกรรมเส๎นใยธรรมชาติและอุตสาหกรรมเส๎น
ใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมกลางน้ า ซึ่งประกอบไปด๎วยอุตสาหกรรมปั่นด๎าย อุตสาหกรรมทอผ๎า อุตสาหกรรมถัก
ผ๎า  และอุตสาหกรรมฟอก ย๎อม พิมพ์ลายและแตํงเสร็จ และ อุตสาหกรรมปลายน้ า ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรม
เครื่องนุํงหํม 

พัฒนาการของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม (รูปที่ 6.3) สามารถแบํงได๎ออกเป็นสามชํวง โดย
ในชํวงแรกนั้น (พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2527) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมได๎รับแรงผลักดันจากสองปัจจัย
หลัก ปัจจัยแรกเกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐเพ่ือปกป้องธุรกิจในประเทศ ซี่งอยูํในรูปของการก าหนดโควต๎าการ
น าเข๎า และการก าหนดภาษีศุลกากร ท าให๎ผู๎ผลิตจากตํางประเทศที่ต๎องการจะสํงสินค๎าเข๎าต๎องมีการเชื่อมโยงเข๎า
กับธุรกิจไทย ในขณะเดียวกัน เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้น ท าให๎กิจ กรรมการ
ผลิตที่ใช๎แรงงานเป็นหลักเริ่มที่จะต๎องประสบกับปัญหาคําแรงที่เพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยผลักดันให๎เกิดการย๎าย
กิจกรรมการผลิตดังกลําวมายังประเทศไทยเพ่ืออาศัยแรงงานราคาถูก  

  

                                           
33 ข๎อมูลจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ทอ, http://www.thaitextile.org/main/index_t.php. 

http://www.thaitextile.org/main/index_t.php
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รูปที่ 6.2 แสดงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
อุตสาหกรรมต๎นน้ า 
 
 
อุตสาหกรรมกลางน้ า 
 
 
 
 
 
 
อุตสาหกรรมปลายน้ า 
 
 
 
ที่มา: สถาบันพัฒนาสิ่งทอ 
 
 
 
 

รูปที่ 6.3 แสดงพัฒนาการและทิศทางของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 

 
 

ในชํวงที่สอง ซึ่งเกิดขึ้นระหวํางปี พ.ศ. 2528 ถึง 2540 นั้น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํมได๎รับ
ผลประโยชน์จากข๎อตกลง Multi Fiber Agreement (MFA) ซึ่งได๎ก าหนดโควตาการสํงออกผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมเส๎นใยประดิษฐ์  
อุตสาหกรรมเส๎นใยธรรมชาต ิ

อุตสาหกรรมผลติภณัฑ ์
Nonwovens 

อุตสาหกรรมปั่นด๎าย 

อุตสาหกรรมทอผา๎และผ๎าถัก 

อุตสาหกรรมฟอก ย๎อมพิมพ์ 
และตกแตํงสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมเสื้อผ๎าส าเร็จรูป 
อุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํม 
และผลิตภัณฑ์สิ่งทออ่ืนๆ 
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อุตสาหกรรมจากประเทศที่ก าลังพัฒนาไปยังประเทศที่พัฒนาแล๎ว จึงเป็นการเปิดโอกาสให๎ธุรกิจตํางประเทศมี
ความสนใจที่จะเข๎ามาลงทุนในไทยเพ่ือที่จะมาใช๎สิทธิในการสํงออกของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ในชํวงเวลา
ดังกลําว ประเทศเกาหลีใต๎ ไต๎หวัน และฮํองกง อยูํในชํวงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับที่สูง จึงประสบกับปัญหา
คําแรงเชํนเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นในชํวงแรก จึงเป็นปัจจัยที่ผลักดันให๎เกิดการลงทุนในประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง  

ในชํวงการพัฒนาสองชํวงที่ผํานมา พบวําประเทศไทยขาดนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาแบบ
เฉพาะเจาะจง มีเพียงการปกป้องอุตสาหกรรมในรูปของ Investment promotion มากกวําจะเป็นการสร๎างกลไก
แรงจูงใจเพ่ือให๎เกิดการพัฒนา ผลที่ตามมาจึงท าให๎อุตสาหกรรมต๎นน้ าและกลางน้ า ขาดแรงจูงใจในการสร๎างการ
เชื่อมโยงสูํ อุตสาหกรรมปลายน้ า อันเนื่องมาจากการผลิตตามปกติได๎รับก าไรที่มากเพียงพออยูํแล๎ว ใน
ขณะเดียวกัน ธุรกิจที่อยูํปลายน้ าก็สามารถที่จะน าเข๎าวัตถุดิบจากตํางประเทศ และผลิตเฉพาะสินค๎าในกิจกรรม
ของตนเอง ท าใหไ๎มํมีความจ าเป็นที่จะต๎องสร๎างการเชื่อมโยงไปสูํอุตสาหกรรมต๎นน้ าเชํนเดียวกัน การขาดการเชี่อม
โยงระหวํางอุตสาหกรรมและขาดนโยบายผลักดันให๎เกิดการขยายกิจกรรมการผลิตท าให๎ธุรกิจไทยขาดแรงจูงใจใน
การพัฒนาทั้งในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบ (ส าหรับอุตสาหกรรมต๎นน้ าและกลางน้ า) และขาดแรงจูงใจในการ
ยกระดับธุรกิจให๎ขึ้นเป็น ธุรกิจที่มีความสามารถในการออกแบบ และ/หรือ ธุรกิจที่มีแบรนด์สินค๎าเป็นของตนเอง 

ชํวงการพัฒนาที่สามของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยต๎องเปิดเสรีทางด๎าน
การค๎าตามข๎อตกลงกับ WTO ตามข๎อตกลงของการเจรจาพหุภาคี และการสิ้นสุดของข๎อตกลง Multi Fiber 
Agreement ในชํวงนี้เองที่ธุรกิจไทยจะต๎องประสบกับการแขํงขันอยํางเสรีในตลาดโลก ผลกระทบของการเปิดเสรี
ท าให๎ธุรกิจประสบกับปัญหาคําแรงเนื่องจากคําแรงของไทยมีแนวโน๎มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งท าให๎ธุรกิจมีความเสียเปรียบทางด๎านการผลิตสินค๎าที่เน๎นแรงงานเป็นหลัก นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (Doner, 2009) โดยในอดีตการ
ผลิตจะอยูํในรูปของ Triangle Manufacturing ซึ่งผู๎ซื้อจะสั่งซื้อสินค๎าผํานทางตัวกลาง ซึ่งมีหน๎าที่ในการกระจาย
กระบวนการผลิตไปยังประเทศตํางๆเพ่ือหาต๎นทุนที่ถูกที่สุด มาเป็น A Complete Supply Chain ซึ่งผู๎ซื้อจะต๎อง
การให๎กระบวนการผลิตทั้งวงจรอยูํภายในประเทศเดียว ท าให๎สามารถผลิตสินค๎าได๎ในเวลาที่สั้นลง การขาดการ
เชื่อมโยงในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม รวมทั้งการขาดประสิทธิภาพในการผลิตของแตํละขั้นตอนที่สะสม
มาตั้งแตํในสองชํวงแรก ท าให๎อุตสาหกรรมไทยสุํมเสี่ยงตํอการเป็นอุตสาหกรรมอัสดง 

เพ่ือแก๎ไขปัญหาข๎างต๎น ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ จึงประกอบไปด๎วยสองสํวน
หลัก โดยในอุตสาหกรรมต๎นน้ าและกลางน้ า จะต๎องเน๎นการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการสร๎างการเชื่อมโยง
ระหวํางอุตสาหกรรมเป็นหลัก ในขณะที่อุตสาหกรรมปลายน้ าจะต๎องยกระดับขึ้นมาเป็นธุรกิจที่มีความสามารถใน
การออกแบบ และ/หรือ การสร๎างแบรนด์สินค๎าเป็นของตนเอง รวมทั้งมีการกระจายกระบวนการผลิ ตที่เน๎น
แรงงานเป็นหลักไปยังประเทศที่มีคําแรงถูกเชํน พมํา หรือ บังกลาเทศ  เป็นต๎น อยํางไรก็ดี จากการทบทวน
วรรณกรรมพบวํา ทิศทางการพัฒนาข๎างต๎นได๎ถูกกลําวถึงในวรรณกรรม แตํทางคณะผู๎วิจัยยังไมํพบแนวทางการ
พัฒนาอยํางเฉพาะเจาะจงในทางปฏิบัติ 
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6.3  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาง 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางธรรมชาติ (Rubber-based industry) เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาท

ส าคัญเพ่ิมขึ้นเป็นอยํางมากตํอระบบเศรษฐกิจของไทยในชํวง 10 ปีที่ผํานมา 34 โดยประเทศไทยได๎สํงออกยาง
ธรรมชาติในรูปวัตถุดิบในมูลคําที่เพ่ิมข้ึนจาก 60,742.7 ล๎านบาทในปี 2543 มาเป็น 146,263 ล๎านบาทในปี 2552 
และการสํงออกผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ยางเป็นวัตถุดิบเพ่ิมขึ้นจาก 42,026.5 ล๎านบาทในปี 2543 มาเป็น 152,800 ล๎าน
บาทในปี 2552 ซึ่ งในปี 2552 ได๎กํอให๎เกิดการจ๎างงานในภาคเกษตรกวํา 6 ล๎านคน และแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมกวํา 200,000 คน (ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยาง 69,000 
คน ณ ปี 2542)  

ลักษณะทั่วไปของยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งที่ส าคัญในการผลิตสินค๎าตํางๆ (รูปที่ 6.4) อาทิ ยาง
รถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ยางรัดของ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย พ้ืนรองเท๎า รองเท๎ายาง ยางยืด อะไหลํรถยนต์ 
ลูกโป่ง เทปพันสายไฟ ฟองน้ า ทํอยาง อุปกรณ์กีฬา และเครื่องมือทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์บางชนิด เป็นต๎น 

คูํแขํงที่ส าคัญของยางธรรมชาติก็คือ ยางสังเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะทางเคมีและสมบัติที่คล๎ายคลึงกับยาง
ธรรมชาติ35 รวมทั้งที่ถูกสร๎างขึ้นมาเพ่ือเสริมคุณสมบัติพิเศษ ในการลบข๎อด๎อยของยางธรรมชาติ เชํน เพ่ิมความทน
ตํอน้ ามัน สารเคมีและความร๎อนสูงๆเป็นต๎น 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกิจกรรมหํวงโซํการผลิตยางธรรมชาติที่คํอนข๎างสมบูรณ์ 
เป็นผู๎ผลิตและสํงออกยางพาราอันดับที่ 1 ของโลก (รูปที่ 6.5) และครอบครองสํวนแบํงการตลาดประมาณร๎อยละ 
35 ในตลาดโลก (รูปที่ 6.6) เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมตํางๆที่เก่ียวข๎องกับการผลิตยางธรรมชาติจะพบวําธุรกิจไทยมี
สํวนรํวมในกิจกรรมการผลิตทั้งหมด อันได๎แกํ การผลิตยาง การจัดจ าหนํายยาง การผลิตยางแปรรูป และการจัด
จ าหนํายยางแปรรูป (รูปที่ 6.7) 

เมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางธรรมชาติ พบวําประเทศไทยยังขาดความสามารถในการ
สร๎างมูลคําเพ่ิมจากวัตถุดิบยางที่ผลิตได๎ อันจะเห็นได๎จากข๎อมูลสถิติปี 2546 ของกองทุนสนับสนุนวิจัย และ
สถาบันวิจัยยาง36 ซึ่งพบวําประเทศไทยมีการสํงออกยางธรรมชาติในรูปแบบวัตถุดิบถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของที่ผลิตได๎
ทั้งหมด ในขณะที่ 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะถูกน ามาผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบมูลคํา
การสํงออกจะพบวํามูลคําการสํงออกของวัตถุดิบ 90 เปอร์เซ็นต์จะคิดเป็นมูลคําเทํากับ 51 เปอร์เซ็นต์ของ
มูลคําเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยางทั้งหมด ในขณะที่มูลคําการสํงออกของผลผลิตจากอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องมีมูลคําสูงถึง 49 เปอร์เซ็นต์    

  
                                           
34 ข๎อมูลอ๎างอิงจาก สุชาดา วราภรณ์ (2544),”การพัฒนาอุตสาหกรรมยาง: โอกาสในการแขํงขัน” รายงานการสัมมนายางพาราแหํงประเทศไทย ครั้งที่ 

4 เร่ือง “พัฒนายางพาราไทย กู๎ภยัเศรษฐกิจ” 17-20 กันยายน 2554. และ สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย, สถาบนัวิสาหกจิขนาดกลางและยํอม
อุตสาหกรรมการผลิต และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2554) “รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการ
เข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): กลุํมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง,” .  

35 ข๎อมูลอ๎างอิงจากบทความของ ดร.พงษธ์ร แซํอุย, “ชนิดของยางและการใช๎งาน,” ศูนย์วิจยัและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย 
36 อ๎างใน สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย, สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและยํอมอุตสาหกรรมการผลิต และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2554) 
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รูปที่ 6.4 การน ายางธรรมชาติไปใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ 

 
ที่มา:  โครงการจดัท าแผนแมํบทอุตสาหกรรมรายสาขา (2545) 

รูปที่ 6.5: แสดงปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติจ าแนกตามประเทศที่ผลิตมากที่สุด 5 อันดับ 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง 
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รูปที่ 6.6: แสดงปริมาณส่วนแบ่งในตลาดโลกของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติชั้นน าของโลก 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง 

รูปที่ 6.7 แสดงห่วงโซ่การผลิตยางธรรมชาติ 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง, ฝ่ายวิจัยความเสีย่งธุรกิจ บมจ.กรุงไทย (2554) 
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รูปที่ 6.8 เปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มของการผลิตยางที่เป็นวัตถุดิบกับมูลค่าเพิ่มของกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆ 

 
ที่มา: โครงการจัดท าแผนแมํบทอุตสาหกรรมรายสาขา (2545) 
 

ภายใต๎กรอบการพัฒนาแบบหํวงโซํมูลคํา พบวําการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญประกอบไปด๎วยสองสํวน 
สํวนที่หนึ่งคือการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และสํวนที่เป็นการพัฒนาขยายกิจกรรมไปตามหํวง
โซํมูลคําเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนานวัตกรรมตํอไปในอนาคต จากการเปรียบเทียบในแงํของมูลคํา (รูปที่ 6.8) จะ
พบวํามูลคําเพ่ิมที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมีมูลคําที่สูงกวําผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบอยูํมาก 
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ตัวอยํางเชํน มูลคําเพ่ิมของการแปลงยางธรรมชาติให๎เป็นยางล๎อรถจะท าให๎มูลคําเพ่ิมของวัตถุดิบดังกลําวเพ่ิมขึ้น 
ถึง 4-6 เทาํส าหรับยางล๎อจักรยานยนต์ 8 เทําส าหรับล๎อรถบรรทุก และ 10 เทําส าหรับรถยนต์นั่งสํวนบุคคล เป็น
ต๎น  ความแตกตํางในมูลคําเพ่ิมดังกลําว ชี้ให๎เห็นวําประเทศไทยควรที่จะเน๎นการขยายกิจกรรมไปตามหํวงโซํมูลคํา
เพ่ือรองรับการท านวัตกรรมในอนาคต มากกวําจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่เป็น
วัตถุดิบเอง ซึ่งมีมูลคําเพ่ิมที่ต่ า 

การพยายามขยายกิจกรรมการผลิตไปตามหํวงโซํมูลคํายังท าให๎ประเทศไทยลดความเสี่ยงในความผันผวน
ของยางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด๎วย โดยหากพิจารณาข๎อมูลอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ยาง
ธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ (รูปที่ 6.9 และ รูปที่ 6.10) จะพบวําความต๎องการยางธรรมชาติในลักษณะที่เป็น
วัตถุดิบมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนมากเรื่อยๆ  

รูปที่ 6.9 อุปสงค์ อุปทานและผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติคงเหลือสะสม 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง 

