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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) “โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้

กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน” ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับมอบหมายจากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เป็นที่ปรึกษา ดังเงื่อนไขรายละเอียดระบุในสัญญา

ว่าจ้างที่ปรึกษาสัญญาเลขที่ 39/2555 ลงวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้แนว

ทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ตลอดจนได้ข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชนและข้อมูล

ศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

การด าเนินการในอนาคตต่อไป  

ที่ปรึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้ จะเป็นประโยชน์ในการน าแนวทางและยุทธศาสตร์การสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีไทยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ภายใต้การ

ด าเนินงานของ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สอดคล้องกับแผน วทน.ชาติ และ ยุทธศาสตร์ วท.  

มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการต่อไป 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) “โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้

กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน” นี้ จะส าเร็จลุล่วงมิได้ หากมิได้รับความ

ช่วยเหลือร่วมมือและข้อเสนอแนะต่างๆ จากหลายฝ่าย ที่ควรได้รับการกล่าวถึงและแสดงความขอบคุณ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่ได้ให้เกียรติไว้วางใจและมอบหมายให้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ที่ปรึกษาขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโครงการฯ ทั้งในภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เก่ียวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและ

เสนอแนะอันมีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง พร้อมนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่

ของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกๆ ท่านที่ให้

ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกอย่างดียิ่ง หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใดใน

ผลงานวิจัยนี้ ที่ปรึกษาขอน้อมรับด้วยความยินดี 
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การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

ไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นศึกษาข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน และข้อมูล

ศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่

สอดคล้องกับแผน วทน. ชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสม

ของเทคโนโลยี เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ไทยและแนวโน้ม ของระดับมหภาคในภาพรวมของประเทศ และรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้

ที่เก่ียวข้อง (Stakeholders) เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา

จากข้อมูล รายงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการจัดประชุมระดมสมอง Focus group ผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมความคิดเห็นจากการประชุม ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย ท าให้

ที่ปรึกษาพบว่า บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าไปเป็นเครื่องมือส าคัญในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลง บรรเทาปัญหาต่างๆ และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ดังจะเห็นได้จากทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ที่ระบุไว้ใน แผนบริหารราชการแผ่นดินปีพ.ศ. 2555-2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

11 ปีพ.ศ. 2555-2559 ที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยจะให้ความส าคัญกับการน าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนา ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ดัง

จะเห็นได้จากการตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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1 และเพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นเป็น 70:30 (จาก 40:60) และบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 

15 คน ต่อประชากร 10,000 คน (จากปัจจุบัน 5.6 คน ต่อประชากร 10,000 คน) นอกจากนี้ ยังได้มุ่งส่งเสริมการ

พัฒนาและผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานที่ผลิตในประเทศ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ประหยัด การ

ลงทุนวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า และสร้างมาตรฐานและเอกลักษณ์ของสินค้า โดยภาคเกษตรและบริการถูก

ก าหนดให้เป็นฐานรายได้หลักของประเทศ 

แนวทางการด าเนินงานในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในแผนฯ ได้

มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึง  การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

พลังงาน พัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบเหลือใช้ในครัวเรือนและชุมชน การวิจัยและ

พัฒนาด้านการผลิตและแปรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพแรงงาน พัฒนานวัตกรรมที่เชื่อม

กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาคบริการของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับกลไกผลักดัน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อาทิ มาตรสิทธิประโยชน์จูงใจ

ส าหรับการลงทุนวิจัยและพัฒนา การร่วมทุน การจัดตั้งกองทุนวิจัยร่วม การจัดตั้งศูนย์วิจัย การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ การสร้างเครือข่ายการวิจัย 

และเครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ และการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2553-

2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบ

แผนข้างต้น อย่างไรก็ดี นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มีการก าหนด   

กลยุทธ์การวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยไว้เป็นหนึ่งกลุ่ม

เรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นคือ เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส ำคัญเพ่ืออุตสำหกรรม ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยราย

สาขา “ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 
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พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
ค 

นอกจากนี้ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และแผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน และมุ่งการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ขณะที่

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นตัวผลักดันและส่งเสริมสนับสนุน 

รวมทั้งจูงใจให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ทั้งนี้ ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยนั้น มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายใหญ่ที่

วางไว้ในแผน คือ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีการก าหนดทิศทางของค่าเป้าหมายในการ

พัฒนาเอาไว้ในลักษณะของเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การใช้ศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย อย่างมีประสิทธิผล แนวทาง

ทีส่ านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจหลัก

ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะต้องค านึงถึงในระยะต่อไปจึงควรมุ่งเน้น 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังควรก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยที่

มุ่งเน้นและควรพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตจากวิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปี 

2570 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่

สอดคล้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นอย่างเป็นรูปธรรม 

ส าหรับล าดับความส าคัญของสาขาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ปรึกษาพบว่า สำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ของ

หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ถึงแม้จะมีลักษณะที่สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ มุ่งส่งเสริม

อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศบนพ้ืนฐำนขององค์รู้ แต่กลับสะท้อนให้เห็นว่ำมี

เกณฑ์กำรคัดเลือกสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยกำรส่งเสริมที่แตกต่ำงกัน 
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อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศให้ความส าคัญ 

อุตสาหกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 

การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  √  √  √  √  -  √  *  √  
ยางและผลิตภัณฑ์  *  √  √  *  √  *  √  √  
อาหารแปรรูป  √  *  √  *  √  *  √  √  

เทคโนโลยีชีวภาพ  -  √  -  *  -  -  √  -  
การแพทย์และสาธารณสุข  -  √  √  √  -  -  √  √  

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  -  -  √  -  √  -  -  √  

ยานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์  -  -  √  -  √  -  -  √  

การผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก  -  -  √  -  -  -  -  √  

เครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ  -  -  *  *  *  *  -  √  

แฟชั่น (สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง)  *  -  √  -  √  -  -  √  

ก่อสร้าง  -  -  √  -  -  -  -  √  

ท่องเที่ยวและสาขาต่อเนื่อง  √  -  √  √  -  √  √  -  

โลจิสติกส์และสาขาต่อเนื่อง  -  -  √  √  -  -  -  -  

พลังงานทดแทน  √  *  √  √  √  -  √  √  

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล  √  -  √  -  -  √  √  √  
 

 นโยบาย/แผน  

1  แผนบริหารราชแผ่นดิน ปี 2555-2558  
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 11  

3  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี       
และนวัตกรรมแห่งชาต ิฉบับที ่1 (2555-2564)  

4  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั (2555-2559)  
5  แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574  

6  แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ฉบับที่ 3 (2555-2559)  

7  การส่งเสริมของส านักงาน                          

คณะกรรมส่งเสริมการลงทุน  

8 การส่งเสริมของส านักส่งเสริม                            

และถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

 

        √ มีค าส าคัญปรากฏชัดเจน 

        * มีค าส าคัญกลา่วถึงโดยอ้อม  

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของส านักส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ 

อุปกรณ์ต้นแบบในโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วย

วิศวกรรมย้อนรอย มีความสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ที่วางไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ มี

ก าหนดสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในการสนับสนุนที่คล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากศักยภาพในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมทั้งความพร้อมทั้งด้านทรัพยกรการผลิต บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพ่ึงพาตนเองในการผลิตเพ่ือลดการน าเข้า และการ

ขยายผลจากงานวิจัยต้นแบบไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยมีรูปแบบการสนับสนุนที่สอดคล้องกับความ

ต้องการประเทศ คือ มีการสนับสนุนโดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินงาน

ร่วมกัน และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนามากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่มีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัด
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ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
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ทางด้านงบประมาณและบุคคลกรของหน่วยงานจึงท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีมากมาย 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ จะมีการพัฒนารูปแบบสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งตรงตามความต้องการของภาคเอกชนเกิด

ขึ้นมาให้เห็นมากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์ตามเป้าหมายที่ภาครัฐและ

เอกชนวางไว้ เนื่องจากอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนายังมีอยู่มากตามความหลากหลายของทรัพยากร   

องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่มากมาย การสนับสนุนในลักษณะเฉพาะจุด  ดังนั้นเพ่ือให้กำรพัฒนำเป็นไป

อย่ำงมีทิศทำงภำครัฐควรให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือให้เกิ ดกำรพัฒนำที่ครบ

วงจรทั้งระบบ ทั้งกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรในกำรผลิต กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรผู้ผลิต

และพัฒนำ กำรสนับสนุนงบประมำณจำกภำครัฐและกำรกระตุ้นให้เอกชนเห็นควำมส ำคัญของลงทุนเพ่ือกำร

วิจัยพัฒนำมำกขึ้น และเตรียมพร้อมทำงด้ำนกำรตลำดเพ่ือรองรับกำรผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยกำรน ำควำม

ต้องกำรของประเทศและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนมำเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน

กำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง  นอกจากนี้ ที่ปรึกษาเห็นว่า ส านัก

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจใช้แนวทางการ

ก าหนดโควต้าให้การสนับสนุนในการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต้นแบบตามโควต้าของ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ (Benchmark) ด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่

ปรึกษาได้คัดเลือกประเทศอาเซียนบางประเทศที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันด้านเทคโนโลยีมาท าการวิเคราะห์ ได้แก่ ประเทศเวียดนำม ซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีที่ต่ ากว่าไทยเล็กน้อยและมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับไทย และประเทศมำเลเซีย ซึ่งเป็น

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับไทยและมีโอกาสที่จะพัฒนาเหนือกว่าไทย อีกทั้ง    

ทั้งสองประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ทั้งนี้ จากรายงานของ IMD สอดคล้องกับ

รายงานของ WEF ในการระบุจุดแข็งของประเทศไทย ในเรื่องของตลาดที่เอ้ือต่อการขยายตัวของธุรกิจ และ

ระบุจุดอ่อนของประเทศไทย ในเรื่องของปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา รวมทั้งกำรลงทุนวิจัยและ

พัฒนำเทคโนโลยี ตลอดจนกฎหมำยที่มีอยู่เอ้ือต่อกำรพัฒนำหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี ที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยดีกว่าประเทศเวียดนาม แต่ยังต่ ากว่าประเทศมาเลเซีย ดังนั้น การ



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
ฉ 

พัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความพร้อมเพื่อ

รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐบาล

จะต้องมีแผนการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน 

ทั้งนี้  จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทย โดยสรุปพบว่า วิสัยทัศน์ในระยะ

ยาวของประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม มีความชัดเจน และมีจุดเน้นที่เด่ดชัดมากกว่า ว่าจะให้

ความส าคัญกับเรื่องใด ในขณะที่วิสัยทัศน์ของประเทศไทยขาดจุดเน้นที่เด่ดชัด ว่าจะให้ความส าคัญกับเรื่องใด 

อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ในภาพรวม มี

ลักษณะ/แนวทางท่ีใกล้เคียงกัน โดยมีแนวคิดหลัก/เป้าหมายในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีข้อ

แตกต่างกันในรายละเอียดบางประเด็น เช่น ประเด็นการพัฒนา จุดเน้น/จุดที่ให้ความส าคัญ และกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีของประเทศจะพบว่ามีการพัฒนาที่ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะประเทศ

มาเลเซียนั้นสามารถพัฒนาได้รุดหน้ากว่าประเทศไทยมาก ส่วนประเทศเวียดนามที่แม้ว่าในปัจจุบันจะมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันต่ ากว่าประเทศไทยก็ไม่สามารถจะเพิกเฉยได้ เพราะประเทศเวียดนามเร่งพัฒนาให้

เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นเป็นล าดับ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีของประเทศอย่างจริงจังและผลักดันให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อไป

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันที่ตอบสนอง

ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันในระดับมากที่สุด ได้แก่  

 อุตสำหกรรมกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ การวางแผน

การผลิต เครื่องจักรกลการเกษตรก่อนและหลังเก็บเกี่ยว (เครื่องไถ เครื่องปลูก เครื่องให้น้ าและปุ๋ย เครื่องนวด 
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การแข่งขัน  
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เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องอบแห้ง เครื่องสี เครื่องปลอก/กะเทาะเปลือก เครื่องคัดขนาด)  เครื่องมือวัดค่าทางเคมี

เพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การแปรรูปพืชท้องถิ่น 

เช่น มะพร้าว กล้วย 

 อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การใช้

พลังงานที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไบโอแมส ไบโอดีเซล NGV ส าหรับการสร้าง

ไฟฟ้า การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม เครื่องหีบปาล์มอัตโนมัติ การใช้ประโยชน์

ของเหลือจากกระบวนการผลิต เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตแก๊สชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ(Landfill 

Gas)  ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (Smart Grid)  

 อุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ ซ่ึงสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องมือ

วัดค่าทางเคมีส าหรับตรวจสอบปริมาณหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  เพ่ือควบคุมคุณภาพและความ

ปลอดภัย การพัฒนาพันธุ์ การพัฒนาระบบเลี้ยง 

 อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การเพ่ิม

มูลค่าเพ่ิมให้สินค้า การลดต้นทุนการผลิต เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการ

ผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม อุปกรณ์บ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิต ระบบสายพานล าเลียง

ปลอดสนิม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่มี

ความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและดัดแปลงได้ง่าย บรรจุภัณฑ์แบบบริโภคครั้งเดียว และบรรจุภัณฑ์ส าหรับ

อาหารพร้อมรับประทาน ถุงบรรจุภัณฑ์ส าหรับนึ่ง/ต้ม บรรจุภัณฑ์  แอคทีฟปกป้องและควบคุมสภาพ

บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ป้องกันการเข้าออกของก๊าซต่างๆ บรรจุภัณฑ์อาหารแบบฉลาด เช่น เซ็นเซอร์

ตรวจวัดค่าออกซิเจน ตัวชี้วัดความสดของอาหาร เป็นต้น  

 อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสำธำรณสุข ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการบริการทางการแพทย์ ชิ้นส่วนในกล้องผ่าตัด เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ 

หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการกับ

ชาวต่างชาติที่มีรายได้สูง เช่น หุ่นยนต์พยาบาลบริการวัดไข้ ยกของ  เสิร์ฟน้ า สิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นให้สามารถดูแลตนเองได้ และลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ดูแล 

วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น สายยางให้อาหาร สายน้ าเกลือ ระบบโทรเวช รถเข็น ขาเทียม 
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ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี 2556 -2559 ที่ผู้ประกอบการมีความ

ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพ

การแข่งขันในระดับมาก ได้แก่ 

 อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องกรีด

ยางช่วยลดต้นทุนค่าแรงและระยะเวลา การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง การวัดค่าเพ่ือใช้ในการ

ผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ าเสีย  

 อุตสำหกรรมตำมควำมต้องกำรของภำคเอกชน อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ 

การลดปริมาณขยะเคมีที่มีมลพิษต่ า หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การ

พัฒนาโมลด์ขนาดใหญ ่การพยากรณ์เทคโนโลยี 

 อุตสำหกรรมท่องเที่ยวและสำขำต่อเนื่อง ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การปิดเปิดไฟด้วยเสียง ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใส่ความคิด

สร้างสรรค์ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การพัฒนายานยนต์ประหยัด

พลังงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น มอเตอร์ไซค ์เรือยนต์ ร่มบิน 

 อุตสำหกรรมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และดิจิตอล ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

 อุตสำหกรรมเครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ งานเครื่องมือกลขนาดเล็ก การพัฒนาเครื่องมือระบบแมนนวลให้เป็นแบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัดค่าทาง

เคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม ระบบสมองกลฝังตัว

หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ (CPU) เพ่ือควบคุมการท างาน เครื่องมือที่อ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิต 

เช่น เครื่องปิดฉลาก เครื่องปิดผนึก อุปกรณ์การเคลื่อนย้าย สายพานล าเลียง 

 อุตสำหกรรมโลจิสติกส์และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ เทคโนโลยีระบบราง หรือการเพ่ิมทางเลือกในการขนส่งช่วยลดต้นทุนการขนส่ง การวัดค่าเพ่ือใช้ในการ

ผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

 อุตสำหกรรมกำรผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลำสติก ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ ควบคุมการผลิต เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตาม
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วัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม ปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุดิบ การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพ่ือรองรับมาตรการและนโยบายในการจัดการด้านการ

รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวโน้มการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED การซ่อมบ ารุงผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัดค่าทาง

เคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

 อุตสำหกรรมยำนยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ 

เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม

การพัฒนาไปสู่การผลิตด้วยตนเองไม่ใช่รับจ้างประกอบ รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฮบริด การพัฒนาผลิตภัณฑ์

พลาสติกเพ่ือทดแทนเหล็ก โลหะ หรือกระจก และลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตชิ้นส่วนทั้งที่ใช้ตกแต่ง

ภายใน เช่น ระบบไฟ กระจก และที่ใช้ในภายนอก เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์ โบกี้รถไฟ การพัฒนายาน

ยนต์ที่มีน้ าหนักเบา สามารถควบคุมต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงลงได้ รวมไปถึงเพ่ิมประสิทธิภาพรถ การลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคิดค้นวัตถุดิบที่มีความคงทน ที่มีคุณสมบัติตามที่

ต้องการ  

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี 2556-2559 ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันในระดับปานกลาง ได้แก่ 

 อุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องมือที่มีระบบ

สัญญาณเตือนเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

เครื่องมือพ้ืนฐาน เช่น เครื่องหล่อ เบ้าหล่อขนาดใหญ่ เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น เครื่องเรียงอิฐ การพัฒนาสินค้า

และวัสดุในงานก่อสร้าง ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม  

 อุตสำหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง) ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม เครื่องเจียระไนอัญมณีแบบละเอียด 

ศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ภาครัฐ ภาค

การศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรม

เกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สาขางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
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หรือเครื่องจักรที่ประเทศไทยมีความโดดเด่น ได้แก่ เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร เทคโนโลยีทำงด้ำนอำหำร 

(กำรยืดอำยุของอำหำร) เทคโนโลยีด้ำนเคมี เทคโนโลยีด้ำนสำยพำนล ำเลียง และเทคโนโลยีทำงอินเวอร์เตอร์ 

(ระบบควบคุมกำรหมุนของมอเตอร์) เพราะสามารถประยุกต์ได้หลากหลาย สร้างมูลเพ่ิมให้กับสินค้า ลดต้นทุน

การผลิต ลดการใช้พลังงาน เป็นเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตได้ ส าหรับสาขาเทคโนโลยีที่มีความ

เชี่ยวชาญ ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานด้านโลหะ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การพัฒนา

เครื่องมือวัดทางด้านเคมี ระบบการวัดอัตโนมัติ เทคโนโลยีเครื่องมือกล เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีทางด้าน

พลังงานชีวมวล เทคโนโลยีทางด้านเซนเซอร์ ส ำหรับระดับปัญหำของกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีของประเทศ

เพ่ือตอบสนองต่ออุตสำหกรรมของประเทศที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัญหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนามีอยู่จ ากัด ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 

ปัญหาบุคลากรทางด้านเทคนิคที่มีความช านาญเฉพาะทางมีไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดการติดตามข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลง และปัญหาบุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ 

ขณะที่ Key Success Factors ของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

ส าหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน คือ  

 การบูรณาการความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน

ในการ พัฒนาการวิ จั ยและพัฒนา เทคโนโลยีห รื อ เครื่ อ งจั กรส าหรั บผู้ ป ระกอบการ ไทย  โดย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนความรู้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดหาผู้ใช้และแหล่งวัตถุดิบราคา

ถูก กระทรวงการคลังช่วยเรื่องภาษีให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 

 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

 การหาเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน 

 การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาให้กับ

ผู้ประกอบการ  

 การพัฒนาที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ 

 ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา (Innovation Idea) ทั้งด้านเทคโนโลยี 

กระบวนการผลิต เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ 

 เป้าหมายของการวิจัยการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น ลดการใช้แรงงาน ลดความ

เสียหาย เพ่ิมปริมาณ รักษามาตรฐาน 
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 การสร้างความแตกต่าง 

 การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย 

 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน 

 การสนับสนุนที่ปราศจากเงื่อนไข 

 การให้อิสระในการท างานสูง 

 การพัฒนาการออกแบบ (Design) ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และระบบวิศวกรรม  

 การเปลี่ยนแปลงแปลงบทบาทจากผู้รับจ้างผลิต OEM ไปสู่การผลิตแบบ ODM 

และ OBM 

 ความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการท างานวิจัยพัฒนาและการลงทุนใน

งานที่สนใจ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของประเทศมี

ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยให้เหตุผลว่าผู้ผลิตยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้งหมด ปัจจุบันควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับภำคอุตสำหกรรมใน

กำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตมีแนวโน้มที่มำกขึ้น เนื่องจากเป็นการร่วมกันศึกษาวิจัย

และพัฒนาในการต่อยอดงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ  แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างการ

เชื่อมโยงยังอยู่ในวงจ ากัด จึงเกิดช่องว่างระหว่างความต้องการของภาคเอกชนที่ยังมีอยู่มากมายกับความรู้

ความสามารถของนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายยังส่งผลให้การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยียังที่เกิดขึ้น

ยังอยู่ในระดับที่ต่ า 

ทั้งนี้ ความคาดหวังที่ต้องการและสถานภาพปัจจุบันที่เกิดในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย 

พบว่า ทุกประเด็นควำมคำดหวังที่ต้องกำร มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำสถำนภำพปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยประเด็น

ความคาดหวังที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ

พัฒนาทางเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย (ทั้งด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านเทคนิค) โดยมีคะแนนเฉลี่ย

ที่ระดับ 4.35 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่สถานภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.10 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 
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ส าหรับประเด็นความคาดหวังที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.11 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ในขณะที่

สถานภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.41 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับน้อย 

และเมื่อพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ย พบว่า การน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิง

พาณิชย์เป็นประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่างกันมากที่สุด โดยมีค่าความแตกต่างกัน/ช่องว่าง (Gap) ที่ระดับ 

1.79 แสดงให้เห็นว่าการน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวัง

ที่ผู้ประกอบต้องการได้ในระดับที่มากนัก ในขณะที่ประเด็นศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐใน

การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยเป็นประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่างกันน้อยที่สุด โดยมีค่าความ

แตกต่างกันค่าความแตกต่างกัน/ช่องว่าง (Gap) ที่ระดับ 1.10 แสดงให้ว่าศักยภาพความเชี่ยวชาญของ

หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยสามารถตอบสนองความคาดหวังที่ผู้

ประกอบต้องการได้ในระดับท่ีมาก 

 

นอกจากนี้ จากการทบทวนข้อมูลและการส ารวจโดยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

ประชุมระดมสมองผู้ที่ เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสรุปแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การ

ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรบุคคล ด้าน

งบประมาณ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการตลาด ด้านกฎระเบียบ และด้านการสร้างความตระหนัก โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านทรัพยากรบุคคล  

 การสร้างทีมงานนักวิจัยของหน่วยงานโดยเฉพาะ นอกเหนือจากที่ปรึกษาที่ร่วม

โครงการ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดเลือกและการติดตามประเมินผลโครงการ ตลอดจนการ

ช่วยเหลือ แนะน าหรือให้ค าปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเมื่อ

ประสบปัญหา เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้  

 การพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะก่อนจะเข้าสู่

การผลิต โดยการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้ความรู้ในการพัฒนาที่เกิดจากผลงานวิจัย
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และพัฒนาแก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดประสบการณ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการพัฒนาหลักสูตร

ที่ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นต่อการน าไปใช้เพื่อผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิต 

(2) ด้านงบประมาณ 

 การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาตามล าดับความส าคัญของผลงาน 

โดยให้ความส าคัญกับโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เช่น การแพทย์ สิ่งแวดล้อม หรือการมุ่งเน้น

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ความเป็นอยู่ (ปากท้อง) ของประชาชน หรือการผลิต

ที่สามารถประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานตามก าหนด เพ่ือลดการใช้

งบประมาณในการใช้จ่ายไปกับปัญหาสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้การวิจัยและ

พัฒนาที่เกิดข้ึนนั้นต้องใช้งานง่าย มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีราคาถูก 

 การบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยที่เน้นการพัฒนาผลงานมากกว่าการ

ตีพิมพ์เป็นผลงานเชิงวิชาการ โดยการก าหนดเป็นสัดส่วนของการสนับสนุน 

 การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยภาครัฐในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่าง

ใดอย่างหนึ่งทั้งระบบ เพ่ือการครอบง าเทคโนโลยีและสร้างตราสินค้าที่เป็นแบรนด์ของประเทศ 

(3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 การสนับสนุนให้มีแหล่งบริการเครื่องมือเครื่องจักรพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับการวิจัย

และพัฒนาที่ถูกกฎหมาย เพ่ือช่วยลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็น

การสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ของประเทศร่วมกันหรือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

 การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรักษาคุณภาพการผลิต ซึ่งจะช่วย

ให้เกิดผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน 

(4) ด้านการตลาด 

 หารือร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้งาน 

หรือการจัดตลาดนัดเทคโนโลยีให้นักวิจัยและผู้ประกอบการให้ได้มาพบปะกัน เพ่ือทราบถึงความต้องการทาง

เทคโนโลยีหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ และการน าไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่

ตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งได้ผลงานที่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 
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 ส่งเสริมการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการบูรณาการโครงการจาก

อดีต หรือการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกัน  เช่น การจัดเป็นชุดโครงการในการ

สนับสนุน แต่ให้แบ่งด าเนินการวิจัยและพัฒนาออกเป็นระยะๆ รวมทั้งการผลักดันให้เกิดต้นแบบการพัฒนา

เทคโนโลยีที่เห็นเป็นรูปธรรม 

 สร้างเครือข่ายหรือผู้ร่วมมือในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัยและ

พัฒนา เนื่องจากศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญที่มีแตกต่างกัน 

 การประชาสัมพันธ์ผลความส าเร็จของโครงการต่อสาธารณชนเพ่ือสร้างโอกาส

ให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลงานวิจัยให้เป็นตัวเงิน 

(5) ด้านความตระหนัก 

 สร้างความตระหนักให้กับภาคเอกชนของประเทศเห็นถึงความส าคัญของการ

วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 

 สร้างเวทีในการแข่งขันให้ผู้ผลิตได้แสดงฝีมือหรือแสดงผลงานวิจัยพัฒนา 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเจาะกลุ่มตลาดที่มีความ

ต้องการเฉพาะ รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้  

 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโมดูลาร์ซิสเต็ม เพ่ือให้เกิดการประหยัดทรัพยากร 

(6) ด้านกฎระเบียบ 

 พัฒนาหรือปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือสร้างแรงจูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมความต้องการน าไปใช้

ประโยชน์ เช่น ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระจะต้องจ่ายภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา

โดยน ารายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดรวมกันและสามารถหักค่าใช้ทั้งปีได้เพียง 60 ,000 บาท ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับการซื้อซอฟต์แวร์พ้ืนฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว

ภาครัฐควรก าหนดให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระเสียภาษีในรูปของการรับจ้างผลิตของ ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 

70% ของมูลค่ารับจ้าง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์พ้ืนฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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ส าหรับทิศทางของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องเหล่านี้ควรจะเป็นอย่างไรในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็น ทิศทางควรจะเป็นในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 

การส่ ง เสริมการลงทุนวิ จั ยและพัฒนา

เทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม 

 การเพิ่มงบประมาณการสนับสนุน และการสนับสนุนเงินทุนการ
วิจัยพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีเงื่อนไขที่จูงใจ 

 การแบ่งระยะในการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพ 

 การส่งเสริมการใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการวิจัย
และพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้  

 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักวิจัย เพื่อส่งเสริมการท างาน
แบบสหสาขาวิชา และขยายกลุ่มการสนับสนุน 

 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และลดความซ้ าซ้อน  

 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดทางเทคโนโลยี  

 มีแผนงานการสนับสนุนโครงการที่สร้างผลกระทบสูง  
 การสนับสนุนการพัฒนาให้มีต้นทุนที่ลดลง เช่น ประหยัด

พลังงาน ลดการใช้น้ า 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ประเด็น ทิศทางควรจะเป็นในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 

การน างานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์  การเป็นตัวกลางในการจัดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตกับที่ใช้มาเจอ
กัน เช่น การสร้างหน่วยงานที่พาผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องกับ
ผู้ผลิตให้มาเจอกัน 

 การส่งเสริมการทดลองใช้ผลงานต้นแบบ โดยการสร้างความ
ร่วมมือองค์กรหรือผู้ประกอบการที่มีการใช้อยู่แล้วหรือต้องการ
ใช้ให้มาทดลองใช้ผลงานต้นแบบเพื่อรับทราบปัญหาและน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

 การสร้างเวทีในการน าเสนอผลงาน โดยจัดหาที่แสดงผลงาน
และเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วย หรือการจัดงาน
ประกวดผลงานเพื่อให้รางวัลผู้พัฒนาและเป็นการสร้างโอกาสใน
การพัฒนา 

 การจัดท าท าเนียบรายชื่อนักวิจัย นักเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ
และภาครัฐที่มีอยู่เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างหรือขยายตลาด  

 การสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยี โดยเน้น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  

 การติดตามผลงานที่ด าเนินการแล้วว่าพัฒนาต่ออีกได้หรือไม่ 
เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพต่อเนื่อง และช่วยเหลือ
โครงการที่มีปัญหา  

 จัดท าวารสารของโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และการ
กระตุ้นให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ที่ด าเนินการแล้ว การสร้างตัวอย่างความส าเร็จให้เห็นจริง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การจัดท าฐานข้อมูลของการสนับสนุนเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้
ศึกษา และเกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

 การสร้างความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีการน า
เครื่องต้นแบบไปใช้ประโยชน์ในการสอน การจัดฝึกอบรม
ส าหรับสถานศึกษาที่มีความสนใจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วม
เป็นทีมงานเพื่อเกิดการฝึกฝนทักษะ  

ที่มา: จากการส ารวจ 
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ประเด็น ทิศทางควรจะเป็นในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 

การสนับสนุนจาก วท. ในการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย (ทั้ง

ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านเทคนิค) 

 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามีความหลากหลาย  
 การสนับสนุนเงินทุนการวิจัยพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง 
 การขยายระยะเวลาในการศึกษา 
 การขยายงบประมาณในการศึกษา และการพิจารณาวงเงินการ

สนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง 
 การสนับสนุนและการจัดหาวัตถุดิบ Local content 
 การเพิ่มบุคลากรที่ดูแลโครงการให้มากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
 การเพิ่มสัดส่วนก าลังคนที่เข้าร่วมโครงการ 

ที่มา: จากการส ารวจ 

 

ดังนั้น จากการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมสมอง ตลอดจนการทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค และโอกาส

ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีไทย ท าให้ได้ยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การ

ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส าคัญให้กับผู้ประกอบการไทย 
ในการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อทดแทนการน าเข้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย” 

 

เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์ 

(1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย 
(2) ทดแทนการน าเข้าเครื่องมือเครื่องจักร 
(3) สามารถขายได้ในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน CLMV  
(4) ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน 
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พันธกิจ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมและขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของคนไทยในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย น าไปประยุกต์ในเชิงพาณิชย์และมีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(1) เพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(2) เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 1. เพื่อการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม 
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน าเข้า 
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีในระดับการค้าเชิงพาณิชย์ 

 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์

เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

2. เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในไทย 
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กลยุทธ์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักร 

เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการ
น าเข้า 

1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรเพื่อทดแทนการน าเข้า 

เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีในระดับการค้าเชิง
พาณิชย์ 

1. สนับสนุนการผลิตเครื่องมือเคร่ืองจักรเพื่อการพาณิชย์ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี 

2. สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเทคโนโลยี 

3. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรระหว่างภาครัฐและเอกชน 

เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในไทย 1. ผลักดันและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทย 
  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
ท 

แผนงานและโครงการ 

กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ

เครื่องจักร 

แผนงานที่ 1 การวิจัยเพื่อการต่อยอด  

1. การพัฒนางานวิจัยทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายระยะเวลาในการศึกษาพัฒนาทั้งกระบวนการจาก 1 ปี เป็นอย่างน้อย 

3 ปี 
3. โครงการพัฒนาต่อยอดจากโครงการในอดีต  
4. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต (การประหยัดหรือลดพลังงานใช้พลังงาน การผลิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้แรงงาน ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ปรับปรุง
คุณสมบัติของวัตถุดิบ ลดระยะเวลา) 

5. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ภาคการผลิต (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การใช้ประโยชน์ของเหลือ
จากกระบวนการผลิต) 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเครื่องจักรใหม ่

1. การพัฒนาเครื่องจักรใหม่ให้ได้มาตรฐาน 
2. โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก (เคร่ืองกรีดยาง เคร่ืองตัด

แยกทลายปาล์ม เคร่ืองหีบปาลม์) 
3. โครงการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานทีไ่ด้มาตรฐาน 
4. โครงการสร้างเคร่ืองตรวจมะเร็งปากมดลูกส าเร็จรูป  
แผนงานที่ 3 การพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน (พลังงานชีวมวล แก๊สชีวภาพ
พลังงานทดแทนจากผักตบชวา การพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้า การพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าชีวมวล การพัฒนา Solar cell และ Solar collector ให้มีราคา
ถูกลง) 

2. การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เข้าสู่ร่างกาย (รถเข็น ขาเทียม เตียง
คนไข้ ที่นอนลม ถุงมือยาง สายน้ าเกลือ ระบบโทรเวช) 

3. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดส าเร็จรูป (ชุดทดสอบส าเร็จรูป Kit Test)  
4. โครงการเครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (ระบบ RFID เครื่องตรวจจับ

อัตโนมัติ)  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
ธ 

แผนงานและโครงการ (ต่อ) 
กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

สนั บสนุ นก า ร วิ จั ยพัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรเพื่อทดแทนการ
น าเข้า 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรต้นแบบด้วยการท าวิศวกรรม
สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผู้ประกอบการไทย น าไปทดแทนการน าเข้า  

2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีไทย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรไทยทัดเทียมเครื่องจักรน าเข้า 
4. เครื่องจักรภูมิปัญญาไทย 
5. มาตรการจูงใจผู้ลงทุนวิจัย (ลดหย่อนภาษีเงินได้ ละเว้นภาษีน าเข้าชิ้นส่วน

อุปกรณ์การวิจัย) 

สนับสนุนการผลิตเครื่องมือ
เครื่องจักรเพื่อการพาณิชย ์

1. ส่งเสริมการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรต้นแบบด้วยการท าวิศวกรรมสร้างสรรค์
คุณค่า น าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

2. สร้างโอกาสพัฒนาเครื่องจักรไทยเพื่อการพาณิชย์ 
3. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อตอบสนองตลาดภูมิภาคอาเซียนและกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เช่น ลาว พม่า กัมพูชา 
4. โครงการคลินิกเครื่องจักร (บริการให้ค าปรึกษา และผลิตเครื่องจักรให้กับ

ผู้ประกอบการที่มีความต้องการ) 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องมือเครื่องจักร 

1. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาให้บุคลากรของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่
บุคลากรทางการวิจัย 

3. น าเครื่องจักรต้นแบบไปใช้ในการเรียนการสอน 
4. โครงการนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเพื่อการพาณิชย์ 
5. โครงการสร้างความตระหนักรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีให้กับเยาวชน 

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยี 

1. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ (การ
พัฒนาวิธีการวัด) 

2. ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการใช้และการ
พาณิชย์ 

3. โครงการเพิ่มห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 
4. โครงการห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของเอกชน 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
น 

แผนงานและโครงการ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรระหว่างภาครัฐและ
เอกชน  

1. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยข้อมูลและการถ่ายทอดวิทยาการ 
2. โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรวบรวบข้อมูล ประสานให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดความซ้ าซ้อนและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
4. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านการรับรองคุณภาพ

เครื่องมือเคร่ืองจักร 

ผลักดันและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีไทย 

1. โครงการแสดงศักยภาพเครื่องมือเคร่ืองจักร  
2. โครงการจัดท าโรงงานต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้ 
3. โครงการประชาสัมพนัธ์เทคโนโลยีและเครื่องจักรไทย 
4. เทคโนโลยไีทย ไทยต้องใช้ 
5. โครงการเคร่ืองจักรส าหรับ SMEs  
6. โครงการธนาคารเทคโนโลยีเครื่องจักรไทย (ให้ข้อมูล จัดหาแหล่งเงินทนุ ให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูป้ระกอบการที่ใช้เครื่องจักรไทย) 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ภายใต้การ

ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรจะ 1) ควรสนับสนุน

โครงการที่มีการพัฒนามุ่งเน้นเชิงประยุกต์ที่ต่อยอดหรือมีความสัมพันธ์กับโครงการในอดีต เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบตามขีดความสามารถของประเทศ เพ่ือให้

เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนได้น าเสนอ

โครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง  เช่น อุตสาหกรรม

การเกษตร อุตสาหกรรมพลังงาน 2) ควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง

ในระดับทวิภาคีและไตรภาคี ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การน าไปใช้ประโยชน์ การขยายผล

ในเชิงพาณิชย์ โดยการออกนโยบายเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และน ามาซึ่งการปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศในภาพรวม เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างมีระบบ อีกทั้ง

ช่วยลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 3) ควรจะมีการประชาสัมพันธ์



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
บ 

เชิงรุกมากขึ้น เช่น การผลิตสารคดีเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และวิทยุ ตลอดจนการ

จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการฯ เป็นรายไตรมาส อย่างต่อเนื่อง และ 4) 

ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนผู้ผลิต และภาคเอกชน

ผู้ใช้งาน โดยที่ผู้ผลิต ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ท าการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานและปัญหา

ที่ประสบอยู่จากการใช้งานในปัจจุบันก่อน แล้วร่วมปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ร่วมกัน 
 

 

 

 



ยุทธศาสตรและแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใตกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
 
 

วิสัยทัศน: “การถายทอดเทคโนโลยีท่ีสําคัญใหกับผูประกอบการไทยในการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเพ่ือทดแทนการนําเขาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศไทย” 

เปาประสงคของวิสัยทัศน: ๑) สรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมไทย 

                                 ๒) ทดแทนการนําเขาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 

                                 ๓) สามารถขายไดในตลาดประเทศเพ่ือนบาน CLMV  

                                 ๔) ผูประกอบการ SMEs และชุมชนเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

พันธกิจ: ๑) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสรางเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมและขยายผลในเชิงพาณิชยได 

           ๒) สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีของคนไทยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 

           ๓) สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีการทําวิศวกรรมสรางสรรคคุณคาใหแกผูประกอบการไทย นําไปประยุกตในเชิงพาณิชยและมีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : เพ่ิมมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศไทย 

เปาประสงค 

เปาประสงคที่ ๑.๑  
เพ่ือการพัฒนาตอยอดทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : เพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลย ี

เปาประสงคที่ ๑.๒  
เพ่ือสงเสริมการสรางเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนการ

นําเขา 

เปาประสงคที่ ๑.๓  
เพ่ือสงเสริมการสรางเทคโนโลยีในระดับการคา

เชิงพาณิชย 

เปาประสงคที่ ๒.๑  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจใหกับภาคอุตสาหกรรม 

เปาประสงคที่ ๒.๒  
เพ่ิมการใชเทคโนโลยีและ
เคร่ืองจักรที่ผลิตในไทย 

KPI 

KPI ๑.๑  
๑.จํานวนเคร่ืองจักรที่ไดรับการพัฒนาตอยอด 
๒.จํานวนเคร่ืองจักรที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหม 
๓.จํานวนเคร่ืองจักรที่ไดรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 
 