รูปที่ 6.10 อุปสงค์ อุปทานและผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์คงเหลือสะสม 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง 
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พร๎อมๆกับปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติที่เพ่ิมมากขึ้นด๎วยเชํนกัน สถานการณ์เชํนนี้ท าให๎ประเทศไทยมี
ความสุํมเสี่ยงตํอความผันผวนของความต๎องการยางธรรมชาติในอนาคต ซึ่งเกิดขึ้นได๎ในสองลักษณะ คือ 

1. ความเสี่ยงจากการผลิตสินค๎า 

การผลิตยางธรรมชาติเป็นการผลิตที่เน๎นทรัพยากรและแรงงานเป็นหลัก แม๎วําประเทศไทยจะมีความ
ได๎เปรียบในเชิงทรัพยากร (พ้ืนที่การปลูก) แตํกระนั้น การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตของประเทศคูํแขํงจะ
ชํวยเพิ่มผลผลิตให๎กับประเทศที่มีพ้ืนที่การเพาะปลูกที่ด๎อยกวําของไทยได๎ (เชํน โครงการการผลิตของประเทศจีน) 
นอกจากนี้ การผลิตที่เพ่ิมข้ึนของประเทศมาเลเซีย อินโดนิเชีย เวียดนาม ลาว และ พมํา มีแนวโน๎มที่จะท าให๎การ
แขํงขันในตลาดสูงขึ้น และเป็นแรงกดดันให๎อุตสาหกรรมไทยต๎องพัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือความอยูํรอด 
เนื่องจากบางประเทศเหลํานี้มีต๎นทุนแรงงานที่ต่ ากวําของไทย และหากประสิทธิภาพในการผลิตของไทยมีระดับ
การเจริญเติบโตที่ช๎ากวําคําจ๎างแรงงานโดยเปรียบเทียบ ในกรณีนี้จะท าให๎ประเทศไทยเสียเปรียบทางด๎านราคา
และท าให๎ไมํสามารถท่ีจะแขํงขันในตลาดโลกตํอไปได๎ 

2. ความเสี่ยงจากสินค๎าทดแทน 

ความเสี่ยงจากสินค๎าทดแทนเกิดข้ึนได๎สองด๎าน คือในด๎านประสิทธิภาพทางการผลิตยางสังเคราะห์ ซึ่งท า
ให๎ต๎นทุนการผลิตยางสังเคราะห์ต่ าลง และท าให๎ราคายางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสินค๎าทดแทนยางธรรมชาติมีราคาที่จูง
ใจกวํา ท าให๎ความต๎องการยางธรรมชาติมีน๎อยลง  และในด๎านประสิทธิภาพการแทนกันของยางสังเคราะห์และยาง
ธรรมชาติ ซึ่งการวิจัยและพัฒนาสามารถท่ีจะท าให๎ยางสังเคราะห์มีคุณภาพท่ีดีมากยิ่งขึ้นและจูงใจให๎เกิดการใช๎ยาง
สังเคราะห์แทนยางธรรมชาติในสัดสํวนที่สูงมากข้ึน  

การมุํงเน๎นเพื่อขยายกิจกรรมการผลิตไปตามหํวงโซํมูลคํา ยังสอดคล๎องกับขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางของไทยในปัจจุบัน โดยหากเปรียบเทียบขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางจากบทเรียนจากตํางประเทศจะ
พบวํา การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถแบํงออกได๎เป็นสามขั้นตอน ประกอบไปด๎วย 1. ขั้นตอนการผลิตเพ่ือ
สํงออกหรือทดแทนการน าเข๎า 2. ขั้นตอนการขยายกิจกรรมการผลิตไปตามหํวงโซํมูลคํา 3. ขั้นตอนการกระจาย
กิจกรรมที่มีมูลคําต่ าไปยังประเทศอ่ืนๆ  

ในขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมในขั้นตอนที่หนึ่ง จะถือเป็นการผลิตสินค๎าชั้นปฐม ซึ่งเน๎นทรัพยากร 
(ท่ีดิน) และปัจจัยแรงงานเป็นหลักในการผลิต ท าให๎ประเทศเกิดรายได๎จากการสํงออกสินค๎าวัตถุดิบ (หรือทดแทน
รายได๎ที่จะสูญเสียไปจากการน าเข๎าวัตถุดิบ) ขั้นตอนการพัฒนาที่สองจะเป็นการขยายกิจกรรมการผลิตไปยัง
กิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมสูงมากขึ้น เป็นการใช๎วัตถุดิบที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุด ส าหรับขั้นตอน
การพัฒนาในล าดับสุดท๎ายนั้น เกิดขึ้นเมื่อคําแรงงานพ้ืนฐานอยูํในระดับที่สูงมาก ท าให๎การผลิตสินค๎าวัตถุดิบเกิด
การไมํคุ๎มทุน (เมื่อเทียบมูลคําเพ่ิมของการผลิตวัตถุดิบกับคําแรง) ด๎วยเหตุนี้เอง การกระจายการผลิตส าหรับ
กิจกรรมที่มีมูลคําเพ่ิมต่ า ซึ่งก็คือ การผลิตยางวัตถุดิบ จึงถูกกระจายไปยังประเทศอ่ืนๆที่มีต๎นทุนการผลิตที่ต่ ากวํา  

ในแงํของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทย ผลการวิเคราะห์พบวํา ประเทศไทยยังคงติดอยูํกับการ
พัฒนาในขั้นตอนที่หนึ่งมาโดยตลอด และมีเพียงสํวนน๎อยเทํานั้นที่มีการขยายกิจกรรมการผลิตตามขั้นตอนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขั้นที่สอง ซึ่งแตกตํางจากประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยางได๎ดีกวําของไทยอ่ืนๆ 
ตัวอยํางเชํน ประเทศมาเลเซีย (รูปที่ 6.11) ได๎มีการขยายกิจกรรมการผลิตอยํางตํอเนื่อง โดยในปัจจุบัน ประเทศ
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มาเลเซียได๎ใช๎ยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรมในประเทศถึง 40 -50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่สัดสํวน
วัตถุดิบที่ใช๎ในประเทศไทยอยูํที่ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์เทํานั้น  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับยางของประเทศญี่ปุ่น จะพบความแตกตํางที่มาก
ขึ้น เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได๎มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยางมาจนถึงระดับที่สูงที่สุดแล๎ว โดยประเทศญี่ปุ่นมีความ
ต๎องการใช๎ยางธรรมชาติอยูํที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความต๎องการยางธรรมชาติของทั้งโลก แตํ
ประเทศญี่ปุ่นไมํได๎ผลิตยางด๎วยตัวเอง แตํได๎เลือกน าเข๎ายางธรรมชาติ (ซึ่งเทียบได๎กับการกระจายกิจกรรมที่มี
มูลคําต่ าไปยังประเทศอ่ืนๆ) รวมทั้งการพัฒนายางสังเคราะห์เพ่ือใช๎ทดแทนการน าเข๎ายางธรรมชาติบางสํวน การ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางของญี่ปุ่นนับได๎วํามาถึงขั้นตอนการพัฒนาขั้นสุดท๎ายแล๎ว   

รูปที่ 6.11:  แสดงสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศ 

 
ที่มา: สถาบันวิจัยยาง 

ในปัจจุบัน ภาครัฐได๎มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางธรรมชาติในหลายรูปแบบ 
ประกอบไปด๎วย การแทรกแซงราคาเพ่ือชํวยเหลือชาวสวนยาง การพัฒนาคุณภาพการผลิต ทั้งทางด๎านการคิดค๎น
วิธีการผลิต ชนิดของพันธุ์ยางใหมํๆ รวมทั้งการกระจายองค์ความรู๎เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไปสูํ
ผู๎ผลิต นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการลงทุนวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลคํายาง โดยสองนโยบายหลังนับเป็นการพัฒนานวัตกรรมใน
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และสํวนที่เป็นการพัฒนาขยายกิจกรรมไปตามหํวงโซํมูลคําเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
นวัตกรรมตํอไปในอนาคต 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางควรที่จะอยูํในรูปของการจัดล าดับความส าคัญของการ
ให๎ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในกิจกรรมตํางๆข๎างต๎น โดยคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ส าหรับอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวเนื่องกับยางธรรมชาตินั้น ภาครัฐควรที่จะเน๎นการพัฒนาขยายกิจกรรมไปตามหํวงโซํมูลคําเป็นหลัก ในขณะ
ที่การพัฒนาคุณภาพการผลิตของยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบ ควรจะให๎ความส าคัญรองลงมา ส าหรับการแทรกแซง
ราคาเพ่ือชํวยเหลือชาวสวนยางนั้น คณะผู๎วิจัยเชื่อวํานโยบายดังกลําวเป็นนโยบายที่ผิดพลาด และไมํสมควรที่จะ
กระท าเป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากเป็นนโยบายที่บิดเบือนกลไกตลาดท าให๎ผู๎ผลิตยังคงผลิตในสินค๎าที่ราคาด๎อยคําลงไป
แล๎ว และท าให๎ผู๎ผลิตไมํเกิดการเรียนรู๎เพ่ือปรับตัวไปสูํการพัฒนากิจกรรมการผลิตในหํวงโซํมูลคําที่สูงมากกวําเดิม 
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นอกจากนี้ การแทรกแซงราคายังท าให๎เกิดการบิดเบือนในคุณภาพการผลิต เนื่องจากผู๎ผลิตจะได๎รั บผลตอบแทน
ซึ่งไมํข้ึนกับคุณภาพของผลผลิต37 ซึ่งท าให๎เกิดปัญหากับอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องได๎ตํอไปในอนาคต  

6.4  สรุปบทเรียนจากเส้นทางการพัฒนาของทั้งสามอุตสาหกรรม 
จากการศึกษาถึงเส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุํงหํม และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับยาง พบประเด็นรํวมที่นําสนใจ ดังนี้  

1. อุตสาหกรรมแตํละอุตสาหกรรมมีเส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่แตกตํางกัน ด๎วยเหตุนี้เอง นโยบาย
ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงควรที่จะมีลักษณะเฉพาะตามเส๎นทางการพัฒนาของแตํละอุตสาหกรรม  
(Industry-specific policy) ตัวอยํางเชํน การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ควรที่จะมุํงเน๎นที่การก าหนดสินค๎าเอก
เป็นหลัก ในขณะที่อุตสาหกรรมยางควรที่จะเน๎นที่การขยายกิจกรรมไปสูํหํวงโซํการผลิตที่สูงขึ้นเป็นหลัก เป็นต๎น 

2. บทบาทของภาครัฐในการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมีความส า คัญเป็นอยํางมาก 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการสร๎างแรงจูงใจที่เหมาะสมตํอการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยหากจะแบํงขั้นตอนการพัฒนา
อุตสาหกรรมออกเป็นสามสํวนได๎แกํ การสนับสนุนการลงทุน การขยายกิจกรรมการผลิต และการเพ่ิมมูลคําใน
กิจกรรมที่ผลิต (บทที่ 5) จะพบวํานโยบายภาครัฐสามารถเป็นทั้งเครื่องมือที่สร๎างและท าลายแรงจูงใจในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยหากภาครัฐเลือกเครื่องมือจูงใจที่เหมาะสมก็จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให๎เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปในทิศทางท่ีควรจะเป็น แตํหากภาครัฐเลือกเครื่องมือจูงใจที่ไมํเหมาะสมก็อาจจะเป็นเครื่องกีดขวาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมก็เป็นได๎ โดยในสามอุตสาหกรรมที่ท าการศึกษานั้น ทางคณะผู๎วิจัยพบวําแตํละ
อุตสาหกรรมขาดการขยายกิจกรรมไปตามหํวงโซํมูลคําอยํางเพียงพอ หรือก็คือแตํละอุตสาหกรรมยังคงมุํงเน๎นที่
การผลิตโดยเน๎นแรงงานถูกเป็นหลัก ทั้งนี้ทางคณะผู๎วิจัยเชื่อวํา มูลเหตุส าคัญที่ใช๎ในการอธิบายข๎อสรุปดังกลําวมา
จาก การที่ภาครัฐมิได๎ก าหนดการให๎การสนับสนุนที่อ๎างอิงกับเส๎นทางการพัฒนาที่ชัดเจน ตัวอยํางเชํน การให๎เงิน
สนับสนุนของ BOI มักจะเป็นเงินที่ให๎เปลําโดยที่ไมํได๎มีการระบุถึงเป้าหมายที่ภาครัฐอยากจะให๎เป็น จึงท าให๎
เอกชนขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาไปตามกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ นโยบายบางอยํางของ
ภาครัฐยังเป็นการขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกด๎วย ตัวอยํางเชํน การให๎เงินสนับสนุนการลงทุนที่มากเกินไป 
จะเป็นการลดแรงจูงใจของภาคเอกชนในการขยายกิจกรรมการผลิต หรือ การประกันราคาสินค๎า จะท าให๎
เกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะรับเอานวัตกรรมใหมํๆจากภาครัฐมาใช๎ เนื่องจากเกษตรกรได๎รับเงินประกันที่เพียงพอ
ตํอความต๎องการอยูํแล๎ว เป็นต๎น  

  

                                           
37 ข๎อมูลจาก เดลินิวส ์“เปิดกรีดยางต๎นเล็ก.. ได๎ไมํค๎ุมเสีย” 16 ก.ค. 2012 
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บทที่ 7  การส ารวจภาคธุรกิจ 
งานวิจัยชิ้นนี้ได๎ใช๎กรณีศึกษาการท านวัตกรรมของภาคธุรกิจ เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการท านวัตกรรม

ภาคปฏิบัติ เนื่องจากข๎อจ ากัดทางด๎านระยะเวลาที่ใช๎ในการศึกษาและความจ ากัดทางด๎านความรํวมมือจาก
ผู๎ประกอบการ ท าให๎ไมํสามารถที่จะใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางเพ่ือให๎สะท๎อนถึงภาพรวมของทั้งระบบได๎ ในการศึกษานี้
จึงเลือกใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการทดแทนเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ละเอียดกวําวิธีการสุํมตัวอยําง ในการสัมภาษณ์ใช๎
แบบสอบถามมาตรฐานของ OECD เป็นแนวทาง โดยได๎มีการดัดแปลงให๎เข๎ากับบริบทและระดับการพัฒนาของ
ไทย ผลการศึกษาบางสํวนได๎ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการวางนโยบายในระดับภาคธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ข๎อมูล
บางสํวนได๎ชี้ให๎เห็นถึงประเด็นวิจัยที่ควรจะได๎รับการศึกษาตํอเพ่ือน าไปสูํการวางนโยบายที่ดียิ่งขึ้น  ข๎อมูลการ
ส ารวจแบบเจาะลึกยังแสดงถึงตัวอยํางของธุรกิจไทยที่ท านวัตกรรมในระดับที่สูง และเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยรํวมที่
ส าคัญคือเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเองเป็นส าคัญ ตัวอยํางดังกลําวจึงสะท๎อนให๎เห็นถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู๎ด๎วยตนเองของภาคธุรกิจ และยังแสดงให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางการเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเอง
ของภาคธุรกิจกับระดับการท านวัตกรรมขององค์กร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการยกระดับประเทศให๎ก๎าวพ๎นกับดัก
รายได๎ปานกลางอีกด๎วย    

7.1  การเลือกกรณีศึกษา และแบบสอบถาม 
การเลือกกรณีศึกษา ได๎จ ากัดขอบเขตอุตสาหกรรมที่สนใจ ประกอบไปด๎วย อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์, 

อิเล็กทรอนิกส์, แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม, พลังงาน, ชิ้นสํวนยานยนต์, ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ และวัสดุ
กํอสร๎าง และใช๎การขอสัมภาษณ์ตามความสมัครใจ38 โดยสํงจดหมายเชิญไปยังทุกบริษัทที่จดทะเบียนอยูํในตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย (ตลาด SET และ MAI) กลุํมบริษัทที่ได๎รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI และบริษัท
ที่อยูํนอกการสนับสนุนจาก BOI แตํมีนวัตกรรมที่ทางคณะผู๎วิจัยคิดวํานําสนใจ ซึ่งจ ากัดภายใต๎อุตสาหกรรมที่สนใจ
ข๎างต๎น ผลการขอสัมภาษณ์ได๎รับการตอบรับจาก 25 บริษัทที่ยินดีให๎ข๎อมูลในเชิ งลึกส าหรับโครงการวิจัยชิ้นนี้ 
รายชื่อบริษัทที่ถูกสัมภาษณ์ พร๎อมกับรายละเอียดของธุรกิจถูกแสดงไว๎ในตารางที่ 7.1  จากการวิเคราะห์ในบทที่
ผํานมา ได๎แบํงนวัตกรรมออกเป็นสองกลุํม ประกอบไปด๎วย นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ด าเนินอยูํ 
(นวัตกรรมแบบที่หนึ่ง) และนวัตกรรมที่สนับสนุนการขยายกิจกรรม (นวัตกรรมแบบที่สอง)  เนื่องจากนวัตกรรม
แบบแรกมีความส าคัญเป็นอยํางมากส าหรับกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว จึงไมํเป็นที่นําแปลกใจที่แบบส ารวจของกลุํม
ประเทศ OECD จึงเน๎นที่การส ารวจนวัตกรรมแบบแรกเป็นหลัก ตัวอยํางเชํน ในแบบส ารวจภาคธุรกิจ39 
(Community Innovation Survey)40 ได๎แบํงนวัตกรรมออกเป็น 4 กลุํม ซึ่งทั้งสี่กลุํมตํางก็สะท๎อนถึงการท า

                                           
38 การขอสัมภาษณ์แบบสมัครใจจะได๎รับข๎อมูลที่ล าเอียงในหลายมิติ โดยการตอบรับมาจากธุรกจิที่ท านวัตกรรมมากกวาํธุรกิจที่ไมํท านวัตกรรม และ

ได๎รับการตอบรับจากธุรกจิที่ก าลังยื่นขอสิทธิประโยชนจ์ากภาครัฐ หรืออยากจะได๎รับการชํวยเหลือจากภาครัฐ มากกวําธุรกิจที่ไมํได๎รับสิทธิประโยชน์
จากภาครัฐ หรือไมํต๎องการความชํวยเหลือจากภาครัฐ ซ่ึงนําจะสะท๎อนถึงข๎อมูลความต๎องการการชํวยเหลือจากภาครัฐของภาคเอกชนได๎ดีในระดับ
หนึ่ง – คณะผู๎วิจยั 

39http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/cis 
40 ดูตัวอยาํงแบบสอบถามของ OECD ได๎ในภาคผนวก ข. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/cis
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นวัตกรรมแบบที่หนึ่งเป็นหลัก โดยแม๎วําในค านิยามอาจจะครอบคลุมถึงนวัตกรรมในแบบที่สอง แตํก็ไมํได๎จ าแนก
ออกมาอยํางเดํนชัด (ตารางท่ี 7.2) 

ตารางท่ี 7.1  แสดงรายชื่อบริษัทที่ถูกสัมภาษณ์ และรายละเอียดของธุรกิจ 

ล าดับ
ท่ี รายชื่อบริษัท รายละเอียดของธุรกิจ 

1 IRPC Public Co., Ltd. Manufacturing and trading 
2 Thai Union Frozen Products สํงออกอาหารแชํแข็ง 
3 Full Thai Knithi OEM สิ่งทอ เสื้อผ๎า 
4 Earthbom น้ ามันมะพร๎าว 
5 Nanology น้ าด่ืมโมเลกุลสูง 
6 Thai oil จ ากัด (มหาชน) บริษัท โรงกลั่นน้ ามัน 
7 CP All 7-Eleven 
8 บริษัท อ าพลฟูดส์ โพรเซสซ่ิง จ ากัด ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากมะพร๎าว น้ าแกงพร๎อมปรุง เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
9 บริษัท พีไอ อินดัสทรี จ ากัด ผลิตยางผสม 

10 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (กระสอบ, ถุงใสํของอเนกประสงค์) 
11 บริษัท ศุภลัย จ ากัด (มหาชน) สร๎างบ๎าน อาคาร รีสอร์ท เป็นต๎น 
12 บริษัท บี.ที. โอโต๎พาร์ต จ ากัด ผลิตชิ้นสํวนยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร 

13 บริษัท Thai-Nihon Seals จ ากัด 
ผลิตและจ าหนํายสินค๎าส าเร็จรูปประเภทยางขึ้นรูป และชิ้นสํวน
ประกอบในอุตสาหกรรม 

14 บริษัท โซลํา พาวเวอร์ จ ากัด พัฒนาโครงการโซลําฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
15 บริษัท คิวเอ็ม อินเวนท์ จ ากัด ชิ้นสํวนพลาสติก 
16 บริษัท ควอลิต้ี มิเนอรัล จ ากัด (มหาชน) ผลิตแคลเซียมคาบอเนต  เม็ดพลาสติก 
17 เอ็ส เค ชินเนอรี่ ผลิตเครื่อง O3 ในการบ าบัดน้ าเสีย 
18 บริษัท kasisuri (Pakkret) ข๎าวน่ึงสํงออก 
19 บริษัท บอริส จ ากัด กํอสร๎าง 
20 P.M Food Co., Ltd. Fish Snack product 
21 Quality Assembly (Thailand) Co., Ltd. หม๎อแปลง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
22 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ผลิตหม๎อแปลงไฟฟ้า 
23 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ ากัด (มหาชน) ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

24 บริษัท ปรัชญาไร๎ขีด จ ากัด 
เครื่องตรวจเช็คสมองจากลายน้ิวมือ และเครื่องชํวยเพิ่มความเร็วใน
การอําน 

25 บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปินน่ิง จ ากัด ผลิตผ๎าผืน เส๎นด๎าย ตามสั่ง 
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ตารางที ่7.2  แสดงนวัตกรรม 4 กลุ่มซึ่งถูกใช้ในแบบส ารวจภาคธุรกิจ Community Innovation Survey 

ชนิดของนวัตกรรม ค านิยาม ผลกระทบตํอระบบเศรษฐกิจ 
1. นวัตกรรมในสินค๎า 
(Product Innovation) 

การน าเสนอสินค๎าและบริการที่ใหมํ 
หรือมีการพัฒนาคุณภาพอยํางมี

นัยส าคัญ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต, 
การแยํงสํวนแบํงตลาด  

(เพ่ิมความสามารถในการ Mark-up) 
2. นวัตกรรมในกระบวนการผลิต 
(Process Innovation) 

การใช๎กระบวนการผลิต วิธีการจัด
จ าหนําย หรือกิจกรรมสนับสนุนตํางๆ 
ที่ใหมํ หรือมีการพัฒนาคุณภาพอยํางมี

นัยส าคัญ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต 

3. นวัตกรรมทางด๎านการตลาด 
(Market Innovation) 

การใช๎เครื่องมือทางการตลาดแบบใหมํ 
(ท่ีไมํใชํการพัฒนาในคุณภาพสินค๎า) 

การแยํงสํวนแบํงตลาด  
(เพ่ิมความสามารถในการ Mark-up) 

4. นวัตกรรมในองค์การ 
(Organizational Innovation) 

การจัดรูปแบบองค์กรแบบใหมํ  
(ซึ่งไมํนับรวมการควบรวมกิจการ) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการผลิต 

ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย 

ส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนา การจ าแนกนวัตกรรมในลักษณะข๎างต๎นไมํสามารถที่จะสะท๎อนข๎อมูลการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศได๎อยํางสมบูรณ์ เนื่องจากขาดข๎อมูลนวัตกรรมแบบที่สอง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการ
พัฒนาในระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นอยูํ (Doner, 2009 และ Lall, 2001) ปัญหาดังกลําวได๎ถูก
กลําวถึงในภาคทฤษฎี แตํกระนั้นยังไมํพบแนวทางปฏิบัติที่ได๎รับการยอมรับอยํางเป็นเอกฉันท์ 

ตัวอยํางเชํน ใน Bogota Manual41 ซึ่งถูกน ามาใช๎วัดกิจกรรมนวัตกรรมในกลุํมประเทศลาตินอเมริกาและ
กลุํมประเทศในเขตแคริบเบียน จะเจาะลึกในข๎อมูลทรัพยากรมนุษย์ ข๎อมูลการเชื่อมโยงขององค์การตํางๆ ระบบ
ควบคุมคุณภาพ และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งไมํได๎ถูกพิจารณาแยกยํอยในแบบส ารวจของ
ประเทศท่ีพัฒนาแลว๎42สํวนในงานศึกษาของ Intarakumnerd and Viotti (2006) ได๎เสนอให๎เก็บข๎อมูลนวัตกรรม
เพ่ิมเติมในกลุํมประเทศที่ก าลังพัฒนา อันได๎แกํ การถํายทอดเทคโนโลยีระหวํางประเทศ กระบวนการสะสม
ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคธุรกิจซึ่งท าให๎ภาคธุรกิจเพ่ิมความสามารถในการรับถํายทอดเทคโนโลยี และ
สภาพแวดล๎อมและปัจจัยเชิงสถาบันที่สนับสนุนให๎เกิดการถํายทอดเทคโนโลยี และท าให๎เกิดความสามารถในการ
รับถํายทอดเทคโนโลยี 

ความแตกตํางกันในกลไกการสํงผํานผลกระทบของการท านวัตกรรมไปสูํระบบเศรษฐกิจของประเทศที่
พัฒนาแล๎วกับประเทศที่ก าลังพัฒนา ท าให๎การใช๎แบบสอบถามของประเทศที่พัฒนาแล๎วเป็นหลักไมํสามารถที่จะ
วัดกิจกรรมนวัตกรรมของประเทศได๎อยํางเพียงพอ และท าให๎การออกแบบค าถามเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรมที่ครบถ๎วนจึงมีความส าคัญเป็นอยํางมาก ในงานวิจัยชิ้นนี้ได๎ออกแบบแบบสอบถามที่ครอบคลุมถึง

                                           
41http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/Bogota%20Manual_eng.pdf 
42 OSLO Manual - http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/2367580.pdf 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/Bogota%20Manual_eng.pdf
http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/2367580.pdf
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ประเด็นส าคัญๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการขยายกิจกรรมการผลิต รวมทั้งการใช๎แบบสอบถามเชิงลึกเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่
ส าคัญเกี่ยวกับการท านวัตกรรมของไทย 

งานวิจัยชิ้นนี้ได๎ดัดแปลงแบบสอบถามมาตรฐานของ OECD โดยได๎เพ่ิมสามประเด็นหลักเพ่ือให๎สอดคล๎อง
กับการสนับสนุนนวัตกรรมของกลุํมประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งประกอบไปด๎วย 

1. การขยายเพ่ิมในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการถํายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยํางยิ่ง บทบาทของบรรษัทข๎าม
ชาติตํอการพัฒนานวัตกรรมของไทย เพ่ือสะท๎อนถึงการไลํตามเทคโนโลยีของประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งได๎ถูก
แนะน าในภาคทฤษฎี เชํน ใน Bogota Manual และในงานศึกษาของ Intarakumnerd and Viotti (2006) 

2. การเพ่ิมรายละเอียดเชิงลึกในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายสนับสนุนภาครัฐ เพ่ือสะท๎อนถึงมุมมองจาก
ภาคทฤษฎีที่สนับสนุนวําประเทศที่ก าลังไลํตามจะต๎องได๎รับนโยบายในเชิงรุก เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาเพ่ือไลํทัน
เทคโนโลยี (Aghion et.al, 2007 และ World Bank, 2006) ท าให๎นโยบายภาครัฐของประเทศที่ก าลังพัฒนานําที่จะมี
บทบาทในเชิงลึกที่มากกวํานโยบายภาครัฐของประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว  

3. การเพ่ิมเติมข๎อมูลเจาะลึก ส าหรับนวัตกรรมที่ดีท่ีสุดของแตํละธุรกิจ เพ่ือให๎เข๎าใจถึงสภาพกระบวนการ
ท านวัตกรรมตั้งแตํเริ่มต๎นมาจนถึงผลิตผล เพ่ือเพ่ิมความเข๎าใจในการท านวัตกรรมในภาคปฏิบัติ 

7.2  ผลการศึกษา 
ในสํวนนี้จะท าการสรุปผลการศึกษาที่ส าคัญที่ได๎จากแบบสอบถาม โดยมุํงเน๎นที่สองประเด็นหลักอัน

ประกอบไปด๎วย แหลํงข๎อมูลในการท านวัตกรรม บทบาทของภาครัฐ ทั้งนี้บทเรียนที่ ได๎จากการศึกษาตัวอยําง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริง จะถูกสังเคราะห์รํวมกับข๎อมูลจากการศึกษาในระดับมหภาค และการศึกษาในระดับ เมโส 
เพ่ือสรุปเป็นข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งจะกลําวถึงในบทตํอไป 

จากข๎อมูลการส ารวจพบวํา แหลํงข๎อมูลในการท านวัตกรรม สํวนใหญํมาจาก 4 แหลํง (รูปที่ 7.1) 
ประกอบไปด๎วย ข๎อมูลจากภายในองค์กรหรือกลุํมองค์กรที่ธุรกิจได๎สังกัดอยูํ ข๎อมูลจากการเชื่อมโยงตามธรรมชาติ 
อันได๎แกํ Suppliers และลูกค๎า ข๎อมูลจากคูํแขํง และการติดตํอประสานงานกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เป็นที่นําสังเกต
วํา แหลํงความรู๎จากภายนอก และการติดตํอกับบรรษัทข๎ามชาติมีบทบาทตํอการสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพียง
เล็กน๎อย ซึ่งเป็นหลักฐานที่สะท๎อนให๎เห็นวํา การถํายทอดเทคโนโลยีจากบรรษัทข๎ามชาติจากกลุํมตัวอยํางมีน๎อย 
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎การพัฒนานวัตกรรมของไทยอยูํในระดับที่ต่ า 

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของภาครัฐ จะพบวําแม๎ในกรณีศึกษามีการด าเนินนวัตกรรมที่คํอนข๎างสูง 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งนวัตกรรมที่เป็นสินค๎า (Product Innovation) (รูปที่ 7.2) แตํเมื่อพิจารณาถึงการได๎รับความ
ชํวยเหลือจากภาครัฐ กลับพบวําสัดสํวนของธุรกิจในกรณีศึกษาได๎รับการชํวยเหลือจากภาครัฐในระดับที่ต่ า (รูปที่ 
7.3) มีเพียงร๎อยละ 33.33 ของธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามที่ระบุวําได๎รับความชํวยเหลือจากภาครัฐเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการท านวัตกรรม 
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เมื่อเปรียบเทียบกับข๎อมูลส ารวจรายภาคธุรกิจของกลุํมประเทศ OECD (ตารางที่ 7.2 และ 7.3) พบ
ประเด็นที่นําสนใจ คือ43 

1. เมื่อเทียบกับรูปแบบในการท านวัตกรรม พบวําภาคธุรกิจไทยจะมุํงเน๎นที่ Product Innovation ใน
สัดสํวนที่สูงกวําของกลุํมประเทศ OECD โดยสัดสํวนของภาคธุรกิจไทยที่ท า Product Innovation อยูํที่ร๎อยละ 
80 ในขณะที่สัดสํวนของภาคธุรกิจขนาดใหญํของกลุํมประเทศ OECD ที่ท า Product Innovation อยูํที่ร๎อยละ 
55.7 ในขณะที่สัดสํวนธุรกิจไทยที่ท า Process Innovation มีสัดสํวนต่ ากวําสัดสํวนธุรกิจของกลุํมประเทศ OECD 
เพียงเล็กน๎อย  โดยสัดสํวนของภาคธุรกิจไทยที่ท า Process Innovation อยูํที่ร๎อยละ 45 ในขณะที่สัดสํวนของ
ภาคธุรกิจขนาดใหญํของกลุํมประเทศ OECD ที่ท า Process Innovation อยูํที่ร๎อยละ 54.4  