KPI ๑.๒  
จํานวนเคร่ืองจักรที่สามารถทดแทนการนําเขา 

KPI ๑.๓ 
๑ .จํานวนเคร่ืองจักรที่สามารถจําหนายไดใน
ประเทศ 
๒.จํานวนเคร่ืองจักรที่สามารถจําหนายไดในตลาด
ภูมิภาคอาเซียนและกลุมประเทศเพ่ือนบาน 
CLMV 
 

 

KPI ๒.๑  
๑.จํานวนสถานประกอบการ/สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 
๒.จํานวนผูไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน 
๓.จํานวนหองปฏิบัติการที่เขารวมโครงการ 
๔.จํานวนหองปฏิบัติการที่ผานการรับรองมาตรฐาน 
๕.จํานวนผูใชบริการศูนยขอมูล 

KPI ๒.๒  
จํานวนสถานประกอบการที่ใช
เคร่ืองจักรที่ผลิตในประเทศ 

 

กลยุทธที่ ๑.1 

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสรางเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักร 

กลยุทธที่ 1.2 
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสราง
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพ่ือทดแทนการนําเขา 

กลยุทธที่ 1.3 
สนับสนุนการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพ่ือการ

พาณิชย 

กลยุทธที่ 2.2 
ผลักดันและสนับสนุนการใช

เทคโนโลยีไทย กลยุทธ 

แผนงานและโครงการ 

แผนงานที่ ๑ การวิจัยเพ่ือการตอยอด  
๑. การพัฒนางานวิจัยทั้งระบบหวงโซอุปทานอยาง
ตอเนื่อง 
๒. ขยายระยะเวลาในการศึกษาพัฒนาทั้งกระบวนการ
จาก ๑ ป เปนอยางนอย ๓ ป 
๓. โครงการพัฒนาตอยอดจากโครงการในอดีต  
๔.การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
๕การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต  

 

แผนงานที่ ๑ ทดแทนการนําเขา 
๑ .การสงเสริมการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
ตนแบบดวยการทําวิศวกรรมสรางสรรคคุณคาใหแก
ผูประกอบการไทย นําไปทดแทนการนําเขา  
๒.การสงเสริมการใชเทคโนโลยีไทย 
๓ . เพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจักรไทยทัดเทียม
เคร่ืองจักรนําเขา 
๔.เคร่ืองจักรภูมิปญญาไทย 
๕.มาตรการจูงใจผูลงทุนวิจัย 

แผนงานที่ ๑ สงเสริมเชิงพาณิชย 
๑.สงเสริมการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรตนแบบดวย
การทําวิศวกรรมสรางสรรคคุณคา นําไปประยุกตใช
ในเชิงพาณิชย 
๒.สรางโอกาสพัฒนาเคร่ืองจักรไทยเพื่อการพาณิชย 
๓.การพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพื่อตอบสนอง
ตลาดภูมิภาคอาเซียนและกลุมประเทศเพื่อนบาน 
CLMV เชน ลาว พมา กัมพูชา 
๔.โครงการคลินิกเคร่ืองจักร (บริการใหคําปรึกษา 
และผลิตเคร่ืองจักรใหกับผูประกอบการที่มีความ
ตองการ) 
 

แผนงานที่ ๑ พัฒนาบุคลากร 
๑ . ฝกอบรมและถายทอด
เทคโนโลยีที่พัฒนาใหบุคลากร
ของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของ 
๒.ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและ
เทคโนโลยีใหมๆ แกบุคลากร
ทางการวิจัย 
๓.นําเคร่ืองจักรตนแบบไปใชใน
การเรียนการสอน 
๔.โครงการนักวิจัยดีเดนดาน
การวิจัยเพื่อการพาณิชย 
๕.โครงการสรางความตระหนัก 

แผนงานที่ ๑ พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 
๑ .การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ (การพัฒนา
วิธีการวัด) 
๒.ปรับปรุงกฎระเบียบใหเอื้อตอ
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการ
ใชและการพาณิชย 
๓.โครงการเพิ่มหองปฏิบัติการที่
ไดมาตรฐาน 
๔ . โครงการหองปฏิบัติการ
รวมกัน 
๕ .  โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
ของเอกชน 
 

แผนงานที่ ๑ สรางเครือขาย
และบูรณาการความรวมมือ 
๑ . การสงเสริมการสราง
เครือขายดานการวิจัยขอมูล
และการถายทอดวิทยาการ 
๒ .โครงการจัดต้ังหนวยงาน
กลางรวบรวบขอมูล ประสานให
เกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชน 
๓ .บูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อ
ลดความซํ้าซอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช
งบประมาณ 
๔ .บู รณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานภาครัฐดาน
การรับรองคุณภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร 
 

แผนงานที่ ๑ สนับสนุนการใช
เทคโนโลยีของไทย 
๑ . โครงการแสดงศักยภาพ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  
๒ . โครงการจัดทําโรงงาน
ตนแบบใหผูประกอบการได
ทดลองใช 
๓ . โครงการประชาสัมพันธ
เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรไทย 
๔. เทคโนโลยีไทย ไทยตองใช 
๕. โครงการเคร่ืองจักรสําหรับ 
SMEs  
๖.โครงการธนาคารเทคโนโลยี
เคร่ืองจักรไทย (ใหขอมูล จัดหา
แหลงเงินทุน ใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีแกผูประกอบการที่ใช
เคร่ืองจักรไทย) 
 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาเคร่ืองจักรใหม  
๑.การพัฒนาเคร่ืองจักรใหมใหไดมาตรฐาน 
๒.โครงการพัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก (เคร่ืองกรีดยาง เคร่ืองตัดแยกทลายปาลม เคร่ืองหีบปาลม) 
๓.โครงการสรางอุปกรณจัดเก็บพลังงานที่ไดมาตรฐาน 
๔.โครงการสรางเคร่ืองตรวจมะเร็งปากมดลูกสําเร็จรูป  
 

แผนงานที่ ๓ การพัฒนาเคร่ืองจักรที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๑.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานพลังงาน (พลังงานชีวมวล แกสชีวภาพพลังงานทดแทนจากผักตบชวา การพัฒนาแบตเตอร่ีไฟฟา การพัฒนาการผลิตไฟฟาชีวมวล การ
พัฒนา Solar cell และ Solar collector ใหมีราคาถูกลง) 
๒.การพัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทยที่ไมเขาสูรางกาย (รถเข็น ขาเทียม เตียงคนไข ที่นอนลม ถุงมือยาง สายน้ําเกลือ ระบบโทรเวช) 
๓.โครงการพัฒนาอุปกรณตรวจวัดสําเร็จรูป (ชุดทดสอบสําเร็จรูป Kit Test)   
 

กลยุทธที่ 2.1 (3) 
การสรางเครือขายการพัฒนา
เทคโนโลยีการสรางเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักร 

กลยุทธที่ 2.1 (2) 
สนับสนุนการปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยี 

กลยุทธที่ 2.1 (1) 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
i 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

ในบทนี้ เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของการศึกษาในโครงการ ที่มาของการศึกษา วัตถุประสงค์ 

ประเด็นการศึกษา กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมิน ขอบเขตการด าเนินงาน วิธีการประเมินผล

โครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ  

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน โครงกำรพัฒนำและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนกำรวิศวกรรมย้อนรอย (ปีงบประมำณ ๒๕๕๕ ขยายขอบเขตการพัฒนา

เทคโนโลยีให้ครอบคลุมการพัฒนาชิ้นส่วน และเครื่องจักรต้นแบบที่ออกแบบแต่ยังไม่เคยผลิตในประเทศมา

ก่อนด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม และเปลี่ยนชื่อเป็น โครงกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้วย

กระบวนกำรวิศวกรรมเพื่อกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำ ) ผลการด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีโดยการสนับสนุน

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๕ ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

๒๐๔.๕๙๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐) ภาคเอกชนลงทุนร่วม ๓๕๕.๙๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 

๖๓.๕๐) รวมเป็นเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อน

รอย เท่ากับ ๕๖๐.๕๑๒ ล้านบาท ผลการประเมินผลกระทบโครงการวิศวกรรมย้อนรอย ระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ปี 

๒๕๔๙-๒๕๕๓ ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

พบว่า ผลประโยชน์ของโครงการที่เกิดขึ้นมีทั้งที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได้  กับผลประโยชน์ที่ไม่สามารถคิดเป็น 

ตัวเงิน ดังนี้ 

(1) ผลประโยชน์ที่คิดเป็นตัวเงินได้เท่ากับ ๙๘๐.๘๘ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จาก
การจ าหน่ายเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้จากการน าเข้าเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศ  มูลค่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตหากสามารถขายเครื่องจักรได้  
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รายได้จากการให้บริการ  มูลค่าองค์ความรู้  ลดค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  
การลดต้นทุนผลผลิต 

(2) มูลค่าผลประโยชน์สุทธิของโครงการที่มีต่อประเทศโดยรวม (Net Present Value 
:NPV) เท่ากับ ๕๖๓.๑๑ ล้านบาท (อัตราคิดลดร้อยละ ๘)  และเท่ากับ ๕๓๐.๗๖ 
ล้านบาท (อัตราคิดลดร้อยละ ๑๒) 

(3) มูลค่าผลประโยชน์ต่อมูลค่าเงินลงทุน (benefit/cost ratio) เท่ากับ ๓.๒๔ เท่า 
(อัตราคิดลดร้อยละ ๘)  และเท่ากับ ๓.๔๒ เท่า (อัตราคิดลดร้อยละ ๑๒) 

ซึ่งพบว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐควรด าเนินโครงการต่อ เพราะ

เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสนใจในการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

จนสามารถสร้างเครื่องจักร/เครื่องมือได้เองภายในประเทศ และเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับ

ภาคเอกชน 

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและที่ปรึกษา ได้มีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในอนาคต คือ (๑) 

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น ผ่านสื่อโทรทัศน์ เวบไซต์ และวิทยุ  (๒) ก าหนดเป้าหมายและทิศทางของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศให้มีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศและมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงประยุกต์ที่ต่อยอดหรือมีความสัมพันธ์กับโครงการในอดีต 

(๓)  การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคราชการและเอกชนเพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนา

เทคโนโลยีของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างมีระบบ (๔) ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินโครงการเพ่ิม

สัดส่วนของงบประมาณท่ีสนับสนุนให้มากข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ

โครงการ (๕) ส ารวจความต้องการของภาคเอกชนกับความต้องการเทคโนโลยีและส ารวจศักยภาพของ

หน่วยงานภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ (๖) การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนผู้ผลิตและภาคเอกชนผู้ใช้งาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เห็นสมควรน า

ข้อเสนอแนะข้อที่ (๑)  (๒) และ (๕) มาด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยจัดท า  “โครงการจัดท า

ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

แข่งขัน” เพ่ือวางกรอบการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยที่ส านักส่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด าเนินงาน 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.1 เพ่ือให้ได้แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙  

2.2 ได้ข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชนและข้อมูลศักยภาพความเชี่ยวชาญ
ของหน่วยงานภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ  

 

1.3 ประเด็นกำรศึกษำ 

 

โครงการนี้มีประเด็นการศึกษาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

3.1 ศึกษาข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศท่ีสอดคล้องกับแผน วทน. ชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 

3.2 วิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีที่
ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

 

1.4 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 

เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน

เอกสารข้อก าหนดและขอบเขตงาน (TOR) ที่ปรึกษาจะด าเนินการในขอบเขตงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.4.1 ที่ปรึกษาจะได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีไทยและแนวโน้ม ของระดับมหภาคในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับแผน 
วทน. ชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ แผนส่งเสริมการลงทุน และอ่ืนๆ เพ่ือการ  
บูรณาการแผนในอนาคต 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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1.4.2 ที่ปรึกษาจะได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาจากข้อมูล 
รายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การด าเนินการ ต าแหน่งและจ านวนของผู้ให้สัมภาษณ์ จะต้องสอดคล้อง
เหมาะสม 

1.4.3 ที่ปรึกษาจะได้จัดล าดับความส าคัญของสาขาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.4.4 ที่ปรึกษาจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ (Benchmark) ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
ในกลุ่มประเทศอาเซียนบางประเทศ ได้แก่ เวียดนาม และมาเลเซีย เพ่ือหาโอกาสและเสนอช่องทาง (Close 
gab) ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของประเทศ 

1.4.5 ที่ปรึกษาจะน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติที่จะไปสู่ผลส าเร็จหรือเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 

1.4.6 ที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดประชุมระดมสมอง Focus group ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 
100 คน 

1.4.7 ที่ปรึกษาจะด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์ผลและข้อเสนอแนะเพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากการประชุม และน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน 

1.4.8 ที่ปรึกษาจะแสดงรายละเอียดของการค านวณและการวิเคราะห์ผลตามตัวชี้วัดและ
ประเด็นการประเมินต่างๆ โดยให้แสดงอยู่ในภาคผนวกของเอกสารรายงาน 

1.4.9 ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ 180 วัน (6 เดือน) โดยไม่นับรวมระยะเวลาการ
ตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการ 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 

ได้แนวทางและยุทธศาสตร์การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยที่ตอบสนองอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ ในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ที่สอดคล้องกับแผน วทน.ชาติ และ ยุทธศาสตร์ วท. 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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1.6 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 

1.6.1 วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) หมายถึง กระบวนพัฒนาโดยใช้การ

วิเคราะห์สืบกลับไปจากต้นแบบที่มีอยู่เดิม โดยต้องมีข้อมูล ตั้งแต่วัสดุ คุณสมบัติ  จนถึงกรรมวิธีการผลิต อาจ

ขยายความได้ว่าเป็นการลอกเลียนแบบสร้างสรรค์ และยังเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ เดิมให้ดี

ขึ้น (ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, 2554: 13) 

1.6.2 งำนวิจัยพื้นฐำน (Basic/Strategic Research) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งแสวงหา       

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างมีระเบียบแบบแผนเพ่ือน าไปใช้ทดสอบและ/หรือสร้างทฤษฎีอธิบาย

ปรากฏการณ์นั้นๆ (กรมวิชาการเกษตร, 2534: 24) 

1.6.3 งำนวิจัยประยุกต์  (Applied Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้

ใหม่ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือน าเอาความรู้และ

วิชาการต่างๆ ที่ได้จากการวิจัยขั้นพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง (กรมวิชาการเกษตร, 2534: 24) 

1.6.4 งำนวิจัยปรับใช้ (Adaptive Research) หมายถึง การวิจัยโดยน าผลงานวิจัย 

ความรู้ หรือประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงเพื่อให้ได้วิทยาการที่เหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น(กรม

วิชาการเกษตร, 2534: 24) 

1.6.5 ยุทธศำสตร์ชำติ หมายถึง รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค าแถลง

นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายอ่ืนๆ (พ.ร.บ. หรือ พ.ร.ฎ.) 

1.6.6 ภำรกิจหลัก ประกอบด้วย ภำรกิจตำมกฎหมำย หมายถึง ภารกิจหลักที่ส่วนราชการ 

ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ ภำรกิจหลักที่ได้รับ

มอบหมำย หมายถึง ภารกิจอ่ืนที่หน่วยงานเหนือขึ้นไปมอบหมายให้ปฏิบัติเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 3 ปี ทั้งนี้ 

ในการผลักดันการปฏิบัติภารกิจ กระทรวงต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานหรือแผนปฏิบัติการรองรับ

อย่างชัดเจน 

1.6.7 ประเด็นยุทธศำสตร์  หมายถึง จุดเน้นหรือเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งกระทรวงเลือกที่จะ

ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุพันธกิจของกระทรวง 

1.6.8 เป้ำประสงค์ หมายถึง สิ่งที่กระทรวงต้องการจะบรรลุผลตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น

การแสดงถึงผลส าเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถตรวจสอบวัดผลได้อย่างเป็น
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รูปธรรม โดยจะต้องเป็นวัตถุประสงค์ท่ีแปลงจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวง และมีการก าหนดเป้าหมาย

ที่ชัดเจน 

1.6.9 กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือมาตรการที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.6.10 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่รัฐบาล

ต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ เป็นผลจากการด าเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของประเทศ 

1.6.11 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของกระทรวง หมายถึง ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้น

จากการให้บริการระดับกระทรวง ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล 

ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

อย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี 

1.6.12 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน

หรือเพ่ือด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามท่ีก าหนดของหน่วยงานระดับกรม ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในบทนี้  เป็นการกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา

ประยุกต์ใช้กับการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

ไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในครั้งนี้  

 

2.1 แนวคิดทฤษฎ ี

 

แนวคิดทฤษฎีที่จะกล่าวถึงนี้จะพิจารณาเฉพาะที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้โดยตรงกับโครงการ

การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เท่านั้น ซึ่งจะบรรลุวัตถุประสงค์

ของการศึกษาในที่สุด  

ทั้งนี้ จะพิจารณาตามล าดับดังนี้ 

o แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์ 

o แนวคิดเก่ียวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ 

o แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
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2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ คือ กรอบทิศทาง วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่จะน าไปใช้ในการจัดท าแผนการ

ด าเนินงานในแต่ละด้านให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ (กุลธน ธนาพงศธร, 2539: 12) 

ทั้งนี้  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538) แบ่งองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 10 

องค์ประกอบ ได้แก่ 

(1) วิสัยทัศน์ เป็นทิศทางในระยะซ่ึงองค์กรต้องการ 

(2) พันธกิจ เป็นจุดมุ่งหมายข้ันพื้นฐาน และเป็นขอบเขตการปฏิบัติการขององค์กร 

(3) จุดมุ่งหมาย หมายถึง ความมุ่งหมายระยะยาว หรือจุดหมายปลายทางที่ต้องการไป

ให้ถึง มีลักษณะเป็นนามธรรม อันเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและทิศทางส าหรับการปฏิบัติ 

(4) วัตถุประสงค์ หมายถึง ความมุ่งหมายระยะสั้น มีขอบเขตเฉพาะ มีความชัดเจน และ

สามารถวัดได้ วัตถุประสงค์จะต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

(5) เป้าหมาย หมายถึง ความมุ่งหมายที่แสดงถึงผลส าเร็จในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือ

จุดมุ่งหมายรายทางตามช่วงเวลาต่างๆ ของการด าเนินงาน เป้าหมายควรครอบคลุมและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

(6) กลยุทธ์ เป็นแผนการกระท าหรือรูปแบบวิธีการปฏิบัติซึ่งก าหนดทิศทางที่ส าคัญและ

จัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

(7) นโยบาย เป็นวิธีการซึ่งช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ประกอบด้วยแนวทาง กฎ 

กระบวนการที่ก าหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

(8) มาตรฐาน เป็นเป้าหมายการท างานที่คาดหวังไว้ในระดับที่พอใจเป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินการท างาน 

(9) กระบวนการ และการปฏิบัติการ เป็นล าดับขั้นหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่

ละหน้าที่งานอย่างชัดเจนซึ่งจะท าให้กิจกรรมบรรลุผลส าเร็จ มีขอบเขตเกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบัติและ

ทรัพยากรที่ต้องการเพื่อปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 

(10) กฎ เป็นข้อความที่ประกาศไว้ถึงสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติในองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) จัดเป็นแผนยุทธศาสตร์ประเภทหนึ่ง โดยเป็นยุทธศาสตร์

ระดับสูงสุดของประเทศที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ด าเนินการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของประเทศ ซึ่งเมื่อบรรลุ

จุดมุ่ งหมายแล้วสามารถพัฒนาประเทศ ปกป้องผลประโยชน์  และช่วยให้ประเทศมีความมั่นคง 

(www.vichakarn.com) โครงสร้างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 

(1) จุดมุ่งหมาย หมายถึง ความมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ เป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนินการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ 

(2) หนทางปฏิบัติ หมายถึง กลยุทธ์ หรือแนวทางในการปฏิบัติ/ด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ โดยหนทางปฏิบัติเกิดจากการแปลงยุทธยุทธศาสตร์/นโยบายให้เป็นแนวทางการด าเนินการที่เป็น

รูปธรรมมากขึ้น 

(3) วิธีการ หมายถึง มาตรการเฉพาะที่สนับสนุนหนทางปฏิบัติต่างๆ ให้ด าเนินการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ 

กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังแสดง

ตามแผนภาพที่ 2.1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) การวิเคราะห์ถึงปัจจัยและ

สภาวะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์กร ทั้งภายนอกและภายในองค์กรด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม เพ่ือที่จะได้มี

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ รวมทั้งสถานะของตัวองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ทาง

ยุทธศาสตร์จะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใน

ลักษณะใดและก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์

จะช่วยให้องค์กรทราบถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ต่างๆ ที่มีอยู่ภายใน

องค์กรว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนการตอบค าถามที่ส าคัญ

คือ ปัจจุบันองค์กรของเราอยู่ ณ จุดไหน (Where are we now?) 