สัดสํวนของภาคธุรกิจไทยที่ท า Marketing Innovation อยูํในระดับเดียวกันกับสัดสํวนของภาคธุรกิจของ
กลุํมประเทศ OECD โดยมีสัดสํวนการท าอยูํที่ประมาณร๎อยละ 35 ของภาคธุรกิจทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึง 
Organizational Innovation พบวําภาคธุรกิจไทยมีการท านวัตกรรมประเภทนี้ที่น๎อยกวําของภาคธุรกิจในกลุํม
ประเทศ OECD มาก โดยภาคธุรกิจไทยมีการท า Organizational Innovation เพียงร๎อยละ 28 ในขณะที่สัดสํวน
ภาคธุรกิจที่ท า Organizational Innovation ในกลุํมประเทศ OECD มีสัดสํวนสูงถึงร๎อยละ 64.6 

2. เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของภาครัฐในการให๎เงินสนับสนุนเพ่ือท านวัตกรรมของภาคเอกชนส าหรับกลุํม
ประเทศ OECD พบวํา ธุรกิจขนาดใหญํได๎รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐประมาณร๎อยละ 26.1 ซึ่งต่ ากวําสัดสํวน
ธุรกิจไทยที่ได๎ท าการส ารวจ อยํางไรก็ดีการเปรียบเทียบโดยตรงดังกลําวไมํสามารถกระท าได๎ เนื่องจากระดับการ
พัฒนาของประเทศไทยกับกลุํมประเทศ OECD มีความแตกตํางกันและท าให๎บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุน
การท านวัตกรรมของภาคเอกชนมีความแตกตํางกันไปด๎วย  

โดยส าหรับประเทศที่พัฒนาแล๎ว (เชํน ประเทศในกลุํม OECD) บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุน
นวัตกรรมจะอยูํที่การสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคธุรกิจเพ่ิมสัดสํวนการลงทุนเพ่ือท านวัตกรรม เพ่ือให๎ระดับการท า
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงสอดคล๎องกับผลประโยชน์ทางสังคมจากการท านวัตกรรมนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการ
สร๎างแรงจูงใจเพ่ือแก๎ไขปัญหา Positive Externalities ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางอ๎อมที่สังคมจะได๎รับจากการท า
นวัตกรรม โดยผลประโยชน์สํวนนี้จะไมํเกิดขึ้นภายใต๎กลไกตลาดเนื่องจากภาคธุรกิจขาดแรงจูงใจที่จะท านวัตกรรม
ในระดับท่ีเพียงพอ44  

ในกรณีของประเทศที่ก าลังพัฒนา (เชํน ประเทศไทย) บทบาทของภาครัฐในการแก๎ไขปัญหา Positive 
Externalities ข๎างต๎นเพียงอยํางเดียวจะไมํเพียงพอตํอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศที่ก าลังพัฒนายังขาด
ปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศอีกมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญที่ขัดขวางการด าเนินธุรกิจ ท าให๎ภาค

                                           
43 เนื่องจากขอ๎มูลการส ารวจในโครงการนีไ้ด๎สุํมเลือกสัมภาษณ์เฉพาะธุรกิจที่มีศักยภาพในการท านวัตกรรมที่สูง ท าใหก๎ารเปรียบเทียบกับผลส ารวจของ

กลุํมประเทศ OECD ควรที่จะเทียบกับกลุํมธุรกิจขนาดใหญํซ่ึงมีศักยภาพในการท านวัตกรรมที่สูงเชํนเดียวกัน – คณะผู๎วิจัย  
44 การแก๎ไขความไมํสมบูรณ์ในสํวนนี้ จะสอดคล๎องกับกรอบประชามติแหํงวอชิงตัน (ดูรายละเอยีดในบทที่ 3) 
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ธุรกิจไมํสามารถท่ีจะสร๎างสรรค์นวัตกรรมได๎ภายใต๎กลไกตลาด45 ด๎วยเหตุนี้เอง ในกรณีของประเทศที่ก าลังพัฒนา
ภาครัฐควรที่จะมีบทบาทท่ีมากขึ้นกวําในกรณีของประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว  

จากการเปรียบเทียบตัวเลขสัดสํวนธุรกิจที่ได๎รับเงินสนับสนุนการท านวัตกรรม พบวําภาคธุรกิจไทยได๎รับ
เงินสนับสนุนในสัดสํวนที่สูงกวํากลุํมประเทศ OECD เพียงร๎อยละ 7 ซึ่งถือวําเป็นตัวเลขที่ต่ ามาก เมื่อเทียบกับ
บทบาทเพ่ิมเติมที่ภาครัฐควรที่จะสนับสนุนเพื่อผลักดันประเทศให๎ก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง 

กลําวโดยสรุป ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํา นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการผลักดันโดย
ธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู๎ภายในองค์กรเอง จากการติดตํอปฏิสัมพันธ์กับ Supplier และ ลูกค๎า 
ซึ่งถือวําเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงหํวงโซํอุปทาน (Supply linkage) จากการสังเกตคูํแขํง รวมทั้งการรํวมมือกับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทย์ในภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้น บทบาทของภาครัฐในการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับรายธุรกิจ
ยังคงมีไมํมาก และนโยบายสํวนมากมักจะอยูํในรูปของนโยบายทั่วไป (One-size-fit-all policy) ซึ่งอาจจะไมํมี
ประสิทธิผลที่ดี ด๎วยเหตุนี้เอง ภาครัฐจึงควรที่จะหันมาพิจารณาในเรื่องของประสิทธิผลของแรงจูงใจทางการเงิน 
ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับอัตราการใช๎สิทธิประโยชน์ ประสิทธิผลของเครื่องมือจูงใจทางการเงิน และวิธีการเพ่ิม
ประสิทธิผลของเครื่องมือดังกลําว ซึ่งจะกลําวถึงในบทตํอไป 

รูปที่ 7.1 แสดงแหลํงข๎อมูลหลักท่ีท าให๎ภาคธุรกิจใช๎ในการท านวัตกรรม ซึ่งแยกออกได๎เป็น 7 แหลํงข๎อมูล 
ประกอบไปด๎วย ข๎อมูลจากบรรษัทข๎ามชาติ มหาวิทยาลัย คูํแขํง ลูกค๎า Suppliers ข๎อมูลจากภายในองค์กรหรือ
กลุํมองค์กร และแหลํงความรู๎ภายนอกอ่ืนๆ ผลการส ารวจพบวํา ภาคธุรกิจได๎ใช๎ข๎อมูลจากภายในองค์กร หรือกลุํม
องค์กรมากที่สุดเป็นอันดับแรก ข๎อมูลจากลูกค๎า Suppliers มหาวิทยาลัยและคูํแขํง เป็นแหลํงข๎อมูลในอันดับ
รองลงมา และภาคธุรกิจมีการใช๎ข๎อมูลจากแหลํงความรู๎ภายนอกอ่ืนๆ และจากบรรษัทข๎ามชาติน๎อยท่ีสุด 

รูปที่ 7.1 แสดงสัดส่วนของกรณีศึกษา (ร้อยละ) ที่ระบุว่าแหล่งข้อมูลที่ก าหนดมีความส าคัญในระดับ 
ปานกลางถึงมาก 

 
ที่มา: ประมวลผลจากแบบสอบถาม โดยคณะผู๎วิจัย 

                                           
45 ในบทที่ 3 ได๎ระบุถึงปัญหาของประเทศที่ก าลังพัฒนาที่มีมากกวาํประเทศพัฒนาแล๎ว อาท ิเชํน การไลํตามเทคโนโลย ีการขาดปัจจยัเชิงสถาบันที่

เอื้ออ านวยตํอการด าเนินธุรกจิ ฯลฯ  
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มหาวิทยาลัย 
แหล่งความรู้ภายนอก 

ความช่วยเหลือจากบรรษัทข้ามชาติ 

แหล่งข้อมูลในการท านวัตกรรม 
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รูปที่ 7.2 แสดงสัดส่วนของกรณีศึกษา (ร้อยละ) จ าแนกตามกิจกรรมนวัตกรรม 

 
ที่มา: ประมวลผลจากแบบสอบถาม โดยคณะผู๎วิจัย 

รูปที่ 7.2 จ าแนกกิจกรรมการท านวัตกรรมของภาคธุรกิจออกเป็นสี่หมวด ประกอบไปด๎วย Product 
innovation, Process innovation, Marketing innovation และ Organizational innovation ผลการส ารวจ
พบวํา ภาคธุรกิจมีการด าเนิน Product innovation ในสัดสํวนที่สูงที่สุด โดยภาคธุรกิจมีการท า Process 
innovation, Marketing innovation และ Organizational innovation ในระดับที่รองลงมา ตามล าดับ ในด๎าน
ความเข๎มข๎นของการท านวัตกรรม พบวํา Product innovation มีสัดสํวนภาคธุรกิจที่ท าในระดับร๎อยละ 80 
ในขณะที่ Process innovation มีสัดสํวนภาคธุรกิจที่ท าอยูํที่ประมาณร๎อยละ 45 สํวนนวัตกรรมในสองกิจกรรมที่
เหลือมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 30 

รูปที่ 7.3 แสดงสัดส่วนของกรณีศึกษา (ร้อยละ) จ าแนกตามประเภทของความช่วยเหลือภาครัฐท่ีได้รับ 

 
ที่มา: ประมวลผลจากแบบสอบถาม โดยคณะผู๎วิจัย 

รูปที่ 7.3 แสดงสัดสํวนของภาคธุรกิจที่ได๎รับความชํวยเหลือจากภาครัฐ โดยแยกออกเป็น 5 รูปแบบ 
ประกอบไปด๎วย สัดสํวนของภาคธุรกิจที่ได๎รับการชํวยเหลือในรูปแบบของการลดภาษี การให๎เงินอุดหนุนท าวิจัย 
การให๎เงินกู๎พิเศษเพ่ือการท าวิจัยและพัฒนา การให๎ความชํวยเหลืออ่ืนๆนอกเหนือจากสามรูปแบบข๎างต๎น และ 
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การช่วยเหลือจากภาครัฐ 
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สัดสํวนภาคธุรกิจที่ได๎รับการชํวยเหลือจากภาครัฐรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผลการส ารวจพบวํา ภาคธุรกิจได๎รับการ
ชํวยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีสัดสํวนร๎อยละ 32 ภาคธุรกิจได๎รับความชํวยเหลือในรูปแบบของ
การลดภาษีในสัดสํวนร๎อยละ 16 ได๎รับเงินอุดหนุนในสัดสํวนร๎อยละ 4 ในสํวนของเงินกู๎พิเศษ ภาคธุรกิจไมํได๎รับ
การชํวยเหลือในรูปแบบนี้แตํอยํางใด ท๎ายที่สุด ภาคธุรกิจได๎รับการชํวยเหลือในรูปแบบอื่นๆในสัดสํวนร๎อยละ 8  
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ตารางท่ี 7.2  สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มประเทศ OECD (ร้อยละ) จ าแนกตามการด าเนินกิจกรรมและขนาดของธุรกิจ46 

  

  
Product innovation 

  

  
Process innovation 

  

  
Marketing Innovation 

  

  
Organisational Innovation 

  
Country All SMEs Large All  SMEs Large All SMEs Large All  SMEs Large 
Australia 24.0 23.7 32.5 28.7 28.1 46.0 n.a. n.a. n.a. 30.7 30.2 43.5 
Austria 37.8 36.5 67.9 40.4 39.1 70.5 27.3 26.5 45.1 49.4 48.1 77.4 
Belgium 35.0 33.8 65.3 36.2 35.0 66.9 24.3 23.3 49.4 39.4 38.1 70.3 
Denmark 32.8 31.5 59.5 32.8 31.4 62.6 20.9 20.5 30.0 57.9 57.1 76.2 
Finland 29.7 28.1 58.5 27.8 26.2 59.5 24.0 23.1 41.7 44.3 42.7 73.1 
France 19.4 17.8 57.3 25.3 23.8 59.4 18.3 17.4 40.4 37.0 35.9 61.2 
Germany 43.3 41.3 71.9 36.2 34.3 64.1 25.2 23.9 43.5 54.8 53.2 78.2 
Japan 17.3 16.3 40.6 11.7 10.9 29.2 8.3 8.1 13.9 55.6 54.8 74.9 
Luxembourg 38.6 37.1 66.2 35.9 34.6 60.3 30.2 29.8 38.2 59.1 58.4 72.1 
Netherlands 24.0 23.0 51.8 22.4 21.1 55.7 13.2 12.6 31.7 27.1 25.9 59.8 
New Zealand 35.0 34.0 52.0 28.0 27.0 48.0 28.0 27.0 38.0 32.0 31.0 52.0 
Norway 25.4 24.6 44.2 19.1 18.2 40.7 15.8 15.2 28.6 24.1 23.2 46.3 
Sweden 37.1 36.1 57.9 31.9 30.7 60.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Switzerland 47.6 47.2 60.7 36.5 35.8 54.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
United Kingdom 32.7 32.1 49.0 20.1 19.4 38.2 23.6 23.0 36.4 31.2 30.2 54.8 
Average (simple) 32.0 30.9 55.7 28.9 27.8 54.4 21.6 20.9 36.4 41.7 40.6 64.6 

ที่มา: OECD (2009) 
 

 

 

  

                                           
46 OECD (2009) ได๎จ าแนกธุรกิจทั้งหมด (All) ออกเป็นธุรกิจขนาดกลางและยํอม (SMEs) และธุรกิจขนาดใหญํ (Large) โดยให๎ใช๎จ านวนลกูจ๎างเป็นเกณฑ์ โดยธุรกิจขนาดกลางและยอํมจะมจี านวนลูกจา๎งน๎อยกวํา 250 คน ในขณะที่

ธุรกิจขนาดใหญํจะมจี านวนลกูจ๎างมากกวํา 250 คนขึ้นไป 
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ตารางท่ี 7.3  สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มประเทศ OECD (ร้อยละ) จ าแนกตามธุรกิจที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ, รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อรายได้
ของธุรกิจ, ความร่วมมือกับธุรกิจต่างชาติ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ 

  

  
Financial Support from government 

  

  
Expenditure on Innovation  

(% of total turnover) 
  

  
Co-op with Foreign Partners 

  

  
Co-op with University and 
Government Institutions 

  
Country All SMEs Large All  SMEs Large All SMEs Large All SMEs Large 
Australia 4.3 4.0 6.9 2.3 1.5 2.8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Austria 17.8 16.6 43.0 1.7 1.5 1.8 5.3 4.2 30.2 5.7 4.5 31.9 
Belgium 11.7 11.0 27.3 2.0 1.2 2.6 13.5 11.3 51.0 8.0 7.0 33.5 
Denmark 7.8 7.3 18.6 2.7 2.1 3.3 14.8 13.5 44.2 8.5 7.4 31.7 
Finland 15.2 13.6 43.9 n.a. n.a. n.a. 13.3 11.2 51.6 14.9 12.8 53.2 
France 9.0 8.2 27.8 2.2 1.2 2.9 6.2 5.0 31.9 4.0 3.3 21.1 
Germany 9.2 8.1 25.2 2.9 2.0 3.3 4.8 2.9 32.4 6.0 4.7 23.7 
Japan 5.9 5.6 12.7 n.a. n.a. n.a. 1.2 0.9 9.9 2.4 1.9 15.6 
Luxembourg 13.0 11.5 41.2 2.6 2.7 2.6 14.6 13.4 38.2 6.7 5.6 27.9 
Netherlands 12.5 11.5 37.9 1.3 0.8 1.7 7.8 6.7 36.8 4.8 4.0 26.1 
New Zealand n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8.0 8.0 24.0 5.0 5.0 20.0 
Norway 16.3 15.8 27.4 0.7 0.5 1.0 7.9 7.1 27.4 7.4 6.4 31.9 
Sweden n.a. n.a. n.a. 4.7 4.4 4.9 11.4 9.9 45.3 9.3 8.0 39.4 
Switzerland 4.1 3.9 10.1 4.8 4.8 5.4 6.4 6.0 19.1 4.4 4.0 16.7 
United Kingdom 9.9 9.7 13.7 1.4 2.0 1.0 7.7 7.2 19.7 6.3 5.9 14.9 
Average (simple) 10.5 10.0 26.1 2.4 2.1 2.8 8.8 7.7 32.9 6.7 5.8 27.6 

ที่มา: OECD (2009) 
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ตารางที่ 7.2 แสดงผลการส ารวจรายภาคธุรกิจของกลุํมประเทศ OECD จ าแนกตามรูปแบบการท า
นวัตกรรมและตามขนาดของหนํวยธุรกิจ รูปแบบการท านวัตกรรมแบํงออกเป็น 4 รูปแบบได๎แกํ  Product 
innovation, Process innovation, Marketing innovation และ Organizational innovation ในขณะที่ขนาด
ของภาคธุรกิจแบํงออกเป็น 3 กลุํมได๎แกํ กลุํมธุรกิจขนาดกลางและยํอม (SMEs) กลุํมธุรกิจขนาดใหญํ (Large) 
และธุรกิจทุกขนาด (All) 

ผลการเปรียบเทียบ พบวําธุรกิจขนาดใหญํจะมีการท านวัตกรรมในสัดสํวนที่สูงกวําธุรกิจขนาดกลางและ
ยํอม ธุรกิจขนาดใหญํมีท า Product innovation, Process innovation และ Organizational innovation เป็น
สัดสํวนที่สูง คือประมาณร๎อยละ 50-60 ในขณะที่สัดสํวนภาคธุรกิจที่ท า Marketing innovation อยูํที่ร๎อยละ 36 
ในสํวนธุรกิจขนาดกลางและยํอมมีการท านวัตกรรมในสัดสํวนที่ลดลงแตํยังคงมีระดับที่คล๎ ายคลึงกัน โดยธุรกิจ
ขนาดกลางและยํอมมีการท า Organization innovation ในสัดสํวนที่สูงที่สุด (ร๎อยละ 40) ในขณะที่การท า 
Product innovation, Process innovation มีอยูํในสัดสํวนประมาณร๎อยละ 30 และมีการท า Marketing 
innovation อยูํที่ประมาณร๎อยละ 20  

ทางคณะผู๎วิจัยมีข๎อสังเกตวํา ธุรกิจขนาดกลางและยํอมของกลุํมประเทศ OECD มีการท านวัตกรรมใน
สัดสํวนที่สูง ทั้งนี้ จากการส ารวจการท าวิจัยและพัฒนาของธุรกิจไทยของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (2552) พบวําธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการท าวิจัยและ
พัฒนาอยูํที่ประมาณร๎อยละ 2-5 ในขณะที่ภาคบริการมีการท าวิจัยและพัฒนาต่ ากวําร๎อยละ 1 และเนื่องจาก
ประเทศไทยมีธุรกิจขนาดกลางและยํอมเป็นจ านวนมาก จึงนําจะบํงชี้วําปัญหาส าคัญประการหนึ่งของไทยอยูํที่การ
ผลักดันให๎ธุรกิจขนาดกลางและยํอมของไทยหันมาสนใจท านวัตกรรมกันมากข้ึน 

ตารางที่ 7.3 แสดงผลการส ารวจรายภาคธุรกิจของกลุํมประเทศ OECD โดยแบํงเป็นสัดสํวนของภาค
ธุรกิจที่ได๎รับเงินชํวยเหลือจากภาครัฐ สัดสํวนของคําใช๎จํายเพ่ือท านวัตกรรมตํอรายได๎ของภาคธุรกิจ สัดสํวนของ
ภาคธุรกิจที่ท านวัตกรรมโดยอาศัยความรํวมมือกับธุรกิจตํางชาติ และสัดสํวนของภาคธุรกิจที่ท านวัตกรรมโดย
อาศัยความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย 

จากตารางจะพบวําภาคธุรกิจขนาดใหญํจะมีระดับความเกี่ยวข๎องในทั้งสี่สํวนมากกวําธุรกิจขนาดกลาง
และยํอม โดยธุรกิจขนาดใหญํ จะเข๎าถึงเงินอุดหนุนจากภาครัฐในสัดสํวนที่สูงกวํา มีการลงทุนในนวัตกรรมใน
สัดสํวนที่สูงกวํา และมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจตํางชาติ และมหาวิทยาลัยในการท านวัตกรรมในสัดสํวนที่สูงกวํา แตํ
กระนั้น ธุรกิจขนาดกลางและยํอมก็มีการเข๎าถึงเงินอุดหนุนจากภาครัฐในระดับที่ดี โดยร๎อยละ 10 ของธุรกิจขนาด
กลางและยํอมได๎รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดกลางและยํอมยังมีการจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือท า
นวัตกรรมในสัดสํวนที่คํอนข๎างสูง คือร๎อยละ 2.1 โดยเฉลี่ย ในขณะที่ความรํวมมือกับธุรกิจตํางชาติ และ
มหาวิทยาลัยจะอยูํในระดับต่ า โดยสัดสํวนธุรกิจที่ใช๎ความรํวมมือดังกลําวมีเพียงร๎อยละ 7.7 และ 5.8 ตามล าดับ 
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บทที่ 8  บทวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
ในบทนี้จะเป็นการสังเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาในระดับมหภาค ในระดับ เมโส และระดับไมโคร 

เพ่ือสรุปออกมาเป็นข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งจะแบํงออกได๎เป็นสามระดับ คือ ข๎อเสนอแนะในระดับมหภาค ซึ่ง
ให๎กรอบแนวคิดใหญํระดับประเทศ ข๎อเสนอแนะในระดับเมโสหรือในระดับอุตสาหกรรม และข๎อเสนอแนะใน
ระดับไมโคร ซึ่งสนับสนุนการด าเนินงานในระดับภาคธุรกิจ ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในบทนี้ได๎ถูกน าเสนอในการ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังข๎อเสนอแนะจากผู๎ทรงคุณวุฒิ ข๎อเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์จากผู๎ทรงคุณวุฒิได๎
ถูกแสดงไว๎ในภาคผนวกท๎ายเลํม 

8.1  ข้อเสนอแนะในระดับมหภาค 
1. กรอบการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม จะต๎องมีพ้ืนฐานจากการสร๎างภาคธุรกิจให๎เกิดการเรียนรู๎แบบ

พ่ึงพาตนเอง โดยมีภาคเอกชนเป็นศูนย์กลาง คือเป็นผู๎ที่พัฒนานวัตกรรมขึ้นเอง หรือมีบทบาทส าคัญตํอการ
ก าหนดโจทย์วิจัย ซึ่งท าให๎งานวิจัยจะถูกน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง มากกวํางานวิจัยที่ได๎รับการริเริ่มและสนับสนุน
จากภาครัฐเพียงผู๎เดียว 

การผลักดันให๎ประเทศพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง จะต๎องด าเนินการผํานทางการผลักดันให๎กิจกรรม
นวัตกรรมของไทยเทียบเทํากับระดับประเทศที่พัฒนาแล๎ว นั่นก็คือ จะต๎องมีสัดสํวนการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงขึ้น จากร๎อยละ 0.21 เป็นร๎อยละ 2 -3 โดยประมาณ จะต๎องมีการพัฒนาจ านวน
นักวิจัยและเจ๎าหน๎าที่เทคนิคเพ่ือรองรับกับปริมาณงานวิจัยที่จะเพ่ิมขึ้น จากสัดสํวนนักวิจัย 316 คนและเจ๎าหน๎าที่
เทคนิค 140 คนตํอประชากรล๎านคน เป็นสัดสํวนนักวิจัยประมาณ 4,000 – 5,000 คนและเจ๎าหน๎าที่เทคนิค 500 
– 700 คนตํอประชากรล๎านคนโดยประมาณ   และจะต๎องมีการเพ่ิมสัดสํวนการลงทุนจากภาคเอกชนตํ อภาครัฐ 
จากระดับร๎อยละ 45 ขึ้นมาเป็นร๎อยละ 70 โดยประมาณ 

การวิเคราะห์ในบทที่ 3 และ 4 บํงชี้วํากรอบการพัฒนานวัตกรรมในปัจจุบัน ไมํสามารถที่จะตอบโจทย์
ข๎างต๎นได๎ ทางคณะผู๎วิจัยเห็นวําปัญหาส าคัญอยูํที่การยกระดับนวัตกรรมของภาคเอกชน ซึ่งมีสัดสํวนรายจํายเพ่ือ
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมอยูํที่ประมาณร๎อยละ 0.1 เพ่ือที่จะยกระดับรายจํายของ
ภาคเอกชน ให๎ขึ้นมาสูํร๎อยละ 70 พร๎อมๆกับการยกระดับสัดสํวนรายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาร๎อยละ 3 
จะต๎องการรายจํายภาคเอกชนอยูํที่ร๎อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ซึ่ งเทียบเทํากับรายจํายที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม
ประมาณ 20 เทํา แตํกระนั้น รายจํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในสํวนของภาคเอกชนไทยในปัจจุบัน มาจากธุรกิจ
ขนาดใหญํเป็นสํวนมาก และการสร๎างธุรกิจขนาดใหญํให๎เกิดขึ้นใหมํในจ านวนมากอาจจะเป็นไปไมํได๎ในทางปฏิบัติ 

ทางคณะผู๎วิจัยเห็นวําการจะยกระดับนวัตกรรมของภาคเอกชนให๎ประสบความส าเร็จจะต๎องมีการสร๎าง
ภาคธุรกิจให๎เกิดการเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเอง โดยมีภาคเอกชนเป็นศูนย์กลาง (รูปที่ 8.1) มากกวําที่จะเป็นรูปแบบ
การพัฒนาแบบอ่ืนๆ การเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเองของภาคธุรกิจเป็นหัวใจหลักในการผลักดันให๎ประเทศพ๎นกับดัก
รายได๎ปานกลางผํานทาง 2 ชํองทาง (บทท่ี 5) อันได๎แกํ หนึ่ง การเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเองท าให๎ธุรกิจมีแรงจูงใจใน
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การขยายกิจกรรมการผลิตไปตามหํวงโซํมูลคํา (นวัตกรรมแบบที่ 2) ซึ่งชํวยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก
การผลิตที่เน๎นแรงงานเป็นหลักมาเป็นเน๎นทุนหรือเทคโนโลยีเป็นหลัก สอง การเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเองท าให๎ธุรกิจ
สร๎างระบบการแขํงขันเพ่ือหาแนวทางการท าวิจัยและพัฒนาให๎ดีที่สุด  ท าให๎เกิดผลทางตรง คือการพัฒนา
นวัตกรรมในกิจกรรมที่ด าเนินการอยูํ (นวัตกรรมแบบที่ 1) และท าให๎เกิดผลทางอ๎อมคือการสร๎างแรงผลักดัน
ทางด๎านอุปสงค์ ซึ่งท าให๎มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันวิจัยตํางๆมีความกระตือรือร๎นที่จะพัฒนาตนเอง (ภายใต๎
สมมติฐานที่วํา ภาครัฐได๎สร๎างระบบแรงจูงใจให๎เกิดการพัฒนาของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย เชํน การให๎เงิน
อุดหนุนขึ้นกับความสามารถในการตอบสนองตํอโจทย์ของภาคธุรกิจของแตํละองค์กร เป็นต๎น) ซึ่งจะชํวยยกระดับ
มาตรฐานการวิจัยของไทยขึ้น  

หลักฐานสนับสนุนกรอบแนวคิดการเรียนรู๎แบบพ่ึงพาอีกชิ้นหนึ่ง มาจากการศึกษารูปแบบการท า
นวัตกรรมของกลุํมประเทศที่พ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง (เชํน เกาหลีใต๎ ไต๎หวัน) รวมทั้งกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว 
ซึ่งพบวํารูปแบบการพัฒนาในปัจจุบัน อยูํในรูปแบบการเรียนรู๎แบบพ่ึงพาตนเองทั้งสิ้น โดยภาครัฐจะมีบทบาทใน
เชิงรับมากกวําที่จะเป็นเชิงรุก (บทท่ี 3) 

รูปที่ 8.1 แสดง 3 รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมที่แตกต่างกัน 

 
  (ก)           (ข)     (ค) 
ที่มา: Guinet (2010) 

รูปที่ 8.1 แสดงรูปแบบนวัตกรรมที่แตกตํางกัน โดยในรูป (ก) แสดงถึงการพัฒนาแบบเส๎นตรง โดยภาครัฐ
จะเป็นศูนย์กลางในกิจกรรมวิจัยและพัฒนา โดยให๎การสนับสนุนการวิจัยผํานทางมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย
เอกชน ในรูปแบบการพัฒนานี้ โจทย์การวิจัยจะถูกสร๎างขึ้นจากหนํวยงานที่ด าเนินการวิจัยเป็นหลัก และจะ
กระจายผลงานวิจัยไปสูํภาคธุรกิจในที่สุด รูปแบบการพัฒนาในแบบที่สอง (รูป ข) ภาครัฐยังคงเป็นศูนย์กลางใน
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา โดยให๎การสนับสนุนผํานทางมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเอกชน แตํโจทย์การวิจัยจะ
ไมํได๎ถูกสร๎างขึ้นจากหนํวยงานที่ด าเนินการวิจัยเพียงอยํางเดียว แตํภาคธุรกิจจะเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนด
โจทย์วิจัย นอกจากนี้ รูปแบบการพัฒนาในแบบที่สองยังครอบคลุมถึงกรณีที่ภาคเอกชนมีบทบาทเป็นผู๎วําจ๎าง
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยเอกชน โดยมีภาครัฐเป็นผู๎สนับสนุน แตํกระนั้น บทบาทของภาคเอกชนยังคงมีไมํมาก 
และเป็นภาครัฐที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท านวัตกรรมและเป็นผู๎ที่ชํวยผลักดันให๎เกิดนวัตกรรมขึ้นในเอกชน 
รูปแบบการพัฒนาแบบที่สาม (รูป ค) จะเป็นรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมที่มีเอกชนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู๎ริเริ่มคิด
โจทย์วิจัยเป็นหลักและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาความรํวมมือกับสถาบันวิจัยเอกชนและมหาวิทยาลัยเพ่ือหา



93 

 

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุดในการตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรของตนเอง ภาครัฐจะเป็นผู๎คอย
สนับสนุนมากกวําจะเป็นผู๎น าในการด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา  

จากการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของไทยพบหลักฐานชี้ให๎เห็นวํา ประเทศไทยยังคงมีรูปแบบการ
พัฒนาในสองรูปแบบแรกเป็นหลัก โดยงานวิจัยภาคเกษตรมักจะอยูํในรูปของการพัฒนาแบบเส๎นตรง (บทที่ 4) 
สํวนงานวิจัยในภาคอุตสาหรรม ภาคธุรกิจยังคงมีบทบาทที่น๎อยในการก าหนดโจทย์ท าให๎งานวิจัยที่ภาครัฐ
ด าเนินการสามารถที่จะตอบโจทย์ของภาคธุรกิจได๎ในระดับปานกลางถึงต่ า (บทที่ 4 และจากข๎อมูลสัมภาษณ์ราย
ธุรกิจ) นอกจากนี้ นวัตกรรมที่เอกชนด าเนินการมักจะเกิดขึ้นจากความต๎องการโดยธรรมชาติ เชํน เกิดขึ้นจาก
ความรู๎ภายในองค์กร การติดตํอกับ Supplier และลูกค๎า รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของคูํแขํง มากกวําจะได๎รับ
แรงจูงใจจากภาครัฐ (บทที่ 7) แตํกระนั้น ผลการสัมภาษณ์รายธุรกิจพบข๎อมูลการเชื่อมโยงระหวํางภาคธุรกิจกับ
มหาวิทยาลัยและหนํวยงานวิจัยภาครัฐ ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงการพัฒนาระบบสนับสนุนนวัตกรรมในทิศทางที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ  

2. การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎เกิดข้ึนกับองค์กรภาคเอกชน (หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากรูป 
8.1 (ก), รูป 8.2 (ข) มาเป็นรูป 8.2 (ค) โดยอาศัยนโยบายภาครัฐ)  ภาครัฐควรจะต๎องใช๎นโยบายแบบเชิงรุกใน
ระยะต๎น เพ่ือให๎เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ควรที่จะมีการก าหนดแนวทางในการปรับลด
บทบาทของภาครัฐลงให๎เป็นนโยบายแบบเชิงรับในระยะยาว (เพ่ือป้องกันไมํให๎เอกชนกลายเป็นธุรกิจ rent-
seeking และไมํกํอให๎เกิดการพัฒนา) นอกจากนี้ เพ่ือสร๎างแรงจูงใจที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู๎ ภาครัฐควรที่จะ
มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา (Industrial roadmap) แบบเป็นขั้นบันได (Milestone) และให๎การสนับสนุน
แกํธุรกิจที่มีการพฒันาได๎ตามล าดับขั้นอยํางเหมาะสม 

ในบทที่ 3 ได๎มีการน าเสนอกรอบการพัฒนาสี่กรอบที่มีความโดดเดํนและเป็นที่ยอมรับในวงการ
เศรษฐศาสตร์ อันได๎แกํ กรอบประชามติวอชิงตันฉบับปรับปรุง กรอบการพัฒนาจากการประชุมที่บาร์เซโลนํา 
กรอบการพัฒนาตามแบบประเทศสี่เสือแหํงเอเซีย และกรอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างแบบใหมํ ทั้งสี่กรอบตํางก็
มีความแตกตํางกันมากน๎อยในมิติของบทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมและในมิติของการปกป้องคุ๎มครองสิทธิ์การถือ
ครองกรรมสิทธิ์ ประเด็นส าคัญจึงอยูํที่วํากรอบการพัฒนาที่เป็นทางเลือกทั้งสี่กรอบข๎างต๎น สามารถน ามาใช๎ได๎ใน
บริบทของประเทศไทยได๎หรือไมํ? ถ๎าสามารถน ามาใช๎ได๎จะมีข๎อดี/ข๎อเสียอยํางไร? และหากไมํสามารถน ามาใช๎ได๎ 
ประเทศไทยควรที่จะมีกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะใด? 

ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํากรอบประชามติแหํงวอชิงตันฉบับปรับปรุงและกรอบการพัฒนาจากการ
ประชุมที่บาร์เซโลนํา ซึ่งมุํงเน๎นให๎ภาครัฐใช๎บทบาทเชิงรับในการพัฒนาเศรษฐกิจ (รวมทั้งนโยบายนวัตกรรม) 
นําจะไมํมีความเหมาะสมในบริบทของไทย ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีประสิทธิภาพทางการผลิตที่ต่ าเมื่อเทียบกับ
การแขํงขันในระดับโลกในเกือบทุกอุตสาหกรรม การที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแขํงขันเกิดขึ้นจากความ
ได๎เปรียบทางด๎านต๎นทุนแรงงานที่ต่ า การใช๎นโยบายอุดหนุนที่บิดเบือนกลไกตลาดของภาครัฐ รวมทั้งการเจรจา
สิทธิพิเศษทางการค๎าระหวํางประเทศมากกวําความสามารถทางด๎านประสิทธิภาพทางการผลิตที่แท๎จริง ด๎วยเหตุนี้
เอง การปกป้องสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์และบทบาทเชิงรับของภาครัฐจึงไมํเพียงพอตํอการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นกลจักรส าคัญในการผลักดันประเทศไปสูํระดับประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว   
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ส าหรับกรอบการพัฒนาตามแบบประเทศสี่ เสือแหํงเอเซีย ที่มุํงเน๎นบทบาทเชิงรุกของภาครัฐใน
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํากรอบการพัฒนาดังกลําวไมํนําจะเป็น
กรอบที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยเชํนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากวํา อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีความเกี่ยวเนื่องกันใน
หลายๆ อุตสาหกรรม ท าให๎การเลือกพัฒนาอุตสาหกรรมจะต๎องเลือกพัฒนาทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ท าให๎
ต๎นทุนในการแทรกแซงอยูํในระดับที่สูง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงความหํางระหวํางประสิทธิภาพทางการผลิต
ของประเทศไทยกับในระดับโลก ซึ่งมีความหํางที่คํอนข๎างสูง รวมทั้งพิจารณาถึงศักยภาพในการผลักดัน
ประสิทธิภาพทางการผลิตของไทย ซึ่งมีศักยภาพที่ต่ าทั้งทางด๎านเงินทุนและบุคลากร รวมทั้งมาตรการกีดกันการ
พัฒนาโดยใช๎การปกป้องสิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ จะพบวําหนทางในการผลักดันอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
หนึ่งให๎ขึ้นไปสูํการแขํงขันระดับโลกมีความเป็นไปได๎ยากในทางปฏิบัติ ยิ่งไปกวํานั้น ในสภาพบริบททางการเมือง
ของไทย ซึ่งมีระดับคอร์รับชั่นที่คํอนข๎างจะสูง ประกอบกับสภาพการเมืองที่ไมํนิ่ง มีรัฐบาลที่ขาดเสถียรภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํบํอยครั้ง นโยบายของรัฐบาลเดิมมักจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลใหมํเสมอ ท าให๎การผลักดัน
ประเทศแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งต๎องการนโยบายสนับสนุนที่เน๎นการพัฒนาประสิทธิภาพมากกวําน าประโยชน์เข๎า
กระเป๋านักการเมืองและเป็นนโยบายที่มีความตํอเนื่องมีความเป็นไปได๎ยากยิ่งข้ึนไปอีก 

เมื่อพิจารณาถึงกรอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างแบบใหมํ ซึ่งมุํงเน๎นบทบาทเชิงรุกของภาครัฐในการปรับ
โครงสร๎างอยํางคํอยเป็นคํอยไป ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวําเป็นกรอบที่มีความใกล๎เคียงกับกรอบที่เหมาะสม
ส าหรับประเทศไทยมากที่สุด เนื่องจากเป็นการผลักดันประเทศไปในทิศทางที่ประเทศมีความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบอยูํแล๎ว อยํางไรก็ดี ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวําบทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมควรที่จะมีบทบาทเชิง
รุกมากกวําที่เสนอในกรอบ ทั้งนี้เนื่องจากวําประเทศคูํแขํงขันที่มีระดับการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบไมํแตกตํางจาก
ไทยมากนัก เชํน ประเทศจีน เวียดนาม สิงค์โปร์ ก าลังเลือกใช๎นโยบายเชิงรุกในลักษณะที่รุนแรงมากกวําของไทย 
ท าให๎นโยบายเชิงรุกที่อํอนเกินไปอาจจะไมํเพียงพอตํอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให๎ก๎าวตํอไปข๎างหน๎าได๎อยําง
ทัดเทียมคูํแขํงในอนาคต   

ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํา การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับภาคธุรกิจ จะต๎องเริ่มต๎นจากนโยบายเชิง
รุกในระยะสั้น เพ่ือให๎เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจ อยํางไรก็ดี ภาครัฐจะต๎องสร๎างแรงจูงใจในการพัฒนาให๎กับ
ภาคเอกชน โดยการระบุถึงแนวทางการลดบทบาทของภาครัฐมาเป็นเชิงรับอยํางชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

บทบาทเชิงรุกในระยะสั้น ไมํควรที่จะเน๎นการเลือกผู๎ชนะในระดับอุตสาหกรรม และไมํควรที่จะเลือกผู๎
ชนะในระดับกิจการ เนื่องจากปัญหาคอร์รับชั่นของไทย ด๎วยเหตุนี้เอง ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํา เครื่องมือที่จะ
ใช๎ในการสนับสนุนการพัฒนาได๎ดีอาจจะอยูํในรูปของ Product Champion หรือ Technology Champion 
ควบคูํกับการก าหนด Product Standard, Technology Standard เพ่ือเรํงให๎เกิดนวัตกรรม  

จากบทเรียนในระดับอุตสาหกรรม (บทที่ 6) พบหลักฐานสนับสนุนวํา การก าหนดบทบาทเชิงรุกเพียง
อยํางเดียว เป็นนโยบายที่ไมํสามารถสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคธุรกิจเกิดการพัฒนาได๎อยํางเพียงพอ ทางคณะผู๎วิจัยเชื่อ
วําปัญหาส าคัญ เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแผนกลยุทธ์ในการลดบทบาทของภาครัฐที่เหมาะสม ท าให๎ภาคธุรกิจมี
แนวโน๎มที่จะพอใจกับก าไรสํวนเกินจากนโยบายเชิงรุก มากกวําจะพยายามพัฒนาองค์กรให๎สามารถแขํงขันได๎ใน
ระดับสากล ด๎วยเหตุนี้เอง ภาครัฐจึงควรที่จะต๎องก าหนดกฏเกณฑ์การลดบทบาทสนับสนุนมาเป็นเชิงรับที่ชัดเจน
และสอดคล๎องกับแรงจูงใจ ซึ่งจะท าให๎ภาคธุรกิจเกิดการเรียนรู๎และพัฒนาขึ้น ในขณะเดียวกันภาครัฐควรที่จะสร๎าง
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กลไกในการป้องกัน การทุจริตมิชอบภาครัฐในการแบํงผลก าไรสํวนเกินจากนโยบายเชิงรุก เพ่ือป้องกันไมํให๎ภาครัฐ
ขยายเวลาในการชํวยเหลือภาคธุรกิจไปอยํางไมํจ ากัด 

แนวทางหนึ่งในการสร๎างแรงจูงใจที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู๎ คือ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
(Industrial roadmap) ที่ชัดเจนแบบเป็นขั้นบันได (Milestone) โดยภาครัฐจะต๎องเป็นผู๎ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว รวมทั้งระบุถึงตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่สะท๎อนถึงการ
พัฒนาแบบเป็นขั้นตอน ทั้งนี้ เป้าหมายดังกลําวจะถูกน ามาใช๎เพื่อประเมินและให๎การสนับสนุนธุรกิจที่มีการพัฒนา
ได๎ตามล าดับขั้นอยํางเหมาะสม 

3. ภายใต๎แนวคิด เส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายภาครัฐจะถูกแบํงออกได๎เป็นสามสํวน 
ประกอบด๎วย การสนับสนุนอุตสาหกรรม การผลักดันให๎เกิดการขยายกิจกรรมการผลิตข๎ามหํวงโซํมูลคํา 
(นวัตกรรมแบบที่ 2) และการสนับสนุนการท านวัตกรรมในกิจกรรมยํอยที่ด าเนินการอยูํ (นวัตกรรมแบบที่ 1) 
ประสิทธิผลนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมจะขึ้นอยูํกับการสอดประสานของนโยบายทั้งสามสํวน   

ค าวํานวัตกรรมมีความหมายที่กว๎างและครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจแทบจะทั้งหมดที่เรียกวําเป็นสิ่ง
ใหมํที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ไมํวําจะเป็นการผลิตสินค๎าให๎มีคุณลักษณ์ใหมํๆ การปรับกระบวนการผลิตให๎มีคุณภาพมาก
ขึ้น การพัฒนาชํองทางการหาวัตถุดิบและชํองทางการจัดจ าหนํายใหมํๆ การใช๎กลยุทธ์ทางการตลาดใหมํๆ การ
ปรับปรุงองค์กร การวิจัยเพื่อคิดค๎นสิ่งใหมํๆ ด๎วยตัวเอง หรือแม๎กระทั่งการออกแนวคิดใหมํๆ ด๎วยการวําจ๎างธุรกิจ
ตํางชาติในการด าเนินการ ตํางก็รวมนับวําเป็นนวัตกรรมของธุรกิจได๎ทั้งสิ้น 

ความหลากหลายในความหมายของค าวํานวัตกรรมข๎างต๎นท าให๎เกิดปัญหาในการวางนโยบายสนับสนุน
ภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากวํานวัตกรรมที่แตกตํางกันจะสํงผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจมากน๎อยที่ แตกตํางกัน บาง
นวัตกรรมสํงผลตํอเศรษฐกิจที่สูงมากในระยะสั้น เชํนนวัตกรรมทางการค๎าใหมํๆ (Commercialized innovation) 
ในขณะที่บางนวัตกรรมอาจจะไมํให๎ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรง แตํจะสํงผลตํอเศรษฐกิจในทางอ๎อม หรือให๎
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาว เชํน งานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมที่ไมํได๎
มุํงเน๎นเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแตํเน๎นให๎ผลประโยชน์กับคนหมูํมาก (Inclusive innovation) หรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม (Green innovation) เป็นต๎น 

งานวิจัยชิ้นนี้ ได๎จ าแนกนวัตกรรมโดยอาศัยแนวคิดเส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรม (บทที่ 5) ซึ่งได๎จ าแนก
ระดับการพัฒนาอุตสาหรรมออกเป็นสามขั้นตอน ประกอบไปด๎วย ขั้นตอนการเริ่มต๎นเรียนรู๎ในธุรกิจ (กิจกรรมยํอย
หนึ่งๆ) ขั้นตอนการขยายกิจกรรมไปตามหํวงโซํมูลคํา และขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของแตํละ
กิจกรรม ภายใต๎กรอบการพัฒนาดังกลําว บทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมจึงแตกตํางกันไปตามระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรม (ดูตารางที่ 5.3 ประกอบ) โดยบทบาทของภาครัฐที่ส าคัญในขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ขั้นตอนแรก จะอยูํที่การสนับสนุนให๎เกิดการน าเข๎าเทคโนโลยี เครื่องจักรจากตํางประเทศ เพ่ือให๎การผลิตมี
ประสิทธิภาพที่สูงและได๎มาตรฐานสากล ซึ่งรวมเรียกวํา Investment promotion policy ในขั้นตอนการพัฒนาที่สอง 
บทบาทของภาครัฐจะอยูํที่การออกนโยบายสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาตามหํวงโซํการผลิต ซึ่งอาจจะต๎องใช๎การ
พัฒนาเทคโนโลยี (Upgrading) สํวนในขั้นตอนการพัฒนาล าดับสุดท๎าย บทบาทของภาครัฐจะเกี่ยวข๎องกับนโยบาย
นวัตกรรมเป็นหลักใหญํ โดยจะเป็นการสนับสนุนให๎ภาคธุรกิจสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ ขึ้นเพ่ือสนับสนุนความสามารถ
ทางการแขํงขันของภาคธุรกิจ  
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ภายใต๎กรอบเส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข๎างต๎น จะพบวําการท านวัตกรรมสามารถแบํงออกได๎เป็น
สองแบบ ประกอบไปด๎วย นวัตกรรมภายใต๎กิจกรรมที่ด าเนินการอยูํ และนวัตกรรมเพ่ือขยายกิจกรรมให๎เพ่ิมสูงขึ้น 
โดยนวัตกรรมในแบบแรกจะมุํงเน๎นที่การพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตในกิจกรรมที่ด าเนินการอยูํ ในขณะที่
นวัตกรรมในแบบที่สองจะเป็นการพยายามขยายกิจกรรมที่ด าเนินการอยูํให๎กว๎างมากขึ้น และครอบคลุมกิจกรรม
ยํอยอ่ืนๆ มากขึ้น 