(2) การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting) เป็นการก าหนด

ทิศทางท่ีองค์กรต้องการมุ่งไปเปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์ระดับสูงที่องค์กรต้องการที่จะบรรลุ ได้แก่ การก าหนด

ทิศทาง วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร การก าหนดทิศทางขององค์กรจะเป็น



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย                                   
2-4 

การบ่งชี้ว่าองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด ในการก าหนดทิศทางขององค์กรนั้น เปรียบเสมือนการตอบค าถามที่

ส าคัญและมักจะเป็นค าถามที่ถูกถามมากที่สุดก็คือ องค์กรของเราต้องการไปสู่จุดไหน (Where do we want 

to go?) ซึ่งการตอบค าถามนี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาได้ว่าทิศทางหรือสิ่งที่องค์กรจะเป็น

ในอนาคตข้างหน้าคืออะไร การก าหนดทิศทางขององค์กรที่ดีและชัดเจนย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ต่อไป เนื่องจากองค์กรจะมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจน บรรลุได้ และวัดผลได้ ซึ่งท า

ให้การก าหนดกลยุทธ์มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์ถ้าขาดการ

ก าหนดทิศทางขององค์กรที่ดีและชัดเจนแล้ว องค์ประกอบอ่ืนๆ ย่อมไม่สามารถด าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(3) การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) คือการน าข้อมูลและความรู้

ต่างๆ ที่ได้รับจากการก าหนดทิศทางขององค์กรและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมาจัดท า

เป็นยุทธศาสตร์ในระดับและรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับ

องค์กรมากท่ีสุด ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์เปรียบเสมือนการตอบค าถามว่า เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร หรือเรา

จะไปสู่การบรรลุทิศทางขององค์กรได้อย่างไร (How do we get there?) ซึ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์นั้น

ผู้จัดท าต้องพึงระลึกเสมอว่าการจัดท ายุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางวิธีการและกิจกรรมต่างๆ ของ

องค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้ก าหนดไว้โดยน าเอาปัจจัยทั้งภายนอกและ

ภายในองค์กรมาพิจารณาประกอบ  

จะเห็นได้ว่าการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาทั้งในภาพกว้างและในทางลึก 

นอกจากนี้การจัดท ายุทธศาสตร์ยังไม่ใช่เพียงแค่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พิจารณากิจกรรม การเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งที่ได้ด าเนินการไปแล้วและ

ก าลังด าเนินการอยู่ ถ้ายุทธศาสตร์เหล่านี้ประสบผลส าเร็จเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีและเกิดประโยชน์แก่องค์กร 

องค์กรก็ควรที่จะใช้ยุทธศาสตร์เหล่านั้นต่อไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์หรือการจัดท า

ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ จึงควรเป็นไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อ

องค์กรหรือเมื่อมีความจ าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารขององค์กรจะต้องค านึงถึงตลอดเวลา ได้แก่ การที่ยุทธศาสตร์

เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมที่ด าเนินอยู่ตลอดเวลา เมื่อก าหนด

ภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรแล้ว ภารกิจและวัตถุประสงค์นั้นอาจจะสามารถอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีโดย

ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยุทธศาสตร์หรือวิธีการในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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เสมอขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ดังนั้น  ยุทธศาสตร์จึงควรมีความพร้อมและ

ความสามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้าหรือมีลักษณะของความ

เป็นพลวัต (Dynamic) 

(4) การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอน

สุดท้ายแต่เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างมากในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อองค์กรได้ก าหนดทิศทางของ

องค์กร วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ และจัดท ายุทธศาสตร์แล้ว จะต้องน ายุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนจัดท าและ

คัดเลือกไว้มาด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้าในการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร์ขาดขั้นตอนนี้แล้ว สิ่งที่ผู้บริหารขององค์กรได้วิเคราะห์จัดท าไว้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นจริง  นอกจากนี้

ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์หรือวางแผนทางยุทธศาสตร์ไว้ดีเพียงใดแต่ถ้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการวิเคราะห์หรือวางแผนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อ

องค์กร ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสามารถในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและ

จ าเป็นต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

เปรียบเสมือนการตอบค าถามว่า เราจะต้องท าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพื่อน ายุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ไปสู่

การปฏิบัติ (What do we have to do or change?) 

 

ส าหรับกิจกรรมหลักในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติคือ การพิจารณาว่าจะท าอย่างไรจึงจะ

ท าให้ยุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนและเลือกไว้สามารถน ามาใช้ด าเนินงานได้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ก าหนดไว้ การน าไปสู่การปฏิบัติมักจะเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร เช่น 

1) การเสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2) การจัดโครงสร้างในการบริหารและระบบในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร

ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3) การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรไปสู่หน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มี

ความส าคญัต่อการด าเนินตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 

4) การจูงใจบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือให้สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

อาจจะรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะงานและพฤติกรรมในการท างานให้เหมาะสม 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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5) การมีนโยบายในการบริหารงานในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนต่อ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

6) การมีวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร 

7)  การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในองค์กร 

8) การประเมินและตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กร 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหารยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประการ 

จะพบว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ประการจะเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่การวิเคราะห์         

การก าหนดทิศทาง การก าหนดยุทธศาสตร์ และการน าไปสู่การปฏิบัติ  แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะพบว่า

องค์ประกอบทั้ง 4 ประการ อาจจะเป็นกระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง แต่จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันอยู่ตลอดเวลา เช่น การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินอยู่ตลอดเวลามิใช่ท าเสร็จ

แล้วก็จบไป ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ยังจะต้องมีการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติแล้ว ส่วนประกอบต่างๆ ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้มีการแบ่งหน้าที่อย่าง

ชัดเจนอย่างนี้ หรือไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการแบ่งแยกล าดับก่อนหลังแบบนี้เสมอไป เช่น ผู้บริหารอาจจะต้อง

วิเคราะห์และพิจารณาไปในขณะเดียวกันว่า ยุทธศาสตร์ที่ก าลังจะจัดท าขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมและเป็นไป

ได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด หรือถ้าจะต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

ภายในองค์กร 

แผนภาพที่ 2.1 กระบวนการวางแผนจัดท ายุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 
ที่มา: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขา้ราชการ 

 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) SWOT Analysis 

การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting) Vision and Goals 

การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) Strategies 

การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) Implementation 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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2.1.3 แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ SWOT 

Analysis เป็นการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยก าหนดระยะเวลาหรือช่วงเวลาในการด าเนินการ

เพ่ือน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ โดยพิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อน (จุดด้อย) ขององค์กร และพิจารณาจาก

โอกาสและอุปสรรค (ความเสี่ยง) จากภายนอกองค์กร แล้วน ามาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และ

ก าหนดเวลาในการด าเนินงาน รวมทั้งใช้ประกอบการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือน าความส าเร็จสู่กิจการของ

องค์กร 

ดังนั้น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจึงเป็นการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น

เพ่ือหาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ในด้านหนึ่ง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกเป็นส าคัญ โดยภาพของการวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นดังนี้คือ 

(1) การวิเคราะห์ S คือ Strength หมายถึง จุดแข็งขององค์กร อาทิ มีทรัพยากรด้าน

บุคลากรซึ่งมีความสามารถ ทักษะ ขยันขันแข็งในการท างาน มีทีมงานวิจัยพัฒนา มีเครื่องมืออุปกรณ์และ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย การบริหารงานมีประสิทธิภาพ องค์กรมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่ดี 

องค์กรมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเสริมหรือสนับสนุนงาน องค์กรมีความน่าเชื่อถือ (good will) ดีในสายตาของ

สาธารณชน บุคลากรฝ่ายต่างๆ มีคุณภาพ เครื่องมือเครื่องจักรทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

(2) การวิเคราะห์ W คือ Weaknesses หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบ

และด้อยความสามารถซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง 

การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ดี  

(3) การวิเคราะห์ O คือ Opportunity หมายถึง โอกาสภายนอก อาทิ จ านวน

ประชากรสูงขึ้น นโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น 

(4) การวิเคราะห์ T คือ Threats หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวาง

การท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร 

 

เมื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้นขององค์กรโดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ

อุปสรรคแล้ว สามารถน ามาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ในรูปของความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ที่เรียกว่า     
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TOWS Matrix เป็นเครื่องมือ เพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง

กับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับข้อจ ากัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิดกลยุทธ์ ดังแสดงตามแผนภาพที่ 2.2 สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ  

(1) กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพหรือเชิงรุก (Strategy to increase potential): SO   

ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ และสภาพโอกาสที่เอ้ืออ านวย เพ่ิมศักยภาพในการท างาน

ของหน่วยงาน เกิดเป็นปริมาณและคุณภาพงานให้สูงที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

(2) กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกันหรือเชิงป้องกัน (Strategy to build security): ST 

ใช้ประโยชน์จุดแข็งที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก

สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานให้ลดน้อยลง  

(3) กลยุทธ์เร่งพัฒนาหรือเชิงแก้ไข (Strategy to accelerate development): WO 

ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานเป็นปัจจัย

ผลักดันจากภายนอกให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานที่มีจุดอ่อนรอคอยการแก้ไขอยู่ 

(4)  กลยุทธ์แก้วิกฤตหรือเชิงรับ (Strategy to solve the crisis): WT 

 ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสที่เลวร้าย และจุดอ่อนของหน่วยงานที่มีอยู่ แสวงหาแนวทาง

ใหม่ๆ และปรับรื้อระบบการท างานให้ต่างจากเดิม เพ่ือหาทางอยู่รอดให้ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวย 
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แผนภาพที่ 2.2 การก าหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO                          

กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ 

หรือเชิงรุก 

ST 

กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน 

หรือเชิงป้องกัน 

WT                         

กลยุทธ์แก้วิกฤต         

หรือเชิงรับ 

WO                         

กลยุทธ์เร่งพัฒนา 

หรือเชิงแก้ไข 

จุดแข็ง (S) 

โอกาส (O) 

จุดอ่อน (W) 

อุปสรรค (T) 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : 2553 

สศช. จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์หลักใน

การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตเช่นเดียวกับนานาประเทศ โดยมีสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 คือ 

(1) การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อการวางรากฐานใน

การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน

วัฒนธรรม 

(2) การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของ

ประเทศใน 4 ประเด็น 1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 2. การเมินความเสี่ยง 3. 

การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ และ 4. ประเด็นการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

(3) การก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้ 

1) การพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผล

ในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและ

เป็นองค์รวม โดยยึดวิสัยทัศน์ในปี 2570 เป็นเป้าหมาย 

2) วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

3) พันธกิจ 1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ควบคู่กับการสร้างสังคม

คุณธรรม 2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์

ของคนไทย และ 3. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต

เศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

4) วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติด ารงชีวิตได้อย่าง

ปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 2. พัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่

กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข และ 3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สังคมและ
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การเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

5) เป้าหมายหลัก 1. สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น 2. 

ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพท่ีทั่วถึง 3. เพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวมและในแต่ละภาค

การผลิต 4. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 5. ประเทศไทยมีความสามารถใน

การแข่งขันสูงขึน้ และ 6.ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1 . ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเป็นธรรมในสังคม 2 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 3 . 

ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจ

ฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคง

ในภูมิภาค และ 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(5) การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ 

1) หลักการ : การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะต้องด าเนินการบน

หลักการส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1. การก าหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน        

และ 2. บทบาทของแต่ละภาคีต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ 

2) แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ : มุ่งสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์

ของแผนฯ ให้เกิดการยอมรับและผสมผสานและสอดแทรกไว้ในแผนปฏิบัติการต่างๆ พัฒนาวิธีการและ

เครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม และจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและ

สร้างตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) กระบวนการขับเคลื่อน : เป็นการแปลงแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การ

ถ่ายทอดทิศทาง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัด

ความส าเร็จลงสู่แผนระดับต่างๆ 

4) บทบาทภาคีการพัฒนา : มุ่งพัฒนาบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่างๆ สามารถ
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ผลักดันและด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างเหมาะสม ให้เอ้ือต่อการ

ด าเนินงานภายใต้บทบาทภาคีการพัฒนาต่างๆ เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกระดับ 

 

2.2.2 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ       

(สวทน.) : 2555 

สวทน. ได้จัดท านโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ     

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมของประเทศ โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์

ระดับกระทรวง ตลอดจนประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอีก 10 ข้างหน้า ได้แก่ 

สังคม วิถีชีวิต สุขภาพ การกระจายความเจริญ เศรษฐกิจและการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน พลังงานยั่งยืน เกษตร อาหาร และการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม รวมทั้งผลการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวที

โลก ซึ่งแผน วทน. ฉบับนี้ ได้อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาควบคู่ไป

กับอนาคตของประเทศที่มี “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย” โดยให้

ความส าคัญกับการพัฒนา และสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอก พร้อมทั้งการพัฒนาด้านทรัพยกรมนุษย์ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ความมั่นคงทางพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ซึ่งมี

กระบวนการจัดท าแผนโดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ อาทิ การสัมภาษณ์ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุน หน่วยนโยบาย การประชุม

เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับพื้นที่การศึกษา สถานภาพ และความต้องการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญก ากับการจัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SIT Policy Forum) การประชุมร่วมกับ

หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการด้านต่างๆ และมีแนวทางปฏิบัติที่ดี การประชุมกับภาคเอกชน

เพ่ือพัฒนากลไกและเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายและมาตรการ 
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โดยมีกรอบแนวคิดของแผนให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแส       

โลกาภิวัตน์ กับปัจจัยในการขับเคลื่อน ได้แก่ 

(1) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาควิวัฒน์ (Regionalisation) โดยให้

ความส าคัญกับการเกิดประชาคมใหม่จากการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ (New Economic Communities) 

ASEAN และ ASEAN+6 การเคลื่อนย้ายทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Mobility) และการ

แข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Competition and Economic Integration) 

(2) การเกิดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) โดยให้ความส าคัญกับการผลิตและ

บริการเชิงนิเวศ (Green Production and Services) การสร้างสรรค์ (Creativity Platform) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีใหม่และร่วมสมัย (Technology Change) ในกรอบของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (Basic Science) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีวัสดุ (Materials 

Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และนาโนเทคโนโลยี (Nano-technology) 

(3) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์และสังคม (Demographic and Social 

Change) โดยให้ความส าคัญกับ โครงสร้างประชากรในยุค ผู้สูงอายุ (Aging Society) และการกระจายความเจริญ 

(Decentralization)  

(4) การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Energy, 

Food, Natural Resources and Environment) โดยให้ความส าคัญกับ ความมั่นคงทางพลังงานและพลังงาน

สะอาด (Energy Security and Clean Energy) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental 

Management) 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง และมีขอบเขตการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้ง

จุดมุ่งหมายที่ต้องการบรรลุผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สวทน. จึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ

เป้าหมายของนโยบายและแผน วทน. ดังนี้ 

 

(1) วิสัยทัศน์ของนโยบายและแผน วทน. 

“นวัตกรรมสีเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจทีม่ีเสถียรภาพ” 
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(2) พันธกิจของนโยบายและแผน วทน. 

1) พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคม

คุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน 

2) พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้าง

เศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 

3) พัฒนางาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาและผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ 

5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(3) วัตถุประสงค์ของนโยบายและแผน วทน. 

1) เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน การสร้าง เสริมสังคม

ฐานความรู้ และสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน 

2) เพ่ือยกระดับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา สร้าง

มูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา มีการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีด

กันทางการค้า 

3) เพ่ือสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับตัว 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ

พัฒนา 

4) เพ่ือสร้างระบบการพัฒนาและผลิตก าลังคนด้าน วทน. ของประเทศ การ

ยกระดับและขีดความสามารถทางด้านทักษะ องค์ความรู้ วทน. การสร้างแรงจูงใจ 

5) เพ่ือสร้างเครื่องมือการเงินการคลัง ตลาด ความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบการบริหารจัดการข้อมูล กลไกและการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ สังคมที่มีคุณภาพ และความ

มั่นคงและคุณภาพของพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(4) เป้าหมายหลักของนโยบายและแผน วทน. 

1) การป้องกันรักษาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้และโรคที่อุบัติใหม่ มีการ

พ่ึงพาตนเองโดยใช้งาน วทน. ภายในประเทศ ลดการน าเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนความมั่นคงใน

ชีวิต 

2) ชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสังคม

สีเขียวในการเกษตรกรรม การค้า การด ารงชีวิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนมีการใช้ วทน. ภายในประเทศในการ

สร้างคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ต่ าว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

4) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ  มีการใช้  วทน. 

ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้ผลิตภาพการผลิตขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

5) ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ธุ รกิจบริการมีการใช้  วทน. 

ภายในประเทศเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวและสามารถท าให้มูลค่าเพ่ิมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

6) มีการใช้ วทน. ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความ 

ตกลงทางการค้าเสรี และท าให้การส่งออกขยายตัวไม่น้อยกว่าการส่งออกรวมของประเทศ 

7) งาน วทน. สามารถสนับสนุนป้องกันการสูญเสียชีวิตและลดมูลค่าความเสียหาย

รวมได้กว่าร้อยละ 1 ของ GDP 

8) งาน วทน. สามารถสนับสนุนเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือกเป็นร้อยละ 20-25 โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

9) งาน วทน. สามารถช่วยให้การบริโภคท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศลดลงร้อยละ 

10 ต่อปี 

10) เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้จบตรงตามความต้องการของตลาดไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 

11) ผลิตภาพแรงงานของก าลังคนด้าน วทน. ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยไม่ต่ าว่า  

ร้อยละ 5 ต่อปี 

12) เพ่ิมสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 

คน โดยเป็นบุคลากรที่ท างานในภาคเอกชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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13) มีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ให้อยู่ใน

ล าดับไม่เกินที่ 25 ของโลก (IMD) เกิดการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ GDP มุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน R&D ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

จากการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของนโยบายและแผนที่กล่าวมาข้างนั้น เพ่ือให้เกิดการ

ขับเคลื่อนนโยบายและการน าไปสู่การปฏิบัติ สวทน. จึงก าหนดยุทธศาสตร์นโยบายและแผน วทน. ไว้ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาค

เกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน.  