จากบทเรียนภาคอุตสาหกรรมและจากการสัมภาษณ์รายภาคธุรกิจ พบหลักฐานบํงชี้วําประสิทธิผล
นโยบายสนับสนุนนวัตกรรมจะขึ้นอยูํกับการสอดประสานของนโยบายทั้งสามสํวน โดยในกรณีศึกษาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุํงหํม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาง ทางคณะผู๎วิจัยพบวํา นโยบาย
ภาครัฐจะมุํงเน๎นที่การสนับสนุนการลงทุนเป็นหลักมากกวํานโยบายอ่ืนๆ ซึ่งท าให๎ภาคธุรกิจขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนาตามขั้นตอน และถูกจ ากัดให๎ผลิตสินค๎าในหํวงโซํมูลคําที่ต่ าและอยูํในสภาวะเสี่ยงเนื่องจากแรงกดดัน
ทางด๎านต๎นทุนแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ (ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัด คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ) นอกจากนี้ การใช๎นโยบาย
สนับสนุนแบบให๎เปลําแบบตํอเนื่องให๎กับเกษตรกรผู๎ผลิตยาง ยังเป็นตัวขัดขวางกลไกการเรียนรู๎ของผู๎ผลิต ท าให๎
ผู๎ผลิตขาดแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจเพ่ือรองรับการแขํงขันสมัยใหมํ ผู๎ผลิตยางในปัจจุบันยังคงมีการผลิตใน
รูปแบบเกษตรดั้งเดิม ซึ่งไมํเหมาะสมตํอการแขํงขันสมัยใหมํ ที่เน๎นการผลิตแบบธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ที่
จะต๎องเน๎นการผลิตที่ใช๎ปัจจัยทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีความต๎องการเรียนรู๎และพัฒนาการผลิตใหมํๆ
อยูํเสมอ รวมทั้งต๎องมีการสร๎างโครงขําย Supply chain เพ่ือสร๎างความม่ันคงให๎กับธุรกิจ เป็นต๎น นโยบายสนับสนุน
แบบให๎เปลํายังสํงผลเสียทางอ๎อม ท าให๎กลไกตลาดมีการบิดเบือนในระยะยาว ท าให๎ทรัพยากรประเทศถูกจัดสรร
ไปให๎กับการผลิตที่ไมํมีอนาคต ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ร๎ายแรงตํอการผลักดันประเทศให๎ก๎าวพ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง
อีกด๎วย  

นอกจากนี้ จากข๎อมูลสัมภาษณ์รายภาคธุรกิจ ยังพบข๎อสนับสนุนถึงความส าคัญของการสอดประสานของ
นโยบายข๎างต๎น โดยพบวํานโยบายภาครัฐมีสํวนส าคัญในการก าหนดรูปแบบการท าวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
ตัวอยํางเชํน การให๎สิทธิประโยชน์ทางด๎านการน าเข๎าเครื่องจักรของ BOI และการให๎สิทธิประโยชน์ทางด๎านภาษีใน
กิจการที่ท าวิจัยและพัฒนา เป็นแรงจูงใจให๎บางบริษัทเลือกที่จะน าเข๎าเครื่องจักร (เพ่ือรับสิทธิประโยชน์จาก BOI) 
และมาดัดแปลงเล็กน๎อยเพ่ือให๎เข๎าขํายวิจัยและพัฒนา (เพ่ือสิทธิทางภาษี) หรือเน๎นการน าเข๎าเครื่องจักรเพ่ือขอ
สิทธิประโยชน์จาก BOI เพียงอยํางเดียวมากกวําที่จะพยายามเรียนรู๎การอัพเกรดเทคโนโลยีในขั้นตํอไป ซึ่งก็คือ การ
ท า reverse engineering และการพัฒนาข๎ามสิทธิบัตรเพ่ือสร๎างสิทธิบัตรเป็นของตนเอง การขาดการพัฒนาใน
ขั้นตอนอัพเกรดเทคโนโลยีดังกลําวท าให๎ธุรกิจไทยยังคงต๎องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตํางประเทศในระดับที่สูง ซึ่งไมใชํ
คุณลักษณะของประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว  

จากหลักฐานข๎างต๎นสนับสนุนวํา การที่ภาครัฐจะสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาอยํางสมบูรณ์จะต๎องมีการ
ก าหนดนโยบายสนับสนุนให๎สอดคล๎องกันและเหมาะสมตํอเส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรรม  

8.2  ข้อเสนอแนะในระดับเมโส 
1. ภาครัฐควรที่จะมีการจัดตั้งรวมกลุํมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมทั้งควรที่จะมีการสร๎างแผนการ

เรียนรู๎ให๎แตํละกลุํมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ภาครัฐควรที่จะเข๎าใจถึงความแตกตํางกันของธุรกิจในระดับ



97 

 

อุตสาหกรรม และควรที่จะมีนโยบายเฉพาะของแตํละอุตสาหกรรมเพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎ภาคธุรกิจเกิดการเรียนรู๎
แบบพ่ึงพาตนเองในที่สุด   

การรวมกลุํม (Cluster) เป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งกํอให๎เกิดผลประโยชน์อยําง
น๎อย สามประการ (World Bank, 2008) ประการแรก คือ การรวมกลุํมของธุรกิจในพ้ืนที่เดียวกัน ท าให๎เกิดการ
จ๎างงานทั้งทางตรงและทางอ๎อมที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาคบริการ ประการที่สอง คือ การรํวมกลุํมท าให๎
เกิดการสร๎างเครือขํายระหวํางภาคธุรกิจ ซึ่งท าให๎เกิดผลได๎เพ่ิมเติม (Spillovers) จากการแลกเปลี่ยนข๎อมูล และ
ความรํวมมือระหวํางธุรกิจในการพัฒนาสินค๎าหรือบริการขึ้น ประการสุดท๎าย การรวมกลุํมยังเป็นการเพ่ิม
ความสามารถทางด๎านการสร๎างนวัตกรรมในการตอบสนองตํออุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูํเสมอ 

ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไทย ก็เป็นไปในลักษณะของการสนับสนุนอุตสาหกรรมใน
รูปแบบการรํวมกลุํม ซึ่งระบุอยูํในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 ซึ่งสะท๎อนออกมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม47  นอกจากนี้ หนํวยงานวิจัยตํางๆ ก็ได๎มีการก าหนดทิศทางการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานในลักษณะเดียวกัน เชํน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติได๎มีการก าหนดทุนวิจัยแบบมุํงเป้าเพ่ือพัฒนา
สินค๎าบางกลุํมเป็นพิเศษ48 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติได๎มีการจัดท าระบบจัดการวิจัย
ภายใต๎นโยบายคลัสเตอร์49 เป็นต๎น  

ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํา แนวทางการพัฒนาแบบรวมกลุํมเป็นการพัฒนาที่กํอให๎เกิดประโยชน์ในการ
รวมกลุํมธุรกิจเพ่ือให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนา ซึ่งเป็นบทบาทเชิงรุกของภาครัฐที่ส าคัญในระยะแรก อยํางไรก็
ดี ทางผู๎วิจัยตั้งข๎อสังเกตวํารูปแบบการพัฒนาในปัจจุบันยังขาดแนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจาก
บทบาทเชิงรุกข๎างต๎นมาเป็นบทบาทเชิงรับ ซึ่งจากประสบการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอดีต (บทที่ 6) 
พบวําการขาดแนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทข๎างต๎น ท าให๎นโยบายเชิงรุกไมํสํงผลให๎ภาคธุรกิจเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู๎ที่เพียงพอ ด๎วยเหตุนี้เอง ทางคณะผู๎วิจัยมีความเห็นวําภาครัฐควรที่จะเพ่ิมเติมเงื่อนไขการปรับเปลี่ยน
บทบาทจากรุกเป็นรับ เข๎าไปในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมเรียกวํา “แผนการเรียนรู๎”  

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาในระดับเมโส พบวําอุตสาหกรรมแตํละอุตสาหกรรมมีเส๎นทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่แตกตํางกัน ในเรื่องตํางๆ ดังนี้  

(1) เป้าหมายสุดท๎ายของการพัฒนาอุตสาหรรม  

โดยอุตสาหกรรมยานยนต์จะไมํมีการสร๎างแบรนด์เป็นของตนเอง ในขณะที่ในอุตสาหกรรมเครื่องนุํง หํม 
การสร๎างแบรนด์เป็นของตนเองอาจจะมีความส าคัญและเป็นเป้าหมายของบางธุรกิจ สํวนผู๎ผลิตยางที่เป็นวัตถุดิบ
ยังคงขาดทิศทางท่ีชัดเจนในอนาคตวําจะพัฒนาไปในรูปแบบไหน 

(2) ระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

                                           
47 ข๎อมูลจากเว็ปไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม 
48 ข๎อมูลจากเว็ปไซต์ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแหํงชาติ 
49 ข๎อมูลจากส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ 
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 บางอุตสาหกรรมอาจจะต๎องการการสนับสนุนการลงทุน เนื่องจากอุตสาหกรรมยังอยูํในระดับขั้นตอน
แรกของการพัฒนา ในขณะที่การขยายกิจกรรม หรือ การอัพเกรดเทคโนโลยีอาจจะเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับบาง
อุตสาหกรรม  

(3) ระดับการใช๎ปัจจัยการผลิต (แรงงานเข๎มข๎น/ ทุนเข๎มข๎น)   

ความแตกตํางในระดับการใช๎ปัจจัยการผลิตท าให๎แตํละอุตสาหกรรมประสบกับแรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้น
ของคําแรงในระดับที่แตกตํางกัน โดยในอุตสาหกรรมเครื่องนุํงหํมซึ่งใช๎แรงงานจ านวนมากในการผลิตจะได๎รับแรง
กดดันจากคําจ๎างที่สูงกวําอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งใช๎แรงงานในจ านวนที่น๎อยกวํา  

(4) นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ  

อุตสาหกรรมมีความแตกตํางกันในเรื่องของนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และการมีอยูํของหนํวยงานวิจัย
ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ตัวอยํางเชํน ผู๎ผลิตยางมักจะได๎รับเงินอุดหนุนแบบให๎เปลําจากภาครัฐ และมี
หนํวยงานวิจัยด๎านการเกษตรจากภาครัฐที่เข๎ามาสนับสนุนดูแล ในขณะที่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาจจะไมํได๎รับเงิน
อุดหนุนในลักษณะดังกลําว แตํได๎รับการอุดหนุนในรูปแบบอ่ืนๆ เชํน สิทธิพิเศษทางภาษี และมีหนํวยงานที่
ชํวยเหลือในเรื่องการท าวิจัยและพัฒนาที่แตกตํางกันไปตามแตํละอุตสาหกรรม 

จากเหตุผลข๎างต๎น ท าให๎คณะผู๎วิจัยมีความเห็นวํานโยบายสนับสนุนตํางๆ ทั้งนโยบายสนับสนุน
อุตสาหกรรม นโยบายสนับสนุนการขยายกิจกรรมการผลิต หรืออัพเกรดเทคโนโลยี และนโยบายนวัตกรรม ควรที่
จะมีการออกแบบให๎เหมาะสมและแตกตํางกันออกไปตามเส๎นทางการพัฒนาของแตํละอุตสาหกรรม นั่นก็คือ 
ภาครัฐควรที่จะมีการสร๎างแผนการเรียนรู๎ให๎แตํละกลุํมอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับความแตกตํางของเส๎นทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมข๎างต๎น 

8.3 ข้อเสนอแนะในระดับไมโคร 
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะผลักดันให๎เอกชนมีการสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึนอยูํที่ประสิทธิผลของ

นโยบายสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ภาครัฐใช๎ในการเพิ่มแรงจูงใจให๎ธุรกิจสร๎างนวัตกรรม
มากยิ่งขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้ได๎เสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินในสามข๎อ ซึ่งชํวยตอบโจทย์ที่
ส าคัญในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนภาครัฐ ประกอบไปด๎วย 

(1) การเพ่ิมอัตราการใช๎สิทธิประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนภาครัฐ 

 อัตราการใช๎สิทธิเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึง เจตจ านงของภาคธุรกิจในการเข๎ารํวมเพ่ือด าเนินนวัตกรรม 
การเพ่ิมอัตราการเข๎าใช๎สิทธิจึงเป็นตัวที่สะท๎อนให๎เห็นวําเครื่องมือทางการเงินดังกลําวสามารถดึงดูดความสนใจ
ของภาคธุรกิจได๎จริง โจทย์วิจัยที่ส าคัญจึงอยูํที่การออกแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมและสามารถจูงใจให๎
ภาคเอกชนสนใจที่จะใช๎สิทธิดังกลําว 

งานวิจัยชิ้นนี้ ได๎เสนอแนวทางการเพ่ิมอัตราการใช๎สิทธิในสองแนวทางประกอบไปด๎วย การสอดประสาน
ของนโยบายของภาครัฐ ซึ่งจะชํวยเพ่ิมแรงจูงใจให๎ภาคเอกชนหันมาใช๎สิทธิประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนมาก
ยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาธุรกิจให๎เรียนรู๎แบบพึ่งพาตนเองจะท าให๎ธุรกิจมีความจ าเป็นต๎องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางการแขํงขัน ท าให๎เอกชนเลือกที่จะใช๎สิทธิประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ หลักฐานจากการ



99 

 

สัมภาษณ์รายธุรกิจ ยังชี้ให๎เห็นวําเอกชนจะตัดสินใจเลือกใช๎นโยบายสนับสนุนตํางๆ ตามผลประโยชน์ ความยาก
งํายของกระบวนการยื่นขอสิทธิผลประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ และระดับการเปิดเผยข๎อมูลของบริษัท ข๎อมูลเหลํานี้
จะชํวยให๎ผู๎ออกแบบนโยบายสามารถท่ีจะออกแบบนโยบายได๎อยากถูกต๎องและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

(2) ประสิทธิผลของเครื่องมือสนับสนุนทางการเงิน   

การที่เอกชนเลือกใช๎สิทธิประโยชน์จากภาครัฐไมํได๎แปลวําภาคธุรกิจจะเลือกท านวัตกรรมมากขึ้น นั่นก็คือ 
การรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐอาจจะไมํได๎เป็นปัจจัยที่ส าคัญของภาคธุรกิจในการท านวัตกรรมก็ได๎ โจทย์ที่
ส าคัญที่เกี่ยวข๎องกับประสิทธิผลของเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินมีอยูํด๎วยกัน 2 โจทย์ โจทย์ข๎อแรก คือ ธุรกิจ
ขนาดใหญํที่มีศักยภาพในการท านวัตกรรมสูง จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือไมํหากภาครัฐให๎การชํวยเหลือ
และสนับสนุนทางการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐเป็นสิ่งจูงใจให๎ธุรกิจขนาดใหญํ
สร๎างสรรค์นวัตกรรมมากขึ้น หรือวําเงินสนับสนุนจากภาครัฐเป็นเพียงแคํเงินให๎เปลํา และไมํได๎สํงผลกระทบใดๆ
ตํอสัดสํวนงบวิจัยเพ่ือการพัฒนาของภาคเอกชน โจทย์ข๎อที่สองก็คือ ธุรกิจขนาดกลางและยํอม ซึ่งมีศักยภาพใน
การท านวัตกรรมที่ต่ ากวําธุรกิจขนาดใหญํ จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร ถ๎าภาครัฐให๎การสนับสนุนทาง
การเงิน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ภายหลังจากได๎รับเงินสนับสนุน ธุรกิจขนาดกลางและยํอมสามารถปรับองค์กรและ
สามารถที่จะด าเนินนวัตกรรมได๎เอง หรือท าได๎แคํน าเข๎าเทคโนโลยีใหมํๆ จากตํางประเทศ และอาจจะแคํน ามาตํอ
ยอดเพียงเล็กน๎อย  

งานวิจัยชิ้นนี้พบหลักฐานที่บํงชี้วําความชํวยเหลือทางการเงินจากภาครัฐไมํได๎มีนัยยะตํอการท านวัตกรรม
ในธุรกิจขนาดใหญํ และธุรกิจขนาดกลางและยํอมมักจะใช๎เงินอุดหนุนในการน าเข๎าเทคโนโลยี (และดัดแปลง
เล็กน๎อย) ซึ่งไมํได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องอยํางยั่งยืน  แตํกระนั้น เนื่องจากข๎อจ ากัดทางด๎านจ านวนขนาดของ
ภาคธุรกิจที่ท าการส ารวจ จึงไมํสามารถที่จะขยายความหลักฐานข๎างต๎นขึ้นไปในระดับประเทศได๎ แตํกระนั้น
หลักฐานดังกลําวก็บํงชี้วําโจทย์ที่ส าคัญทั้งสองโจทย์ข๎างต๎น ควรที่จะได๎รับการพิจารณาอยํางเรํงดํวน 

(3) การเพ่ิมประสิทธิผลของเครื่องมือสนับสนุนทางการเงิน   

จากการสัมภาษณ์รายธุรกิจพบวํามีเงื่อนไขบางประการที่เป็นปัญหาคอขวด (Bottleneck) ที่ท าให๎ภาค
ธุรกิจไมํสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมใหมํๆ ได๎ แม๎วําภาครัฐจะมีนโยบายสนับสนุนทางการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งก็
คือ นโยบายทางการเงินของภาครัฐอยํางเดียวไมํเพียงพอในการสนับสนุนการสร๎างนวัตกรรมในภาคเอกชน และ
นโยบายดังกลําวจะไมํสัมฤทธิ์ผลถ๎าภาครัฐไมํเข๎ามาชํวยแก๎ปัญหาคอขวดของภาคธุรกิจเหลํานี้เสียกํอน ตัวอยําง
ปัญหาคอขวดที่พบจากการสัมภาษณ์ประกอบไปด๎วย 

- การขาดคนที่มีความรู๎เรื่องการจดสิทธิบัตรเพ่ือปกป้ององค์ความรู๎ (Intellectual Property Rights) 

- กระบวนการจดสิทธิบัตรมีความลําช๎า 

- ขาด Platform ในการเชื่อมสินค๎าไปสูํผู๎บริโภค 

- ขาดการสนับสนุนทางด๎านเทคโนโลยี  

- ขาดระบบตรวจสอบมาตรฐาน 

- ต๎องการนักวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง 
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ทางคณะผู๎วิจัย ตั้งข๎อสังเกตวําปัญหาคอขวดมีความแตกตํางกันไปในแตํละรายธุรกิจ ด๎วยเหตุนี้เอง แนว
ทางแก๎ไขปัญหาโดยใช๎นโยบายที่เหมือนๆกัน หรือ One-size-fit-all policy อาจจะไมํสามารถที่จะตอบโจทย์ได๎ 
แนวทางการแก๎ไขในสํวนนี้จึงต๎องหาเครื่องมือใหมํๆ ที่สามารถท่ีจะตอบสนองตํอปัญหาคอขวดของแตํละภาคธุรกิจ 
โดยที่ไมํสุํมเสี่ยงตํอการชํวยเหลือที่มากและนานจนเกินไปจนภาคธุรกิจขาดแรงจูงใจในการเรียนรู๎แบบพึ่งพาตนเอง 
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ภาคผนวก ก: ข้อเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. การแบํงแผนพัฒนาแยกตามอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เหมาะสม แตํควรที่จะพิจารณาลงลึกแยกกลุํม

ผู๎ประกอบการออกเป็นกลุํมธุรกิจขนาดใหญํ (Large enterprises) และกลุํมธุรกิจขนาดกลางและยํอม (SMEs) 
โดยพิจารณาวําตามเส๎นทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น กลุํมธุรกิจทั้งสองกลุํมจะมีทิศทางการพัฒนาอยํางไร และ
ภาครัฐควรที่ใช๎นโยบายอยํางไรเพื่อที่จะสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาดังกลําว 

2. การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแยกยํอยตามอุตสาหกรรมสามารถกระท าได๎ แตํก็ควรที่จะพิจารณาถึง
การพัฒนาอุตสาหกรรมในบริบทของความคาบเกี่ยวกันด๎วย ตัวอยํางเชํน แนวโน๎มในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ส าคัญ
ตัวหนึ่งก็คือ รถ EV (Electric Car) ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมสองกลุํมคือ อุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

3. การให๎แรงจูงใจทางการเงินที่นําสนใจ ส าหรับการลงทุนขนาดใหญํก็คือ การใช๎ Venture Capital โดย
มีภาครัฐเข๎ารํวมถือหุ๎นด๎วย (แตํมีผู๎ทรงคุณวุฒิทํานอื่นมองวําเป็นแนวทางท่ีไมํประสบความส าเร็จส าหรับไทย) 

4. การสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการพัฒนา มีหลายวิธี ในงานวิจัยได๎สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาคือ การให๎
นโยบายเชิงรุก แล๎วเปลี่ยนเป็นเชิงรับซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร๎างแรงจูงใจ แตํกระนั้น ก็มีความเป็นไปได๎ที่
ภาครัฐจะสร๎างแรงจูงใจโดยการเลือกใช๎นโยบายรับกํอนแล๎วคํอยปรับเป็นรุก ตัวอยํางเชํน ในการสอนลูก อยากจะ
ให๎ลูกเรียนเกํง ก็จะมีสองแนวทาง คือ การให๎ลูกอํานหนังสือกํอน แล๎วคํอยให๎ออกไปเลํน ซึ่งเปรียบเสมือนการ
บังคับ (แบบแนวรุก) กํอนแล๎วคํอยรับ หรืออาจจะให๎ลูกไปเลํนกํอนแตํก าหนดให๎ลูกจะต๎องกลับมาอํานหนังสือที
หลัง เป็นต๎น นอกจากนี้ หากการพัฒนาอุตสาหกรรมมีหลายขั้นตอน สิ่งส าคัญอาจจะต๎องเป็นการก าหนดบทบาท 
รุก-รับ หรือ รับ-รุก ที่สลับกันไปให๎เหมาะสมตํอการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการพัฒนาในแตํละขั้นตอน 

5. ประเด็นที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การระบุถึงเป้าหมายที่เหมาะสมในการปรับลดบทบาท จาก
นโยบายเชิงรุกเป็นเชิงรับ ทั้งนี้ หากภาครัฐมีการชํวยเหลือภาคเอกชนมากจนเกินไปก็อาจจะท าให๎เอกชนเป็น
เหมือนเด็กไมํรู๎จักโต มีปัญหาก็มาขอให๎พํอแมํชํวยเหลือตลอด ไมํสามารถท่ีจะอยูํด๎วยตัวเองได๎ 

6. ในภาคปฏิบัติ ผู๎แทนจากสภาอุตสาหกรรมให๎ความเห็นวํา การพัฒนาคนเป็นสิ่งที่ส าคัญ ต๎องเริ่มจาก
การปรับปรุงหลักสูตรใหมํทั้งหมด นอกจากนี้ การท าวิจัยสํวนมากมักจะมีคําใช๎จํายที่สูง ท าให๎กลุํม SMEs ไมํ
สามารถที่จะท าเองได๎ ภาครัฐต๎องหากลไกที่จะเข๎ามาชํวยเหลือ (ภาครัฐมีโครงการสํงนักวิจัยเข๎าโรงงาน แตํไมํ
ประสบความส าเร็จเทําที่ควร) งานวิจัยที่ท าโดยภาครัฐเพ่ือชํวยเหลือกลุํม SMEs ยังไมํดีพอ มักจะเป็นงานวิจัยขึ้น
หิ้งมากกวํา เพราะวําท าขึ้นเพ่ือขอต าแหนํงมากกวําจะตอบโจทย์ของภาคเอกชน ท๎ายที่สุด การชํวยเหลือให๎เงิน
วิจัยและพัฒนาไมํมีประสิทธิผล เพราะวําเอกชนกลัววําจะถูกตรวจสอบเรื่องการหลบหนีภาษี จึงไมํอยากจะเข๎า
รํวมโครงการเทําไหรํ 

7. ภาคอุตสาหกรรมไทยเกิดชะงักงัน ในรอบ 20-30 ปีที่ผํานมา เราไมํได๎มีอุตสาหกรรมที่เกิดใหมํ ซึ่งตําง
จากประเทศมาเลเซีย อุตสาหกรรมที่เรามีอยูํที่เดํนๆ เชํน อุตสาหกรรมยานยนต์ เราก็เป็นแคํฐานการผลิตเทํานั้น 
ซึ่งทางผู๎ทรงคุณวุฒิมีความเห็นวําไมํนําจะสามารถเป็นกลจักรทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได๎ในอนาคต 



 

8. เราควรจะพิจารณาแนวคิดของคุณอานันท์ ปันยารชุน วําประเทศไทยควรจะมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรม (Prioritize) และควรที่จะเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนอยํางจริงจัง 
(Champion industry) 

9.  ถ๎าจะมองในระยะยาวจริงๆ อาจจะต๎องพิจารณาที่พลังงานเป็นหลัก ในระยะยาวกลุํมพลังงานจะเป็น
ตัวน าเทคโนโลยีทั้งหมด (เชํนกรณี เจงกิซขํานในอดีต) ในอนาคตหากก๏าซธรรมชาติในอําวไทยหมด อุตสาหกรรม
เชํนยานยนต์ก็จะหายไป ไทยอาจจะเหลือแคํภาคบริการ เชํน บริการทางการแพทย์ที่นําจะพอไปได๎ 

10. ระบบการสร๎างนวัตกรรมของสหรัฐฯ เกิดจากแรงผลักดันทางด๎านอุปสงค์ ภาครัฐจะต๎องสร๎างสถาบัน
ที่เหมาะสมให๎เกิดการสร๎างนวัตกรรม เชํน การให๎ก าไรผูกขาดกับผู๎คิดค๎นนวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จ ผําน
ทางการสร๎างระบบ Intellectual Property Rights 

11. นวัตกรรมเกิดขึ้นยากเพราะวําการให๎เงินใต๎โต๏ะให๎ผลตอบแทนที่ดีกวําการท านวัตกรรม (ที่มีความ
เสี่ยงสูง)  

12. แนวทางหนึ่งที่ เป็นไปได๎ คือการสร๎างสถาบันที่คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 

13. ประเด็นหนึ่งที่ส าคัญก็คือ ในบางครั้งประเทศไทยเราอาจจะไมํได๎ขาดความรู๎เกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหา 
แตํอยูํที่กระบวนการทางนิติรัฐที่ไมํสามารถผลักดันความรู๎ดังกลําวออกไปเป็นนโยบาย 

14. การสร๎างบุคลากรมีความส าคัญเป็นอยํางมาก และไมํใชํเงินอยํางเดียวที่จะจูงใจได๎ แตํต๎องคิดถึงการ
สร๎างนักวิจัยแบบการเลี้ยงดูเด็ก ที่ต๎องมีพัฒนาการเรื่อยๆ ตามอายุที่เพ่ิมมากขึ้น (อายุของเด็กเปรียบเสมือน
ประสบการณ์ของนักวิจัย) นั่นก็คือ เงินทุนเพ่ือการสนับสนุนสร๎างนักวิจัยจะต๎องให๎ในลักษณะที่ตํอเนื่องหลายๆ ปี 
มากกวําเป็นแบบปีตํอป ี

15. ตัวแทนจากบริษัท Dupont มองวําการท าวิจัยที่ดีจะต๎องมีตลาดน า แนวความคิดจะต๎องเป็นการตอบ
โจทย์ที่เกิดขึ้นจริง ความรํวมมือระหวํางรัฐและเอกชนเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก การเลือกที่ตั้งบริษัทเพ่ือท า วิจัยและ
พัฒนามาจากผลประโยชน์จากความรํวมมือนี้เอง ตัวอยํางเชํน ฮํองกงมองวําเอกชนเป็น  partner ในการแบํง
ผลประโยชน์ โดยฮํองกงได๎สนับสนุนเงินทุนทุกอยํางในการวิจัยให๎กับ Dupont แตํบริษัท Dupont ก็ต๎องฝึก
นักวิจัยฮํองกงด๎วย โดยก าหนดเป้าหมายวําใน 5 ปีที่โครงการเรียบร๎อย นักวิจัยฮํองกงสามารถท าวิจัยตํอได๎ในทันที 
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีไทยที่มีเงื่อนไขที่เยอะ จึงไมํมีใครอยากจะมารํวมมือด๎วย 

16. ตัวแทนจากบริษัท CP ระบุวําการเก็บตัวเลขเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอาจจะมีปัญหา เพราะวําระบบ
บัญชีไมํเอ้ืออ านวย และภาครัฐไมํได๎มีแรงจูงใจที่จะให๎เอกชนแยกรายจํายสํวนดังกลําวออกจากรายจํายอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ การสร๎างนักวิจัยโดยใช๎การฝึกอบรมจะไมํได๎ผล ต๎องให๎นักวิจัยเข๎าไปวิจัยรํวมกับนักวิจัยที่ชั้นเลิศจริงๆ 
การตั้งศูนย์วิจัยที่ซ้ าซ๎อนกันอาจจะเหมือนไมํมีประสิทธิภาพ แตํจริงๆแล๎วจะท าให๎เกิดการแขํงขั นกันสร๎าง
นวัตกรรมได๎ 

17. การก าหนดเงื่อนไข รุก-รับ หรือ รับ-รุก ในชํวงแรกอาจจะไมํดี เพราะวําเป็นการจ ากัดอิสระของ
ภาคเอกชน แตํในชํวงตํอมา (เชํนตอน upgrading) อาจจะมีความเหมาะสม ขึ้นกับสถานการณ์ขณะนั้น 



 

18. การเลือกจะลงทุนข๎ามประเทศ บริษัทจะพิจารณาสามสํวนหลัก ประกอบไปด๎วย 1. กฎหมาย 
กฎระเบียบ 2. การเมือง 3. NGOs ของไทยเรา NGOs แข็งมาก ท าให๎บริษัทไมํอยากลงทุน 

19. ในอนาคต ธุรกิจตํางชาติจะมองวํา ASEAN เป็นเพียงแคํประเทศเดียวเทํานั้น ดังนั้นไทยจะต๎อง
พิจารณาวําตัวเองจะมีบทบาทอะไรในประเทศนี้ อยํางสิงค์โปร์ก็ตั้งเป้าแล๎ววําจะเป็น Regional Hub ในบางด๎าน 
เป็นต๎น 

20. BOI เป็นองค์กรที่มีความส าคัญเป็นอยํางมากในการผลักดันเศรษฐกิจให๎พ๎นกับดักรายได๎ปานกลาง 
อยํางไรก็ดี นโยบายปัจจุบันของ BOI ยังคงกว๎างมากไป ครอบคลุมเกือบทุกบริษัท จึงไมํนําจะมีประสิทธิผลที่ดี ยิ่ง
ไปกวํานั้น การออกนโยบายของ BOI ยังรับฟังแตํเอกชน ไมํสนใจความเห็นของนักวิชาการและหนํวยงานภาครัฐ
เลย เรียกได๎วํามองด๎านเดียว จึงนําจะเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาว 

21. การวัด R&D ของไทยเรายังไมํดีพอ เรามักจะเอาตามฝรั่งวําให๎ตีพิมพ์เยอะๆ แตํไมํรู๎วํามันได๎ผลดีกับ
การพัฒนาประเทศไทยเราได๎จริงหรือเปลํา? 

22. R&D จะต๎องเปลี่ยนจาก Supply-driven เป็น Demand-driven 

23. ปัญหา R&D ของไทยอาจจะมาจากการศึกษา โดยมุมมองสํวนตัวมองวําถ๎ามีนักวิจัยที่ดี มีเงินที่
เพียงพอ เอกชนก็จะเลือกท าวิจัยเองโดยอัตโนมัติอยูํแล๎ว  

24. การวิจัยและพัฒนา เป็นสํวนหนึ่ งของการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจจากภาคเกษตรมา สูํ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ นั่นคือ กิจกรรมที่เดิมเคยผลิตโดยใช๎แรงงานเป็นหลัก ก็ต๎องมีการใช๎เทคโนโลยีที่
สูงขึ้น กุญแจหลักจึงอยูํที่การถํายทอดเทคโนโลยีนั่นเอง  

25. มีอยํางน๎อยอีกสามมิติที่ควรจะพิจารณาควบคูํกับการพัฒนานวัตกรรม 

1) ความแตกตํางระหวํางรุํนอายุ Generation X, Generation Y, Generation Z 

2) บทบาทของแรงงานตํางด๎าวตํอระบบเศรษฐกิจ 

3) การพัฒนาปรับปรุงกฏหมายให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโลก   

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข: Community Innovation Survey (OECD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค: Thailand’s Innovation Survey 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง: การประชุมระดมความเห็น 
 

  



 

คณะผู้วิจัย 

1. ดร.สมชัย  จิตสุชน    หัวหน๎าโครงการ 

2. ดร.นณริฏ  พิศลยบุตร   ผู๎เชี่ยวชาญ 

3. นางสาวนันทพร  เมธาคุณวุฒิ  นักวิจัยอาวุโส 

4. นายยศ  วัชระคุปต์    นักวิจัยอาวุโส 

5. นางสาววิไล  ทิวากรโกมล   เลขานุการโครงการ 
 