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน. 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัย

เอ้ือด้าน วทน. ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

นอกจากนี้ สวทน. ก าหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการของนโยบาย

และแผน วทน. ประกอบไปด้วย  

(1) กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การวิจัยพื้นฐาน การ

วิจัยประยุกต์ และการพัฒนาเชิงทดลอง 

(2) กิจกรรมนวัตกรรม เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโน

ดลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่  เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตลาด 

(3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกทักษะ การ

ส่งผ่านความรู้ทางเทคนิค 

(4) การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้จริง (เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม) โดยวัดจาก

การที่ผลงานนั้นๆ ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย หรือในเชิงสาธารณะ รวมถึงการ

จัดการความเสี่ยงจากการน าเข้าเทคโนโลยีรายสาขาไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
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(5) การพัฒนาและผลิตก าลังคน โดยการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตก าลังคน วทน. ด้าน

ต่างๆ การส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถ

ก าลังคน วทน. ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การยกระดับความสามารถทักษะองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่

แรงงานทั่วไป การสร้างความตื่นตัว ความตระหนัก จิตส านึกและวัฒนะรรมด้าน วทน. รวมทั้งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

(6) การพัฒนาและส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. ประกอบด้วย กิจกรรมการ

สนับสนุนส่งเสริมกิจการพัฒนาเขตหรือพ้ืนที่ เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ เมืองวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ 

ศูนย์บ่มเพาะ ฯลฯ การพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรบาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ตลอดจนการ

ส่งเสริมการบริการด้าน วทน. เช่น ศูนย์ทดสอบ ทดลอง ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ระบบคมนาคม

อัจฉริยะ โลจิสติกส์ 

(7) การพัฒนาและส่งเสริมด้านปัจจัยเอ้ือด้าน วทน. ประกอบด้วย ปัจจัยสนับสนุนด้าน

การเงิน การคลัง การพัฒนาตลาด การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

การพัฒนาข้อมูล วทน. และการบริหารจัดการเชิงระบบ 

สวทน. ก าหนดกลุ่มเศรษฐกิจส าคัญของประเทศในการพัฒนา ด้วย วทน. โดยใช้ผลกระทบต่อ

สังคม และผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 
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กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิม เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่
ประเทศต้องพยายามรักษา เพื่อให้เกิดการจ้างงานและ
การลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ 

กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมใหม่และสาขาที่มีแนวโน้มที่ดี 

1) กลุ่มเกษตรกรรม เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย กุ้ง ไก่         
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
2) กลุ่มอุตสาหกรรมวิศวกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
3) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา เช่น แฟชั่น (สาขาสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากหนัง แก้วและเวรามิก อัญมณี) 
พลาสติกและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ย่าง 
4) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น 
อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร 
5) กลุ่มธุรกิจบริการและการค้า เช่น บริการท่องเที่ยว
และสาขาต่อเนื่อง (บริการสุขภาพและอนามัย บริการด้าน
วัฒนธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร 
บริการเสริมสร้างสุขภาพ สปา) โลจิสติกส์และสาขา
ต่อเนื่อง (ระบบราง เครื่องจักรกล เหล็กโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ ต่อเรือและซ่อมเรือ) และบริการก่อสร้างและ
สาขาต่อเนื่อง 

1) สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน 
2) ระบบเนื้อหาดิจิตอล (Digital Content) และสาขา
ต่อเนื่อง (บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์) 
3) กลุ่มเทคโนโลยีใหม่ เช่น Bio-Plastic, Bio-Fuel, 
Non-Chemical Product, Bio-Packaging และ 
Technical Textile เป็นต้น 

 

2.2.3 กระทรวงอุตสาหกรรม : 2554 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2555-2574 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลกทิศทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อตอบสนองต่อมิติการพัฒนาใหม่ ตลอดจนการทราบถึงเป้าหมาย และ

แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยในอนาคต ทั้งในภาพรวม และในอุตสาหกรรมรายสาขาที่ส าคัญ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในระดับ

นานาชาติ เพ่ือสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และการ
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ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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สร้างงานให้แก่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุล เป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศ

ไปสู่ความยั่งยืน 

ในแผนแม่บทได้ก าหนดกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยนโนยายภาครัฐจะมีความสมดุลของการพัฒนาทั้ง 4 มิติ คือ 

(1) ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (Econommic Wealth) เป็นการสร้างการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต และการพัฒนาไปสู่รูปแบบการเชื่อมโยง

การผลิตแบบห่วงอุปทาน 

(2) ด้านการใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ (Human Wisdom) โดยการใช้ภูมิปัญญาเพ่ือ

สร้างให้เกิดนวัตกรรม (Inovation) และมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) เป็นการสร้างความเจริญเติบโตจากฐานของ

ภูมิปัญญา ความรู้ นวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(3) ด้านสังคมการเป็นอยู่ที่ดี (Social Well-Being) เน้นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการ

ผลิต เชื่อมโยงกับชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้น รวมถึงการ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

(4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) การส่งเสริมการให้เกิดความตระหนัก

ในการอนุรักษณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการผลิตที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม และการ

บังคับใช้กฎหมายเพ่ือก ากับภาคการผลิต มิให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง และมีขอบเขตการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้ง

จุดมุ่งหมายที่ต้องการบรรลุผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สศอ. จึงก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางการ

พัฒนาอถตสาหกรรมไทย ดังนี้ 

(1) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

 “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีสมดุลและยั่งยืน” 

(2) เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

1) ระยะที่ 1 : พัฒนาคลัสเตอร์ และอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมการเชื่อมโยงฐานการ

ผลิตและบริการในกลุ่มอาเซียน 

2) ระยะที่ 2 : บริหารจัดการระบบการผลิต ตลาด และบริการ และสร้างภาพลักษณ์

ในตลาดอาเซียนและภูมิภาค 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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3) ระยะที่ 3 : บริหารจัดการภาพลักษณ์สินค้าไทยในตลาดโลก 

(3) แนวทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี ระยะ 20 ปี 
1) มี ฐานการผลิตและบริ การใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN SUPPlY 
CHAIN) โดยมีระบบการผลิตกับฐานการ
ผลิตต่างๆ ในภูมิภาค 
2) เ ป็ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม ที่มีนวัตกรรมใหม่ของโลก 
(GLOBAl PRODUCTION HUB)  
3) คลัสเตอร์มีผู้ประกอบการ SMEs 
ที่มีมาตรฐานการผลิตที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 
4) มีหน่ วยงานหลักที่ บริ หารจั ด
การบูรณาการในแต่ละอุตสาหกรรมที่
เป็นเอกภาพโดยมีเอกชนเป็นผู้น า 
5) มีระบบการผลิตบุคลากรเพียงพอ
ใ น ก า ร ร อ ง รั บ ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 
6) มีกฎระเบียบที่ผ่อนคลายรับรอง
กับอุตสาหกรรม 
7) มีโครงสร้างสนับสนุนพื้นฐานใน
การวิจั ยพัฒนาอุตสาหกรรมอย่ าง
ต่อเนื่อง เช่น ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
สินค้า 

1) เป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดการ
เครือข่ายการผลิตและบริการในกลุ่ม
อาเซียน 
2) มี ฐานการผลิตและบริ การใน
ภูมิภาค (REGIONAL SUPPLY CHAIN) 
3) มีตราสินค้าที่มีเครือข่ายการจัด
จ าหน่ายในภูมิภาค 
4) ผู้ประกอบการขนาดกลางมีการ
เช่ือมโยงการผลิตร่วมบริษัทขนาดใหญ่ 
5) ผู้ประกอบการ SMEs มีการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย 
6) มีฐานการวิจัยและพัฒนาสินค้าใน
อาเซียนมีการสร้างและก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของสากล 
7) มี Inustrail Zone ที่รองรับการ
ผลิตที่รักษาสภาพแวดล้อม 

1) เป็นผู้บริหารจัดการตราสินค้าและมี
การสร้างเครือข่ายการผลิตและบริการใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
2) เป็นผู้ประกอบการไทยเริ่มก้าวสู่
การเป็นบริษัทช้ันน าในโลก 
3) มีตราสินค้ าที่ เป็นที่ รู้ จั กและมี
เครือข่ายการจัดจ าหน่ายในประเทศ
ต่างๆ 
4) เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนด้าน
การผลิตและบริการที่เป็นที่ยอมรับใน
ภูมิภาค 
5) ส่งออกด้านบริการในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 
6) มีแรงงานระดับมันสมองส่งออกไปสู่
ภูมิภาคต่างๆ 

 

จากการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนที่กล่าวมาข้างนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย

และการน าไปสู่การปฏิบัติ สศอ. จึงก าหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ไว้ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และขยายเครือข่ายการผลิตสู่

ต่างประเทศ 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ 

สศอ. ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 1. ครอบคลุมทุก

อุตสาหกรรม (ประกอบด้วย ผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด, ฝีมือแรงงาน, พัฒนาสังคม, เทคโนโลยี, พ้ืนฐาน/

โครงสร้างสนับสนุน และรักษาสิ่งแวดล้อม) 2. สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย สร้าง

ผลประโยชน์แก่ประเทศสูง, ตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของประเทศ, มูลค่าการส่งออกสูง, ตอบสนองต่อกระแส

โลกาภิวัตน์ และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมไทย) และ 3. ครอบคลุมทุกระดับศักยภาพ

ของอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ, อุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัว และอุตสาหกรรมใหม่ที่มี

โอกาสในอนาคต) จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถคัดเลือกอุตสาหกรรมน าร่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ได้ดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมอาหาร 

(2) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

(3) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

(4) อุตสาหกรรมยาง 

(5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

(6) อุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(7) อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

(8) อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

 

2.2.4 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) : 2550 

สศช ด าเนินการศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 5 ปี (2550-2554) และ

การพัฒนาพื้นที่รองรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. วิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมทั้งหมด และก าหนดกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะ 5 ปี 2. ศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ดังกล่าว 3. วิเคราะห์ลักษณะของอุตสาหกรรมที่พึงปรารถนา 4. ให้ข้อเสนอกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

โดยรวม และก าหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และปัจจัยแวดล้อม รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ได้แก่ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่จ าเป็น รวมทั้งระบุผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น และ 

5. ศึกษาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลซึ่งมีศักยภาพส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และให้ข้อเสนอแนะ   



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมส าคัญของไทย ควบคู่

ไปกับการรักษาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวเนื่องจากเห็นว่าทั้งสองภาคเศรษฐกิจนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ

ในระยะ 5 ปี  จากผลการวิ เคราะห์ศักยภาพในการแข่ งขันของกลุ่ มอุตสาหกรรม โดยใช้  Thailand 

Competitiveness Matrix (TCM) พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมไทยออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

(1) อุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต (New Wave Industries)  

(2) อุตสาหกรรมศักยภาพ (Potential Industries)  

(3) อุตสาหกรรมที่ต้องพัฒนา (Improving Industries)  

(4) อุตสาหกรรมที่ต้องปรับปรุง (Survival Industries) 

 

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะ 5 ปี คือกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต

และกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ และเมื่อน าข้อมูลลักษณะการขยายตัวที่มีแนวโน้มของการเกาะกลุ่มรวมตัวมากขึ้น

ในแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมมาประกอบการพิจารณา พบว่า อุตสาหกรรมบางประเภทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้อง

พัฒนาและปรับปรุง มีการเกาะกลุ่มและรวมตัวกันหนาแน่นในลักษณะคลัสเตอร์ ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า จึงควรพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยในระยะ 5 ปีด้วย 

(1) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ใน 5 ปี (2550-2554) และควรเป็นเป้าหมาย

ส่งเสริมในอนาคตในพ้ืนที่ที่จะรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมส าคัญของไทย 

1) กลุ่มที่มีบทบาทในโครงสร้างการผลิตของประเทศสูง ได้แก่ อุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

2) กลุ่มที่มีศักยภาพซึ่งสามารถใช้วัตถุดิบภายในประเทศ และมีการปรับใช้และ

สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองได้อย่างเหมาะสมในระยะยาว ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูป อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษอุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมไบโอดีพลาสติก 

(2) ลักษณะของอุตสาหกรรมที่พึงปรารถนาในอนาคต จะเป็นอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวด้วย

การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity) มีการปรับเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น มีการใช้แรงงาน
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ทักษะและแรงงานที่มีความรู้และเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมทั้งมีการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต 

(Innovation-Driven Industry) 

1) กลุ่มอุตสาหกรรมเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย (Cluster) 

2) อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ระดับสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

(Efficiency) และนวัตกรรม 

3) อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

1) พัฒนาองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ด้วย

การพัฒนาพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ

สถาบันวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) ศูนย์บ่มเพาะ (Incubator) มหาวิทยาลัย และธุรกิจเอกชน 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ทั้งภายในและการเชื่ อมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มี

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

3) ส่งเสริมให้เกิดและยกระดับเครือข่ายวิสาหกิจให้มีศักยภาพ 

4) ส่งเสริมการลงทุนเชิงลึก โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง 

5) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Productivity) 

(4) แนวทางการก าหนดพ้ืนที่ที่มีคุณสมบัติรองรับอุตสาหกรรม 

1) พ้ืนที่ภาคตะวันออก เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานและ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และโลหะ

มูลฐาน โดยต้องมีมาตรการเรื่องสิ่งแวดล้อมรองรับอย่างรัดกุม เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต ได้แก่ 

อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกและเอทานอล และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะพัทยาและหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่

เชื่อมโยง ซึ่งได้รับความยินยอมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครและสนามบิน

สุวรรณภูมิ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงควร

รักษาพ้ืนที่ทั้งสองแห่งนี้ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกต่อไป ควบคู่กับการพัฒนา
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อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ โดยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวดพร้อมทั้งควบคุมไม่ให้ขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นี้ 

2) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีก๊าซธรรมชาติที่อ่าว

ไทย รวมทั้งมีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและโลก เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และสัตว์

น้ าเค็ม จึงเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรม

เพ่ืออนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกและเอทานอล อุตสาหกรรมเหล็ก บริเวณภาคใต้ตอนบน ที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก าลังจะมีการขยายตัวอย่างมากในอนาคต โดยภาคเอกชนมีแผนกดารลงทุนแล้วในช่วง 15 ปี 

(2549-2563) ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก คือ กระบี่ พังงา และภูเก็ต โดยต้องพัฒนาควบคู่กับ

ธุรกิจบริการใหม่ๆ เช่น Long Stay, Spa, Marina เป็นต้น และควรควบคุมไม่ให้มีการขยายหรือตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่นี้ 

3) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลเพชรบุรีจนถึงจังหวัด

ระนอง เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและมีโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างพร้อมรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งควรรักษาไว้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นี้จะต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลาย

ด้านที่ส าคัญ เช่น ท่าเรือน้ าลึก ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไม่มากนัก ส าหรับการ

รวมตัวในลักษณะคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นี้ มีหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมต่อตัวถัง

รถยนต์ กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม

การเกษตรและผลผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

(5) โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับภาคอุตสาหกรรม 

1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยังประสบปัญหาประสิทธิภาพการจัดการและมาตรฐานของ

ระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ การไม่มีการขนส่งระบบราง ท าให้บริษัทต่างๆ ต้องใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก ต้นทุนการ

ขนส่งจึงสูง ประกอบกับการขนส่งทางเรือที่ท่าเรือแหลมฉบังไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะไปยังจีน ผู้ประกอบการ

จะเสียค่าระวางสูงเป็น 2 เท่า (Double Handling Free) ท าให้ค่าขนส่งสินค้าของไทยไปสู่ตลาดจีนสูงกว่าประเทศ

เพ่ือนบ้าน 

2) อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญขาดการพัฒนา คือ 

ต้องสร้างกลไกและโครงพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยต่อการท าวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

สถาบันการศึกษาและเอกชน การจัดหาอุปกรณ์ทดสอบ/ตรวจสอบมาตรฐานที่ใช้งานได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งต้อง
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พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงกับประเทศคู่ค้า ตลอดจนสนับสนุนการรวมกลุ่มแบบ Cluster ของ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

3) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จ าเป็นต้องสนับสนุนการยกระดับ

ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการดูดซับ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มาพร้อมกับการ

ลงทุนของต่างชาติ ทั้งการลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยและการวิจัยและพัฒนา นอกจากนั้นอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่มนี้

มีความต้องการใช้น้ าและไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา 

ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้อย่างมาก ได้แก่ การพัฒนามหาวิทยาลัยท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการ

สร้างผลงานวิจัยคุณภาพ และการเพ่ิมสถาบันวิจัยท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงและสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมในการ

เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาครัฐ ยิ่งไปกว่านั้นมาตรการ

สิ่งแวดล้อมของ EU จะเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น การเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

จะเป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญ 

4) อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ าในการปริมาณมาก 

และต้องการระบบการขนส่งที่ช่วยลดต้นทุน 

5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จ าเป็นต้องพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือลด

ต้นทุน การใช้น้ าในอุตสาหกรรมนี้มีปริมาณและคุณภาพที่สูงมาก และอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอจะสร้างปัญหา

มลพิษ โดยเฉพาะมลพิษทางน้ าสูงมาก จึงต้องมีนโยบายด้านปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานที่ชัดเจนที่เอ้ือต่อการขยายและ

เติบโตของอุตสาหกรรม อาทิ การมีนิคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ การใช้น้ าในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่ง

ส าเร็จ นอกจากนี้อุตสาหกรรมนี้มีความต้องการองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรที่ทันสมัย การบริหารจัดการ การวิจัย/พัฒนา/ออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในประเทศ 

และการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ 

6) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ต้องพัฒนาการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพราะใน

ปัจจุบันมีต้นทุนที่สูงมาก ต้องสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยี 

เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตยาง ควรสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางและมีข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่าย 

7) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบไปด้วย 4 อุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมไก่

โดยเฉพาะไก่สุก/กึ่งสุก อุตสาหกรรมกุ้ง อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง และอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 
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โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการในภาพรวม ได้แก่ ตลาดกลาง ห้องเย็น ระบบการขนส่ง ระบบความปลอดภัยในโรงงาน

แปรรูป และระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

8) อุตสาหกรรมกระดาษ ควรมีการพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์ และควรมีระบบ

บริหารจัดการโลจิสติกส์ เช่น ศูนย์กระจายสินค้าไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

9) อุตสาหกรรมเอทานอล เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ าสูงมากแล้วยังต้องการใช้พ้ืนที่

เพ่ือการสร้างโรงงานใหม่ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

10) อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก ต้องการพ้ืนที่สร้างโรงงาน พ้ืนที่บ าบัดน้ าเสีย น้ าดิบ

และต้องการกระแสไฟฟ้าขนาด 4 เมกกะวัตต์ 

(6) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม 

เรื่องคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ การเกิดกากของเสีย ของเสียอันตราย ซึ่งท าให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน ตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบอินทรีย์ระเหย (Volatile organic 

Compound : VOCs) ซึ่งมีปริมาณมากขึ้น 

(7) การศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และนวัตกรรม 

ทุกอุตสาหกรรมมีความต้องการบุคลากรหลักในเชิงคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ

ประสบการณ์ตรง เช่น วิศวกร ช่างเทคนิค และต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา การจัดตั้ง

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในบริเวณแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตบุคลากรและผลงานวิจัยสาขา

ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 

(8) การศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 

ชายฝั่งทะเลตะวันออกควรรักษาพ้ืนที่พัทยาและหมู่เกาะช้างและพ้ืนที่เชื่อมโยงไว้ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกต่อไป ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล

อันดามัน ประกอบด้วย 2 จังหวัด คือ กระบี่ พังงา และภูเก็ต และบริเวณชายฝั่งทะเลเพชรบุรีจนมาถึงจังหวัด

ระนองควรเก็บไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน 

(9) ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เพ่ือรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมส าคัญในอนาคต 

1) การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เพ่ืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
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อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โลหะมูลฐาน อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกและเอทานอล และอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะพ้ืนที่พัทยา หมู่เกาะช้าง และพ้ืนที่เชื่อมโยง ส าหรับื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้เหมาะส าหรับ 

อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกและเอทานอล อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเหล็กทีบริเวณภาคใต้ตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริเวณ

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เพ่ืออุตสาหกรรมต่อตัวถังรถยนต์ กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้ 

อุตสาหกรรมท่อเงที่ยวเชิงนิเวศน์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมการเกษตรและผลผลิต

การเกษตร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

2) การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต 

3) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยให้ความส าคัญกับการพ่ึงพาวัตถุดิบ

ภายในประเทศมากขึ้น ค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลิตบนพ้ืนฐานของความรู้และเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค 

และระดับโลก 

 

2.2.5 กระทรวงอุตสาหกรรม : 2554 

ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดท าการศึกษาเชิง

เปรียบเทียบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยกับประเทศท่ีเป็น

กรณีศึกษา ในเชิงเปรียบเทียบ และน าเสนอประเด็นนโยบายที่น่าสนใจของประเทศที่เป็นกรณีศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพิจารณาน ามาปรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ มี

แนวคิดหลักหรือเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นส าคัญของการพัฒนา คือ การ

พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา และการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ มีข้อแตกต่างกันในรายละเอียดบางประเด็นดังนี้ 

(1) เป้าหมายการพัฒนา อุตสาหกรรมของไทยให้ความส าคัญเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ซึ่งเพ่ิมเติมจากของเวียดนาม 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม ประเทศไทยกล่าวถึงประเด็นความ

สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกไว้ค่อนข้างชัดเจน ขณะที่ประเทศเวียดนามยังไม่มีรายละเอียดใน
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ประเด็นเหล่านี้ ได้แก่ การปรับโครงสร้างเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาตราสินค้า การพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ประเด็นการ

พัฒนาด้านการเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแตกต่างกันที่ไทยจะให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน 

การสร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์ การส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ 

การพัฒนาบุคลากรและจัดเตรียมก าลังคนภาคอุตสาหกรรม ส่วนของเวียดนามมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ

ของอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ เพ่ิมสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ และส่งเสริมการ

ส่งออกในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา SMEs มีประเด็นปลีกย่อยที่แตกต่างโดยประเทศไทยจะเน้นการ

พัฒนาบนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างบทบาท SMEs ในเวทีการค้าการลงทุนระดับนานาชาติ รวมทั้ง

ให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ ส่วนประเทศเวียดนาม พบว่า แนวทางการพัฒนา SMEs เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพรวม คือการเพ่ิมสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ โดยการพัฒนาผู้

รับจ้าง/ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ 

(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยแวดล้อม (Enabling Factor) พบข้อแตกต่างในบาง

ประเด็นที่ไม่มีการกล่าวถึงไว้อย่างชัดเจนในแผน/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ของอีกประเทศหนึ่ง ได้แก่ ในส่วน

ประเทศไทย มีเรื่องมาตรฐานการผลิต ระบบคุณภาพ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบ

เตือนภัย/ศูนย์ข้อมูล/ฐานข้อมูล ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนา ส่วนประเทศเวียดนาม มีประเด็นที่

น่าสนใจ เช่น การให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการศึกษา/ฝึกอบรม 

โดยเน้นการอบรมนอกระบบและสายอาชีวะ การพัฒนาเทคโนโลยีน าเข้าให้เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เหมาะสมกับ

บริบทของประเทศตนเอง การจ ากัดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเขต

อุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตอุตสาหกรรม hi-tech Cluster/ Open Economic Zone 

ส าหรับอุตสาหกรรมส าคัญ ส่วนเรื่องระบบโลจิสติกส์ เวียดนามจะเน้นการปรับปรุงด้านการคมนาคมขนส่งเป็นหลัก 

ซึ่งยังไม่ครอบคลุมระบบโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร  

 นอกจากนี้ ในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน เวียดนามจะให้ความส าคัญค่อนข้างมากกับ

การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นแหล่งเทคโนโลยีและผู้น าตลาด โดยคาดหวังว่าการ

ลงทุนดังกล่าวจะน ามาซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างชาติมา

ประยุกต์ใช้/พัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของตนเอง ส่วนด้านกลุ่มเป้าหมายที่ให้การส่งเสริม ก็มีรายละเอียดที่



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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แตกต่างกัน คือ เวียดนามจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมทั้งจ ากัดการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมที่ใช้พ้ืนที่/พลังงานสูง และอุตสาหกรรมที่สร้างมลพิษ ในขณะที่

ยุทธศาสตร์ของไทย จะให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งในเรื่องการ

ลงทุนในกิจการ ลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยี และลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน 

การใช้พลังงานทดแทน การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา พบว่า ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย มี

กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและยังไม่พบในแผนพัฒนาฯ ของประเทศเวียดนามอย่างชัดเจน คือ กลุ่มอุตสาหกรรม

เพ่ืออนาคต เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชีวภาพ และโภชนบ าบัด กลุ่มที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น 

พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดของเสีย การน าของเสียมาใช้ประโยชน์ การ 

Recycle และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เวียดนามก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่

น่าสนใจและยังไม่ปรากฎชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย คือ อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมและ

ผลกระทบสูง นอกจากนี้ ยังพบข้อแตกต่างในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคเกษตร โดยใน

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย จะมองกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ทั้งในด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหารและพลังงานทดแทน อีก

ทั้งยังมีการพิจารณาอุตสาหกรรมต่อยอดจากภาคเกษตรในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในขณะที่ประเทศเวียดนาม 

เน้นการพัฒนากลุ่มเกษตรแปรรูปในเรื่องของอาหารเป็นหลัก 

(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่  พบว่า แต่ละประเทศมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน คือ 

เวียดนามมีการจัดท าแผน/ยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจน โดยมีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

จังหวัดที่ส าคัญ อีกทั้งบางจังหวัด ยังมีการจัดท าแผนแม่บทเป็นรายอุตสาหกรรมส าคัญของจังหวัดนั้นๆ ด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายกระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบท โดยการย้ายฐานการรับช่วงต่องานของอุตสาหกรรมในเขต

เมืองมาสู่พ้ืนที่ชนบท เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและการค้า ส่วนประเทศ

ไทย มีจุดเด่นที่การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจังหวัดในแต่ละภาค โดยพิจารณาจากสิ่งที่เป็นจุด

แข็ง/ข้อได้เปรียบของพ้ืนที่นั้นๆ ท าให้มีจุดเน้นการพัฒนาที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความส าเร็จส าคัญอยู่ที่การ

น าแผนลงสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการบูรณาการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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จากการศึกษายังพบประเด็นนโยบายที่น่าสนใจของประเทศ
เวียดนาม ได้แก ่

จากการศึกษาระบุถึงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อน ามาปรับใช้ใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 

1) การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบ
ตลาดแบบสังคมนิยม (Socialist-oriented Market Economy) 
2) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน/ 
อุตสาหกรรมพื้นฐาน  
3) การก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนในแต่ละกลุ่ม/สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย การ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์และการ
เช่ือมโยงตลอด Supply Chain  
4) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
เน้นการพัฒนาคนที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร  
5) การระดมทรัพยากรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
โดยใช้ FDI เป็นเครื่องมือส าคัญ  
6) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่  
7) การปฏิรูปการท างานของภาครัฐ  
8) การให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาฯ การผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

1) ควรพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม
ในลักษณะคลัสเตอร์/กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีความเช่ือมโยงของ 
Supply Chain ภายในอุตสาหกรรม และครอบคลุม
อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน  
2) การจัดท าแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาใน
แต่ละกลุ่ม/สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน  
3) ควรมีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ภายใต้กรอบแนวทางการแสวงหาพันธมิตรเพื่อการพัฒนาจาก
ต่างประเทศ 
4) ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนภาคอุตสาหกรรม
และผลักดันแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
5) การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ควรมีการผลักดันแผนสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
การกระจายอุ ตสาหกรรมสู่ ชนบท การจั ดการพื้ นที่
อุตสาหกรรมในภูมิภาค และการวางแผนพัฒนาระดับประเทศ 
พื้นที่ จังหวัดและเมืองที่สอดคล้อง/เช่ือมโยงกัน 
6) ประเด็นการปฏิรูป/ปรับปรุงองค์กรภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นประเด็นหนึ่งที่ควรระบุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานเพิ่มขึ้น  
7) ควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนฯ การน า
แผนลงสู่ภาคปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

จากการตรวจเอกสารข้างต้นที่ปรึกษาจะได้น าความรู้ที่ได้รับจากการตรวจเอกสารดังกล่าวไปใช้ใน

การพิจารณาเลือกเครื่องมือ รวมถึงก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา แนวทางในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการศึกษา พัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอยดังที่จะน าเสนอในบทต่อไป 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 

ในบทนี้จะกล่าวถึงกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยรวม (Overall Conceptual Framework) 

และวิธีการด าเนินงานโครงการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยรวม (Overall Conceptual Framework) 
 

การด าเนินการศึกษาเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ไทย เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้กิจกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน จะใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) และการจัดประชุมระดมสมอง Focus group รวมทั้งการวิเคราะห์ SWOT ในการส่งเสริม

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ และข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทาง มาตรการในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้ม เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ

น าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีกรอบ

แนวคิดในการด าเนินการศึกษาดังแสดงตามแผนภาพที่ 3.1 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยรวม (Overall Conceptual Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 ศึกษาข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่สอดคล้องกับ
แผน วทน. ชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม ตลอดจนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 วิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 

 จัดล าดับความส า คัญของสาขา เทคโนโลยีที่ มี
ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข  

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ (Benchmark) 

ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อหา
โอกาสและเสนอช่องทาง (Close gab) ในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

สถานการณ์และความต้องการเทคโนโลยี ตลอดจน

ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 

S W O T 

ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย  

เพ่ือสนับสนนุอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย  
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ภายใต้การด าเนินงานของ 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3.2 วิธีการด าเนินโครงการ 
 

จากกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ในการด าเนินงานตามโครงการนี้ ที่ปรึกษาก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอนดังแสดงตามแผนภาพที่ 3.2 สามารถแสดงรายละเอียดในการด าเนินโครงการฯ ได้ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 3.2 แนวทางการด าเนินงานการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  

ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

 
 

 

 

 

 

 

1. Review Phase 

ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2. Analysis 
Phase 

วิเคราะห์ข้อมูล 

3. Solution 
Phase  

สรุปและ
ข้อเสนอแนะ 
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3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Review Phase)  
 

(1) การออกแบบการศึกษาวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) เกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (แผน วทน. ชาติ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ แผนส่งเสริมการลงทุน และอ่ืนๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ (Benchmark) ตลอดจน
การวิเคราะห์ระยะห่าง (Gap Analysis) เพ่ือให้ได้หลักการและวิธีการจัดท ายุทธศาสตร์ ตลอดจนผลการศึกษา
ข้อมูลยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้ม ของระดับมหภาคในภาพรวม
ของประเทศ และความส าคัญของสาขาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
 เริ่มต้นด้วยการรวบรวมและทบทวนเอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย และ
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการฯ ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กระบวนการในการด าเนินงานของโครงการฯ เป็นต้น และทบทวนในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1       
(แผน วทน. ชาติ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม แผนส่งเสริมการลงทุน และอ่ืนๆ โดยทบทวนถึง
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งศึกษาข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน 
 

2) พัฒนาและสร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย ออกแบบและเลือก
เครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลและแหล่งข้อมูล การจัดโครงสร้างการเก็บข้อมูล การสร้างกรอบ
แนวคิดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดเก็บข้อมูล สร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยการประชุมตกลง
ร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและคณะท างานของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลในครั้งนี้  

ในการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพ่ือ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันครั้งนี้นั้น วิธีการและเครื่องมือที่น ามาใช้เพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์
และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยการออกแบบและเลือกเครื่องมือให้
สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลและแหล่งข้อมูล เพ่ือใช้ในการศึกษาของโครงการฯ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 
เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ถูกต้องแม่นย าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนผลกระทบ
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ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
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ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ซึ่งสามารถท าได้โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัด
ประชุมระดมสมอง Focus group ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3) ท าแผนการด าเนินงานศึกษาวิจัย เป็นการก าหนดระยะเวลาในการศึกษา โดย
ระบุกิจกรรม วิธีปฏิบัติ ระยะเวาในการด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ  

 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) มีรายละเอียดดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินผลกระทบของโครงการฯ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด และเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ 
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากรายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลสถานการณ์และความ
ต้องการด้านเทคโนโลยี ของประเทศไทย และของประเทศอาเซียน รวมถึงข้อมูลเอกสารอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ซึ่งเป็น
การศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบและ
ประเด็นส าคัญส าหรับการศึกษาในเชิงรายละเอียดและเชิงลึกส าหรับน าไปใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร์และแนว
ทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย  ปี พ.ศ. 
๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติที่จะไปสู่ผลส าเร็จหรือเป้าหมายตามยุทธศาสตร์อย่าง
เป็นรูปธรรม ตลอดจนทราบโอกาสและเสนอช่องทาง (Close gab) ในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งทราบความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน ตามความสมบูรณ์
ของข้อมูลที่มีอยู่ 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ ที่ปรึกษาจะศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach) ใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถาม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง และด้วยการจัดประชุม
ระดมสมอง Focus group ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงาน



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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ที่เก่ียวข้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการจัดประชุมระดมสมอง Focus 
group ดังนี้    

1. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม เน้นกลุ่มเป้าหมายภาคเอกชน โดยศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การให้ความส าคัญ ความสนใจ ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ปัญหา 
อุปสรรค ข้อขัดข้องในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ความต้องการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีที่ตอบสนอง
ความต้องการ และข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทาง มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย
และแนวโน้ม 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญเกี่ยวข้องกับการให้การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ 
ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญในภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นศึกษารวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นเกี่ยวกับ นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และข้อจ ากัดในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ และข้อเสนอแนะรูปแบบ 
แนวทาง มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้ม 

3. การจัดประชุมระดมสมอง Focus group เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลายทั้งในฐานะที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง
หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโลยี (ผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) โดยเน้นการ
ประชุมระดมสมองในประเด็นเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ และข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทาง มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้ม 

 
ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม และด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) ใช้แบบสอบถามที่ได้รับการออกแบบจากที่ปรึกษาและผ่านการเห็นชอบจากคณะท างานของ 
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้ว โดยผู้ที่ท าการ
สัมภาษณ์เป็นผู้ที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการตลอดจนเนื้อหาของแบบสอบถามอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการ
ก าหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ เพ่ือให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนที่จะด าเนินการขั้นต่อไป 
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3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล  (Analysis Phase) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นขั้นตอนของการน าข้อมูลที่ได้ทั้งแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิมาท า

การวิเคราะห์ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และน ามาจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีไทย เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้

กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะมีวิธีการวิเคราะห์ทั้งเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ

เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) รวมถึงการวิเคราะห์ระยะห่าง (Gap Analysis) โดยท าการวิเคราะห์

ข้อมูล เปรียบเทียบ (Benchmark) ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียนบางประเทศ ได้แก่ ประเทศ

เวียดนาม ซึ่งที่มีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ต่ ากว่าไทยเล็กน้อยและมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับ

ไทย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับไทยและมีโอกาสที่จะพัฒนา

เหนือกว่าไทย เพ่ือหาโอกาสและเสนอช่องทาง (Close gab) ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

เทคโนโลยีของประเทศ  

 

3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะ (Solution Phase) 
 

เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ วิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส สรุปปัญหาและอุปสรรค 

พร้อมทั้งสรุปประเด็นส าคัญ (Critical Issue) เพ่ือน ามาจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ที่

สอดคล้องกับแผน วทน. ชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้การด าเนินงานของ

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
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ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโนม้ 

 

ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้ม 

ของระดับมหภาคในภาพรวมของประเทศ ล าดับความส าคัญของสาขาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ (Benchmark) ข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือหาโอกาสและเสนอช่องทาง (Close gab) ในการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของประเทศ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

 

4.1 ข้อมูลยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้ม ของ

ระดับมหภาคในภาพรวมของประเทศ  
 

แนวทางภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างชัดเจน โดยแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ของ

รัฐบาล ซึ่งที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนทิศทางแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยที่ผ่านมา และแนวโน้ม

ของประเทศ จากการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ทั้งของภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และหน่วยงานราชการภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือให้เห็นภาพรวมของเป้าหมายและ

ทิศทางในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
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4.1.1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี) 

แผนบริหารราชการแผ่นดินปัจจุบันอยู่ในฉบับปีพ.ศ. 2555-2558 ซึ่งมีแนวทางการบริหารราชการ

แผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลทั้งสิ้น 8 นโยบาย ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย 

คือ นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ดังนี้ 

(1) เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ โดยพัฒนาความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติ จัดให้มีแหล่ง

ความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้น ทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่านทางเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 

(2) เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง และน าพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้

แบบสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ พัฒนาสายงานการวิจัยเพ่ือให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

รวมทั้งพัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน 

(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคการบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เช่น สาขา

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(4) จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือ

เพ่ือการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและทวีศักยภาพ จัดท าแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเป้าหมายของการวิจัยให้ชัดเจน เน้นให้เกิด

การวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพ้ืนฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุด  

ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ ๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(5) ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร  การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ยกระดับ

คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

4.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ แผนการพัฒนาในภาพรวมของประเทศท่ีส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้จัดท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานราชการใช้เป็น

แม่แบบในการก าหนดทิศทางการท างานในกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ สศช.

ก าหนดขึ้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติฉบับล่าสุด คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ

ที่ 11 ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-2 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3-6 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7-10 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

การพัฒนา    

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต 
เพื่อทดแทนการน าเข้า อาทิ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ น้ ามัน ยาง
รถยนต์ กระดาษ เหล็ก 

ส่งเสริมการส่งออก สร้างความ
เจริญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ทดแทนการน าเข้าขั้นกลางและ
วัตถุดิบ ท าให้อุตสาหกรรมท่ีใช้
แรงงานเข้มข้นขยายตัว 

เ น้ น ก า รพั ฒน า  Intangible 
Asset อาทิ การพัฒนาคนและ
การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและสร้างความแตกต่าง 

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
เติบโตอย่างมี คุณภาพ และ
ยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสาคัญในการ
ขับเคลื่อน 

แนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ตั้งก าแพงภาษีสูง เพื่อกีด
กันการน าเข้า 

 ลดหย่อนหรือให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุน 

 ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ประเทศ 

 เริ่มก าหนดอุตสาหกรรม
หลังจากท่ีส่งเสริม 

 ส่ งเสริ มการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

 ใช้มาตรการการเงินและ
การคลังมาช่วยส่งเสริมการ
ส่ ง อ อ ก  อ า ทิ  จู ง ใ จ
ผู้ประกอบการด้วยภาษี 

 กระจายอุตสาหกรรมไปยัง
ต่างจังหวัด 

 ยกระดับศักยภาพในการ
ผลิต 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มี
ความหลากหลาย 

 ด าเนินงานตามกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เ ชิ ง นิ เ ว ศ แ ล ะ ฟื้ น ฟู
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น พื้ น ท่ี
อุ ตสาหกรรมหลักของ
ประเทศอย่างต่อเน่ือง 

 พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป และอุตสาหกรรมใหม่ 
บนฐานความรู้  ความคิด
สร้ างสรรค์  ภู มิปัญญา
ท้องถิ่น และนวัตกรรม
เ พื่ อ เ พิ่ ม มู ล ค่ า แ ล ะ
ย ก ร ะ ดั บ สิ น ค้ า ใ ห้ มี
คุณภาพ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  มี ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ต า ม
มาตรฐานสากล และสร้าง
โอกาสทางการตลาดจาก
ความต้องการอาหารท่ี
เ พิ่ ม ขึ้ น ต า ม จ า น ว น
ประชากรโลก 

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2559 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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การแข่งขัน  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-2 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3-6 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7-10 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

แนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
    เ พิ่ ม ผ ลิ ต ภ า พ แ ล ะ

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ภาคอุตสาหกรรม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การเชื่ อมโยงการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ กั บอุ ตสาหกรรม
ท้องถิ่น และกระจายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่
ภูมิภาค 

แนวนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ไ ม่ ป ร า ก ฏ น โ ย บ า ย

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี ให้ เห็นอย่าง
เด่นชัด จะแฝงอยู่ ในรูป
ของการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 น า วิ ท ย า ศ า สต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีมาใช้ ในการ
ปรับปรุงการผลิตให้บรรลุ
เป้าหมายเป้ามหายในการ
เพิ่มผลผลิตเพื่อการส่งออก 

 มุ่ ง เ น้ น ก า ร ก ร ะ จ า ย
เทคโนโลยี ท่ี มี อยู่ และ
ดั ดแปลง เทคโนโลยี ท่ี
น าเข้าจากต่างประเทศ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ด้ า น

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

 ส่ ง เ สริ มการวิ จั ย และ
พัฒนา 

 ส่ ง เ ส ริ ม บ ทบา ทข อ ง
ภาคเอกชนในการพัฒนา
เทคโนโลยีให้มากขึ้น 

 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 

 สร้างขีดความสามารถใน
การจัดหาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

 พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทค โ น โ ล ยี ท้ั ง ใ น เ ชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ 

 พัฒนาองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยี 

 สนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และผลักดัน
ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เทคโนโลยี  วิ จั ย  และ
นวัตกรรม 

 สร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  วิจัย  และ
นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม
ก า ร ใ ช้ ค ว า ม คิ ด
สร้ า งสรร ค์และสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับภาคการ
ผลิต 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
เทคโนโลยี  วิจัย  และ
นวัตกรรมให้ท่ัวถึงและ
เพียงพอท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพในลักษณะ
ของความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ปีพ.ศ. 2555-2559 มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีไทย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 

ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน ที่เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยและพัฒนา ไป

ต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการ

ผลิต โดย 

(1.1) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจทั้งด้านการเงิน การคลัง และอ่ืนๆ โดยลดขั้นตอน

ปฏิบัติในกระบวนการให้สิทธิประโยชน์ให้มีความคล่องตัวเอ้ือต่อการปฏิบัติจริง เพ่ิมมาตรการจูงใจทั้งด้าน

การเงิน การคลัง และอ่ืนๆ ในรูปการร่วมทุนหรือการจัดตั้งกองทุนวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ให้สิทธิ

ประโยชน์ด้านภาษีที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ

การวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยและ

พัฒนา และสร้างตลาดรองรับธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ โดยให้ก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง

แท้จริง 

(1.2) สร้างมาตรการส่งเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ในสาขาที่เป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ และมาตรการดูดซับเทคโนโลยีจากการลงทุนตรงจากต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม

การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สร้างกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรใน

ต่างประเทศ สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสิทธิในการครอบครอง

ลิขสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

(1.3) ปรับระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้มี

เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมีระบบการประสานและเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีบูรณาการ และมีระบบติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้

ทั่วถึง และเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

โดย 

(2.1) เร่งพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัย

และพัฒนา สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบอย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนและนักลงทุน

ต่างประเทศจัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทย รวมทั้งการน าข้อมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้เพ่ือการพัฒนา

ประเทศในด้านต่างๆ 

(2.2) ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง

พาณิชย์และชุมชน เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการในสาขาที่มีศักยภาพ รวมทั้งยกระดับสินค้า

ชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือในรูปแบ บเครือข่ายวิจัยระหว่าง

สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาคการผลิตและชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ และสมาคมและองค์กรที่

เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ จัดการความเสี่ยงและ

ผลประโยชน์ที่ชัดเจน รวมทั้งสร้างกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบ โดยบูรณาการท างานระหว่าง

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางต่างๆ ภาคเอกชน และชุมชน ตั้งแต่เริ่ม

กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนวิจัย บุคลากรวิจัย แหล่งทุนวิจัย การบริหารจัดการความรู้ และการจัดท า

ฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยมีดัชนีชี้วัดการประเมินนโยบายวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่

ชัดเจนเพื่อช่วยให้ระบบการวิจัยของประเทศมีประสิทธิภาพ 

(2.3) พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ที่มีบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับการท างานจริงในสถานประกอบการ สนับสนุนนักเรียนทุนและผู้มี

ความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้างความ

ตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้ คิด และท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้ งเปิดโอกาสเข้าถึงข้อมูลและองค์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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4.1.3 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 

2564) 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ที่

จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ “นวัตกรรมสีเขียว เพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” มีนโยบายและแผนที่ส าคัญ

ทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. 

โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

(1.1) วทน. เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน 

(1.2) วทน. เพ่ือการสร้างเสริมสังคมฐานความรู้ 

(1.3) วทน. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน 

(1.4) วทน. เพ่ือสนับสนุนภูมิคุ้มกัน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและ

ชุมชน 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาค

เกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

(2.1) วทน. เพ่ือยกระดับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพราย

สาขา 

(2.2) วทน. เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างคุณค่า และนวัตกรรมรายสาขา 

(2.3) การส่งเสริมการวางแผน และการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกัน

ทางการค้า 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย วทน. โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

(3.1) วทน. เพ่ือการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(Adaptation) 

(3.2) การสร้างเสริมและพัฒนาใช้ประโยชน์จาก วทน. เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

  

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
4-9 

(3.3) วทน. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และพัฒนา 

(3.4) วทน. เพ่ือการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน วทน. โดย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

(4.1) การบูรณาการการพัฒนาและผลิตก าลังคนด้าน วทน. ของประเทศ 

(4.2) การยกระดับสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถ ทางวิชาชีพ ทักษะ องค์

ความรู้ก าลังคน วทน. 

(4.3) การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้าน วทน. ให้มีมวลวิกฤตและมีเส้นทาง

อาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัย

เอื้อด้าน วทน. ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสารถในการแข่งขัน โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 

ดังนี้ 

(5.1) การส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังในการพัฒนางาน วทน. 

(5.2) การพัฒนาตลาด วทน. 

(5.3) การสนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการ

พัฒนา วทน. 

(5.4) การสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. 

(5.5) การบริหารจัดการการด าเนินงานพัฒนา วทน. 

 

ทั้งนี้ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นนโยบายและแผนที่

เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยโดยตรง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ 

ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการด้วย วทน. ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมความสามารถทาง วทน. 

เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร ผลิตและบริการ เพ่ิมผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิม ความสามารถในการ

แข่งขัน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนพ้ืนฐานการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิมและสร้างสรรค์ และบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้จุด



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย                                   
4-10 

แข็งของความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนทางวัฒนาธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ควบคู่กับการเชื่อมโยงกับ

นานาชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าอันน าไปสู่ผู้สร้างตราสินค้าใน

ระดับสากล ยุทธศาสตร์นี้ได้จ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มสาขาเกษตรกรรม 

กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มธุรกิจบริการ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยเอื้อด้าน วทน. ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสารถในการแข่งขัน โดยมี

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. เพ่ือรองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้าน

ระบบการเงินการคลัง ระบบการตลาด ระบบกฎหมายและกฎระเบียบ การจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนา 

วทน. สู่ทุกภาคี ระบบและกลไกที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็น

ฐานในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาวอีกด้วย 

 

4.1.4 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติที่ให้มีและใช้ประโยชน์งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยมีการมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ ซึ่งได้

มุ่งเน้น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม (2) การสร้าง

ศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (3) การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร

ทางการวิจัย และ (5) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่

เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพ่ือสะท้อนการ

เห็นความส าคัญของวิกฤติการณ์ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีการ

ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ไว้เป็นกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น 13 หัวข้อ 

ได้แก่ (1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง (2) ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (3) การปฏิรูป

การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (4) การจัดการทรัพยากรน้ า (5) ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก (6) 

เกษตรเพ่ือความยั่งยืน (7) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ (8) การบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ (9) เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ือ



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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อุตสาหกรรม (10) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (11) สังคมผู้สูงอายุ (12) ระบบโลจิสติกส์ และ (13) การปฏิรูป

ระบบวิจัยของประเทศ 

ทั้งนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ไทย คือ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้

ความส าคัญกับการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่งยืน โดยค านึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ

วิจัย ให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพ่ึงพาตนเอง โดยใช้

ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม และยุทธศาสตร์การ

วิจัยที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่

เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบและกลไกการปฏิรูประบบ

วิจัยของประเทศเพ่ือบริหารจัดการความรู้ของประเทศอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้  

(1) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ รวม 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 

(1.1) สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและ

การพ่ึงพาตนเองของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 18 แผนงานวิจัย 

(1.2) พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

และสาธารณะ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย 

(1.3) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจัย 

(1.4) พัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการ

ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 13 แผนงานวิจัย 

(1.5) พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลั งงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอ่ืน 

ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(1.6) ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการ

ขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 9 แผนงานวิจัย 

(1.7) เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย 

(1.8) พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 12 แผนงานวิจัย 

(2) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ได้ก าหนดกลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ รวม 2 กลยุทธ์ ได้แก ่

(2.1) พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์รวมทั้งองค์ความรู้

ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่างๆ ประกอบด้วย 9 แผน

งานวิจัย 

(2.2) สร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยใน

วิทยาการต่างๆ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย 

(3) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการ

ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย ได้ก าหนด

กลยุทธ์การวิจัยที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ รวม 2 กลยุทธ์ ได้แก ่

(3.1) วิจัยเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย 16 แผนงานวิจัย 

(3.2) วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัย

ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย 

 

4.1.5 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ซึ่งจัดท าโดยส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้

วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน” ซึ่งได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 3 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสู่

ต่างประเทศ การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือ

กันในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างชัดเจน ดังนั้น การยกระดับเครือข่ายฐานผลิต บริการและการตลาดร่วมกันกับ

ประเทศพันธมิตร จึงเป็นสิ่งที่จะด าเนินการในระยะแรก เพ่ือให้เกิดการยกระดับและการเริ่มต้นสร้างฐานการ

ผลิตไปในอาเซียนส าหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ส่วนในระยะกลาง ต้องสานต่อเครือข่ายการผลิต โดยเพ่ิม

บทบาทไปสู่การบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตของอาเซียน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้ตราสินค้าไทยในอาเซียน และในระยะยาว จะต้องขยายฐานการผลิตไปสู่กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพใน

ด้านของแรงงานและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศในกลุ่มแอฟริกา โดยมีแนวทางการพัฒนาภายใต้

ยุทธศาสตร์นี้ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

(1.1) การสร้างความเข้มแข็งคลัสเตอร์ โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมเกิดใหม่ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ของสมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์ สร้างความเข้มแข็งของการบริหารงานภายในกลุ่มคลัสเตอร์ โดยจัดตั้งกลุ่มต่างๆ 

แยกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติที่หลากหลาย ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 

(1.2) การยกระดับคลัสเตอร์ โดยลดอุปสรรคกีดขวางทางการค้า พัฒนา

ประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหาร สนับสนุนการศึกษาอบรมและการฝึกฝนบุคลากร รวมทั้งสนับสนุน

และให้ความช่วยเหลือการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

(1.3) สร้างความยั่งยืนคลัสเตอร์ นอกจากการเชื่อมโยงภายในประเทศแล้ว ควร

สร้างความร่วมมือกับประเทศอ่ืนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่การผลิต ให้มีการเชื่อมโยงแหล่งผลิตอ่ืนๆ กับผู้ผลิต

ภายในประเทศ ส่งเสริมให้กลุ่มคลัสเตอร์ไทยเป็นที่รู้จักในโลกโดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งสร้าง

พันธมิตรด้านการถ่ายโอนความรู้ และทรัพยากรในระดับโลก 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตที่มีแนวโน้มไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถตอบสนอง

ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ภายใต้การบริการและราคาที่มีความเหมาะสม การยกระดับศักยภาพของ

ผู้ประกอบการร่วมกับการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรม โดยสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ

ในแต่ละขั้นของห่วงโซ่คุณค่าในการวิจัยพัฒนาและการผลิต จึงนับเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการในระยะแรก 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ส่วนในระยะกลางจะก้าวสู่การพัฒนาต่อยอดการ

สร้างสรรค์สินค้าที่เน้นการใช้ทุนมนุษย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและนวัตกรรมให้กับสินค้า และขยายความร่วมมือ

ของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่ากับบริษัทขนาดใหญ่ภายในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการ

ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่บริษัทชั้นน าในโลก ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการผลิตไปสู่

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าและตลาด รวมทั้งการก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของตราสินค้าที่ได้รับความ

นิยมอย่างแพร่หลายและสามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตในเวทีโลกได้ในระยะยาว แนวทางการพัฒนา

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ 

(2.1) การเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการ SMEs โดยดึงดูดให้ประชาชนสนใจพัฒนาสู่

การเป็นผู้ประกอบการไทยในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะในกิจกรรมที่สร้าง

มูลค่าเพ่ิมสูง 

(2.2) สร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มผู้ประกอบการที่เริ่มต้น

ด าเนินงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพัฒนาให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวสามารถพ่ึงพา

ตนเอง และมีความพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนได ้

(2.3) ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการไทยที่มี

ความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับความสามารถทางการแข่งขันจากตลาดภายในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

(2.4) สร้างความยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการไทย

ที่มีศักยภาพทางการแข่งขันในระดับสากลให้สามารถรักษาระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

(2.5) เตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรี โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม รวมทั้งต้องสร้างกลไกเพ่ือป้องกันตลาดภายในประเทศจากผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

(2.6) สร้างโอกาสในการขยายตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะในตลาดประเทศเกิดใหม่ 

รวมถึงตลาดของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีแนวโน้มการขยายจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

(2.7) สร้างโอกาสจากความร่วมมือในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

(AEC) โดยมุ่งเน้นการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นส าคัญ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ จุดเริ่มต้นของการยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมในระยะแรก ได้แก่ 

การปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแนวโน้มของ

ความร่วมมือทางการค้าที่มีเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถช่วงชิงความได้เปรียบใน

การแข่งขันของตลาดโลกได้ รวมทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในทุกระดับให้สามารถรองรับต่อความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม และการมีหน่วยงานกลางที่บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับสังคมให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต่อไป ส่วนในระยะถัดไป จ าเป็นต้องพัฒนา

สู่การสร้างการยอมรับในศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าของไทยในภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่การเป็นผู้ก าหนด

และมีบทบาทในการสร้างมาตรฐานของสินค้าให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการผลิตในรูปแบบคลัสเตอร์ในอนาคตได้ ส าหรับในระยะยาว 

จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันทั้งเครือข่ายการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม

ร่วมกันในภูมิภาคและมีบทบาทในการบริหารจัดการเครือข่ายการผลิตและบริการ จนสามารถส่งออกไปบริหาร

จัดการเครือข่ายการผลิตและบริการในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้ แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ 

(3.1) การบังคับใช้มาตรฐานการผลิตในด้านต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ของ

ตลาดต่างประเทศถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 

และมีการพัฒนาจากการส่งออกในรูปวัตถุดิบไปสู่การส่งออกในรูปของสินค้าส าเร็จรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ทั้งนี้ 

การบงัคับใช้มาตรฐานการผลิตสินค้าต้องไมเ่ป็นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วย 

(3.2) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนของกลุ่มผู้ประกอบการ ส าหรับสนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาส

ในการแข่งขัน เช่น การลงทุนพัฒนานวัตกรรม การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการลงทุนที่

สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

(3.3) ยกระดับศักยภาพบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ 

ทักษะ และปริมาณที่เพียงพอต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในอนาคต หน่วยงานภาครัฐควร

ด าเนินการร่วมกับภาคการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการท างานที่สามารถแข่งขันได้ใน



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ระดับสากล โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท างานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงการสนับสนุน

การพัฒนางานวิจัยที่ตรงกับความต้องการส าหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง  

(3.4) พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม ส าหรับบุคลากรเฉพาะด้าน โดยความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน และสร้างความ

เชื่อมโยงความต้องการด้านทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านของสถานประกอบการเข้ากับหลักสูตรอาชีวศึกษา 

(3.5) พัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกฎระเบียบ

ที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  รวมไปถึงกฎระเบียบในการ

ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

(3.6) ส่งเสริมนวัตกรรมและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งเน้นการส่งเสริมการ

สร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบการในประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้า ซึ่งอาจท าได้โดยการสนับสนุน

เงินทุนส าหรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถผลิตได้จริงในเชิง

อุตสาหกรรม รวมไปถึงการพัฒนากลไกการบริหารและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยให้

สิทธิ์ของผลงานกับนักวิจัย เพ่ือกระตุ้นให้นักวิจัยพัฒนาผลงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

(3.7) ส่งเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการ 

บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ เอกชน และชุมชน โดยการกระจายอ านาจจาก

ส่วนกลางให้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และบริหาร

ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับสังคม รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากร (เช่น ที่ดิน น้ า ไฟฟ้า วัตถุดิบ 

ฯลฯ) ที่รองรับการพัฒนาและขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 

 

นอกจากนี้ ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว ยังมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา โดยพิจารณา

คัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมน าร่อง โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 1. ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย 

ผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด, ฝีมือแรงงาน, พัฒนาสังคม, เทคโนโลยี, พ้ืนฐาน/โครงสร้างสนับสนุน และรักษา

สิ่งแวดล้อม) 2. สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย สร้างผลประโยชน์แก่ประเทศสูง, 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของประเทศ, มูลค่าการส่งออกสูง, ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นพ้ืนฐานที่

ส าคัญส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมไทย) และ 3. ครอบคลุมทุกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย 

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ, อุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัว และอุตสาหกรรมใหม่ที่มีโอกาสในอนาคต) 

 

4.1.6 แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ฉบับที่ 3 ปี 2555-

2559 

แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ฉบับที่ 3 ปี 2555-2559 ซึ่ง

จัดท าโดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์การส่งเสริม “พัฒนา

ศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของ

เศรษฐกิจไทย” ซึ่งได้มุ่งเน้น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (2) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไทย (3) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนที่ และ (4) 

เสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 

แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย 

คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย 

ให้ความส าคัญกับการเข้ามามีบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ การเงิน ข้อมูล 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การตลาด เป็นต้น และยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness) หรือการสร้างขีดความสามารถและผล

ประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การประกอบกิจการ เพราะประเทศที่มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันสูงจะมีระดับความสามารถในการผลิต (Productivity) ที่สูง และท าให้สามารถรักษา

ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืน การที่ความสามารถดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จ าต้องมี

ปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ 

โดยมีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(1) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ รวม 10 กลยุทธ์ ได้แก ่

(1.1) พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(1.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และข้อมูลองค์ความรู้

เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการส่งเสริมและด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(1.3) ทบทวน ปรับปรุงและผลักดัน กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ ภาษีและการ

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ือเอ้ือและลดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยมี

กฎหมายเพ่ือส่งเสริมธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการน า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ และใช้เชิงพาณิชย์สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากร 

(1.4) เสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม สามารถเข้าถึงเงินทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน  โดยก าหนดแนวทางและ

ปรับปรุงระบบการค  าประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น เพ่ิมหลักทรัพย์ค้ าประกันรูปแบบ

ใหม่ โดยเฉพาะหลักทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ และหลักทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ (Intangible and Movable assets) 

เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา 

(1.5) สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกและเครือข่ายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

(1.6) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ด าเนินธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิ

บาล และสนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประกอบ

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น 

การศึกษาและจัดท าต้นแบบ ระบบฐานข้อมูลด้านการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม  

อุตสาหกรรมสีเขียว (2) สร้างแรงจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการปฏิบัติตามข้อก าหนดการ

ด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการสนับสนุนเงินทุน สิทธิประโยชน์ใน

การด าเนินธุรกิจ (การลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการด าเนินธุรกิจ) การประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งให้ความรู้และ

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าความรับผิดชอบต่อสังคม มาใช้ในการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ (3) 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ผลักดันให้เกิดสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือกฎหมาย  เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการด าเนินธุรกิจภายใต้            

ความรับผิดชอบต่อสังคม อุตสาหกรรมสีเขียว 

(1.7) สร้างกลไกและระบบการยกระดับความรู้ความสามารถทักษะบุคลากรของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการจัดการ การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดย 

(1) สนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของภาคธุรกิจ เช่น การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี1/สหกิจศึกษา2
 เป็นต้น (2) ศึกษาความต้องการและ

ความสามารถผลิตแรงงานในสาขาและพ้ืนที่ต่างๆ และผลักดันให้น าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการ

พัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (3) พัฒนาระบบการให้

ความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยการฝึกอบรมเฉพาะทาง  เช่น 

ทักษะฝีมือ (4) เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของแรงงาน เช่น การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร การจัด

สวัสดิการที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นต้น (5) ผลักดันให้มีการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานและการ

จ่ายค่าจ้างตามทักษะฝีมือ ผ่านการรับรองประสบการณ์ และทักษะฝีมือ การเทียบโอนประสบการณ์และการ

สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน (6) เชื่อมโยงสถานศึกษาในพ้ืนที่กับพ้ืนที่ และพ้ืนที่กับส่วนกลาง ทั้งระดับ

อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (7) สร้างแรงจูงใจและระบบสิทธิประโยชน์

ในการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เช่น การน าค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา

บุคลากร (การอบรม สัมมนา การให้ทุนการศึกษา) ไปหักลดหย่อนภาษีได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจริง 

(1.8) เพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยให้บริการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทาง

ปัญญาคุณภาพมาตรฐานและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  โดย 

(1) สร้างแรงจูงใจ โดยการสนับสนุนเงินทุน สิทธิประโยชน์และข้อมูล ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี

                                                           
1 การศึกษาระบบทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดย
ผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
2 สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษา
ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ โดยนักศึกษามีสถานะเหมือนพนักงาน รวมทั้งอาจจะได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือค่าตอบแทนอื่นตามความเหมาะสมจากสถานประกอบการ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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การน างานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินธุรกิจและใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น (2) ผลักดันให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น เช่น ทบทวนการรับรองงานวิจัย

และพัฒนาเพื่อขอสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีให้มีความยืดหยุ่น ลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาเป็นต้น 

(3) พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้เอื อต่อการพัฒนานวัตกรรมของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นสิทธิบัตรที่หมดอายุ การเผยแพร่

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้มีแนวคิดทางธุรกิจ กลไกการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น (4) 

สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ ทั้งในสถาน

ประกอบการและหน่วยให้บริการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม (5) สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของ

หน่วยที่ให้บริการกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา การ

รับรองมาตรฐานให้มีความเพียงพอ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ  เช่น 

สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์บ่มเพาะ 

และอุทยานวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มีต้นทุนค่าบริการที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้  

รวมทั้งความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (6) สนับสนุนกลไกเพ่ือสร้าง

ความเชื่อมโยงงานศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดและ

ลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ 

(1.9) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 

(1.10) สร้างภูมิคุ้มกัน ฟ้ืนฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมไทย ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ รวม 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 

(2.1) เพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การใช้พลังงาน ในสถานประกอบการอย่างมี

ประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสะอาดการลดต้นทุนพลังงาน 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(2.2) ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มและการพัฒนาเครือข่าย

วิสาหกิจ  

(2.3) พัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม โดย (1) สนับสนุน

ให้มีการรวบรวมข้อมูล ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและน าข้อมูลในเชิงวิเคราะห์มา

ใช้ประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ (2) กระตุ้นให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการ

ใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การจัด

ประกวดผลงานความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น และให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (3) 

ผลักดันการพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต โดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้าและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของโลก (Mega Trend) (4) เสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันและส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนคุ้มครอง

และปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่หมดอายุการคุ้มครองหรือที่ไม่

คุ้มครองในประเทศไทยมาใช้ต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการ (5) สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมมีการท าวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ และใช้ประโยชน์จากงานศึกษาวิจัยที่มีอยู่ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและ

บริการ โดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางงานศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และอุดหนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน 

หรือให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยหรือน างานวิจัยมาประยุกต์ใช้ 

(2.4) ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้

ได้มาตรฐานสากล  

(2.5) สร้างโอกาสและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(2.6) พลิกฟ้ืนธุรกิจเพ่ือความอยู่รอด 

(2.7) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ 
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4.1.7 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน  

ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ เมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยให้

ความส าคัญเป็นพิเศษกับโครงการ/กิจกรรมบางประเภท ในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโดบตรงกับการพัฒนา

เทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การลงทุนเพ่ือพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, 

TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) เพ่ือจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนเพ่ือพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม – 

สถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเสริมสร้างพ้ืนฐานทาง

ปัญญาและความสามารถด้านเทคโนโลยี รวมถึงการให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยการ

สนับสนุนและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้าน

ภาษีอากร โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตใด และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตใด 

 

4.1.8 แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พ.ศ. 2551-2555 

แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา เป็นแผนแม่บทที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท าขึ้นร่วมกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาของประเทศจากการเชื่อมโยงระหว่าง

ภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนดังแสดงตามแผนภาพ

ที่ 4.1 

แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญานี้เน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่จ าเป็นส าหรับ

การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

http://www.boi.go.th/
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แผนภาพที่ 4.1 การสรัางสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้โดยอาศัยแนวคิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติ 

โครงสรา้งพืน้ฐานทางปญัญา
ในฐานะเป็นสว่นส าคญัทีจ่ะชว่ยน าประเทศไปสูส่งัคมและเศรษฐกจิฐานความ รู ้

ระบบนวตักรรมแหง่ชาติ

ทรพัยากร 
มนษุย์

เทคโนโลย ี

(ICT ฯลฯ)
กฎหมาย/
แรงจงูใจ

วฒันธรรม
/จรยิธรรม

การ
แพรก่ระจาย

ความรู ้

การน า
ความรูไ้ปใช ้
(สรา้งมลูคา่)

ด าเนนิโดย “สถาบนั”ตา่ง ๆ

การผลติความรู ้

S&T
etc.

สรา้ง
ความรู ้
ใหม่

จดัการ
ความรู ้
เดมิ

“วงจรสรา้งระบบเศรษฐกจิฐานความรู  ้“

feedback

สงัคม/
เศรษฐกจิ
ฐานความรู ้

• ภาครฐั เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร

• ภาคเศรษฐกจิ เพิม่ผลติภาพโดยมนีวตักรรม

• ภาคสงัคม เพิม่คณุภาพชวีติ ชุมชนเขม้แข็ง

โครงสรา้งพืน้ฐานทางปญัญา

 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ทั้งนี้ องค์ประกอบของโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วัฒนธรรมและจริยธรรมในสังคม กฏหมายและแรงจูงใจ และโครงสร้างพ้ืนฐานและสถาบัน อย่างไรก็ดี ในแผน

แม่บทฯ ระบุไว้ว่าการพัฒนาเพียงแค่ให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาเกิดขึ้นเท่านั้น ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าจะ

สามารถน าไปสู่การสร้างความสามารถของประเทศที่จะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีความเข้มแข็ง

ในระยะยาวได้  หากแต่จ าเป็นต้องพัฒนากลไกการเชื่อมโยงและร่วมมือกัน (linkage and collaboration) ระหว่าง

ผู้มีบทบาทส าคัญในระบบสร้าง แพร่กระจาย และใช้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” 

ให้เข้มแข็ง ซึ่งต้องอาศัยเจตจ านงอันแน่วแน่ของรัฐบาลและมีการลงทุนระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา พ.ศ. 2551-2555 ได้มุ่งเน้น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) เพิ่ม

ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต โดยสร้างช่องทางความร่วมมือในการเข้าถึง

มาตรการสนับสนุนภาคเอกชน (solution house) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

สถาบัน รวมทั้งกฎหมายและแรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาระบบคุณภาพ 
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ประกอบด้วย ระบบมาตรวิทยา  (metrology) ระบบมาตรฐาน (standardization) ระบบการทดสอบ/สอบวัด 

(testing) และระบบรับรองคุณภาพ (quality assurance) (2) สร้างความเข้มแข็งของแหล่งผลิตความรู้ โดย

พัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เข้มแข็ง และท างานตรงกับความต้องการของภาคการผลิต สร้างกลไกการ

ถ่ายทอดความรู้ระดับสูงระหว่างภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา และพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ

ของภาคการผลิตและบริการ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีทักษะในการประดิษฐ์คิดค้น และ (3) 

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตความรู้และผู้ใช้ความรู้ โดยจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางปัญญา และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมอุตสาหกรรมกลุ่มย่อย (Sub-sectoral Innovation Network: 

SSIN) 

ในส่วนของเป้าหมายในการพัฒนา แผนแม่บทฯ ได้ระบุถึงเป้าหมายที่ต้องให้บรรลุผลส าเร็จในปีพ.ศ. 

2555 ดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายที่ 1 ร้อยละ 35 ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตมีนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

เป้าหมายที่ 2 มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา การวิจัยและการ
เรียนการสอน 

เป้าหมายที่ 3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในด้านบุคลากรวิจัยและ
พัฒนา และสิทธิบัตร ที่จัดท าโดย International Institute for Management 
Development (IMD) อยู่ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลาง 

 

4.1.9 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2553-2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2553-2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ซึ่งจัดท าโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสร้างปัญญาในสังคม 

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้มุ่งเน้น 6 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นพลังของ

ประเทศ (2) การสร้างความตระหนัก และพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นสังคม

ฐานความรู้ (3) การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสร้างฐานความรู้และเพ่ิมผลิตภาพของประเทศ (4) การถ่ายทอด



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

  

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
4-25 

เทคโนโลยี และมีการน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ (5) การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้เพียงพอ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และ (6) การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการที่

เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย คือ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมี

การน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์ทุกระดับ มีเป้าหมายเพ่ือผู้ประกอบการ

และชุมชนได้น าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) น าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และคุณภาพชีวิต 

(2) ผลักดันการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ

สาธารณะประโยชน์ 

ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี

ภารกิจหลักในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการศึกษาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย โดยมีกิจกรรมหลักของ

โครงการ คือการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาผลงาน จากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร  และนักวิชาการ เพ่ือ

พัฒนาสร้างเครื่องจักรที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

โดยการผลิตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วอย่างเป็นระบบแล้วพัฒนาให้ดีกว่าเดิมทั้งในด้าน

คุณภาพและราคา การด าเนินงานในรูปแบบการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน

ค่าใช้จ่ายของโครงการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบตามความต้องการ

ของผู้ใช้และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของชาติโดยเครื่องจักรที่พัฒนาได้นี้สามารถน าไปเป็น

ต้นแบบในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของโครงการ คือการท าเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นนั้น

เข้าสู่ตลาด ด้วยช่องทางที่ประกอบการสามารถด าเนินการได้ ซึ่งส่วนที่ส าคัญที่สุดนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

โครงการ จึงจ าเป็นต้องมีศักยภาพในด้านการส่งเสริม การน าผลงานไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์เพื่อสอดคล้องตาม

เป้าหมายของกิจกรรมคือการพัฒนาผลงานในระดับอุตสาหกรรม มิใช่เพียงการพัฒนาให้เกิดต้นแบบระดับ

ห้องปฏิบัติการหรือต้นแบบระดับโรงงาน ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณเพ่ือการน าไปสู่การขยาย



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ผล ด้วยเครื่องชี้วัดความส าเร็จของโครงการได้ดีที่สุดคือ การต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การที่ผู้ประกอบการให้

สามารถพัฒนาเครื่องในรูปแบบเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักรเพ่ือจ าหน่ายรุ่นที่ใหม่ขึ้น รุ่นที่ปรับปรุงสรรถ

นะให้ดีขึ้น หรือรุ่นที่สามารถแข่งขันได้ทั้งกับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเห็นผล ซึ่งเป็นการ

ยืนยันถึงศักยภาพการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมย้อนรอยให้เกิดผลแก่ผู้ประกอบการในประเทศ เพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน ท าให้สามารถลดการน าเข้าและประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป  

ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2547 จนถึงปี พ.ศ. 2553 เป็นเงิน 164.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของเงินลงทุนในโครงการ โดย

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมด าเนินการที่ได้รับการสนับสนุนต้องร่วมลงทุนด้วยในทุกโครงการ ซึ่ง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมด าเนินการได้ลงทุนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 207.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 55.73 ของเงินลงทุนในโครงการ โดยมีสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมด าเนินการไปแล้ว

รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนด้านการพัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศกว่า 370 ล้าน

บาท และผลิตเครื่องจักรต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ได้แล้ว จ านวน 252 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าจ านวนกว่า 153 ล้าน

บาท และคิดเป็นมูลค่าทดแทนการน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศกว่า 240 ล้านบาท (ข้อมูลเฉพาะปี 

2547-2553 และข้อมูลปรับปรุง ณ เดือน เมษายน 2554) 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ก าหนดไว้ในกิจกรรมการ

พัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต้นแบบ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในสาขาต่างๆ ตาม

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2555 ทางส านักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขยาย

ขอบเขตการพัฒนาเทคโนโลยีให้ครอบคลุมการพัฒนาชิ้นส่วน และเครื่องจักรต้นแบบที่ออกแบบแต่ยังไม่เคย

ผลิตในประเทศมาก่อนด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม และเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า” เพ่ือความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทยจาก

การแข่งขันในภาคการผลิตของประเทศต่างๆ ทีสู่งขึ้น  

จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการ

ผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอยจึงมีสัดส่วนของการพัฒนาหลัก อยู่ในกลุ่มของการแปรรูปผลิตผลจากการเกษตรให้

เป็นอาหาร อาหารแปรรูป และในด้านพลังงานทางเลือก การบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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น ามาใช้หมุนเวียนในกิจกรรมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่ก าหนดไว้  

นอกจากนี้ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บูรณาการเทคโนโลยีการพัฒนาสร้าง

เครื่องจักรด้วยวิศวกรรมย้อนรอย เพ่ือสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและพลังงานทางเลือกของไทย โดย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าเครื่องจักรที่พัฒนาภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอยมาประกอบ

เป็นกลุ่ม เครื่องจักรและเครื่องมือเพ่ือให้เกิดเป็นภาพรวมของกระบวนการจัดการ การผลิตด้วยเครื่องจักรที่

ท างานต่อเนื่องกัน เพ่ือชุมชนการเกษตร อาหาร หรือพลังงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจถึงการบูรณาการ

ความรู้ทางกระบวนการผลิตได้มากขึ้น และน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่เพ่ิมสูงขึ้นตามเป้าหมายของ

โครงการอย่างแท้จริง อาทิ การบูรณาการการใช้เครื่องจักร ในกระบวนการข้าว และการบูรณาการการใช้

เครื่องจักร ในกระบวนการพลังงานชีวมวล เป็นการใช้เครื่องจักรในกระบวนการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ จากภาค

การเกษตรมาใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานทดแทน 

 

4.1.10 สรุปเป้าหมายแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้มจากการ

ทบทวนข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ 

จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย ท าให้

ที่ปรึกษาพบว่า บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าไปเป็นเครื่องมือส าคัญในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลง บรรเทาปัญหาต่างๆ และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ดังจะเห็นได้จากทิศทางการพัฒนาของประเทศ

ที่ระบุไว้ใน แผนบริหารราชการแผ่นดินปีพ.ศ. 2555-2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

11 ปีพ.ศ. 2555-2559 ที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยจะให้ความส าคัญกับการน าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนา ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ดัง

จะเห็นได้จากการตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 

1 และเพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นเป็น 70:30 (จาก 40:60) และบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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15 คน ต่อประชากร 10,000 คน (จากปัจจุบัน 5.6 คน ต่อประชากร 10,000 คน) นอกจากนี้ ยังได้มุ่งส่งเสริมการ

พัฒนาและผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานที่ผลิตในประเทศ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ประหยัด การ

ลงทุนวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า และสร้างมาตรฐานและเอกลักษณ์ของสินค้า โดยภาคเกษตรและบริการถูก

ก าหนดให้เป็นฐานรายได้หลักของประเทศ 

แนวทางการด าเนินงานในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในแผนฯ ได้

มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึง  การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

พลังงาน พัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบเหลือใช้ในครัวเรือนและชุมชน การวิจัยและ

พัฒนาด้านการผลิตและแปรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพแรงงาน พัฒนานวัตกรรมที่เชื่อม

กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาคบริการของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับกลไกผลักดัน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อาทิ มาตรสิทธิประโยชน์จูงใจ

ส าหรับการลงทุนวิจัยและพัฒนา การร่วมทุน การจัดตั้งกองทุนวิจัยร่วม การจัดตั้งศูนย์วิจัย การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ การสร้างเครือข่ายการวิจัย 

และเครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ และการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2553-

2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบ

แผนข้างต้น อย่างไรก็ดี นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มีการก าหนด   

กลยุทธ์การวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยไว้เป็นหนึ่งกลุ่ม

เรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นคือ เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรม ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยราย

สาขา “ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 

นอกจากนี้ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และแผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน และมุ่งการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาด



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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กลางและขนาดย่อมไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ขณะที่

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นตัวผลักดันและส่งเสริมสนับสนุน 

รวมทั้งจูงใจให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ทั้งนี้ ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยนั้น มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายใหญ่ที่

วางไว้ในแผน คือ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีการก าหนดทิศทางของค่าเป้าหมายในการ

พัฒนาเอาไว้ในลักษณะของเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การใช้ศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย อย่างมีประสิทธิผล แนวทาง

ทีส่ านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจหลัก

ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะต้องค านึงถึงในระยะต่อไปจึงควรมุ่งเน้น 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังควรก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยที่

มุ่งเน้นและควรพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตจากวิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปี 

2570 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่

สอดคล้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

                                                           
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ของภาคการผลติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีไทย ได้แก่ เร่งรัดปรับปรุงผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น 
โดยใช้องค์ความรู้ ทุน เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย ทักษะความช านาญของแรงงาน/ผู้ประกอบการ และวิทยาการจัดการอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทนให้
มากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตบนพื นฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าตอบสนองต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีพลวัต และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ และการมีภาคเกษตรที่มี
พื้นฐานท่ีดี ให้สามารถสร้างมูลค่าต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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4.2 ล าดับความส าคัญของสาขาเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

จากการทบทวนข้ อมู ลแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนแม่ บทที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้ งของภายใน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานราชการภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังกล่าวข้างต้น 

เพ่ือทราบถึงล าดับความส าคัญของสาขาอุตสาหกรรมที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้ความส าคัญและสนับสนุนอยู่ใน

ปัจจุบันรวมถึงแผนการสนับสนุนในอนาคต ที่ปรึกษาพบว่า สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของนโยบายหรือ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ถึงแม้จะมีลักษณะที่สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ มุ่ง

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนพื นฐานขององค์รู้ แต่กลับสะท้อนให้

เห็นว่ามีเกณฑ์การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายการส่งเสริมที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ว่า แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ปีพ.ศ. 2555-2559 ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่บน

ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มี

คุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และสร้างโอกาสตลาดจากความ

ต้องการอาหารที่เพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากรโลก นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ใช้ผลกระทบต่อสังคม และผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณา ได้แก่ กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิม เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ประเทศต้องพยายามรักษา เพ่ือให้เกิดการ

จ้างงานและการลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ และกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมใหม่และสาขาที่มีแนวโน้มที่ดี แผนแม่บทการ

พัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 ที่จัดท าโดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ใช้เกณฑ์ในการ

คัดเลือก ดังนี้ 1. ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย ผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด, ฝีมือแรงงาน, 

พัฒนาสังคม, เทคโนโลยี, พ้ืนฐาน/โครงสร้างสนับสนุน และรักษาสิ่งแวดล้อม) 2. สอดคล้องกับเกณฑ์การคัดเลือก

อุตสาหกรรม (ประกอบด้วย สร้างผลประโยชน์แก่ประเทศสูง, ตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของประเทศ, มูลค่าการ

ส่งออกสูง, ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมไทย) และ 3. 

ครอบคลุมทุกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม (ประกอบด้วย อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ, อุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัว 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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และอุตสาหกรรมใหม่ทีม่ีโอกาสในอนาคต) ขณะที่ในแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2555-2559) ที่จัดท าโดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใช้เกณฑ์ในการ

คัดเลือกคือ 1. เป็นสาขาธุรกิจที่สร้างประโยชน์และรายได้ให้ประเทศเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีการใช้วัตถุดิบใน

ประเทศ 2. เป็นสาขาธุรกิจที่ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขา

ธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสในอนาคต (New Wave) 3. เป็นสาขาธุรกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายส าคัญของรัฐ 4. เป็นสาขา

ธุรกิจที่ค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลในสังคม และ 5. เป็นสาขาธุรกิจที่ด ารงรักษา

ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ส าหรับส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตในสาขาต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ ไม่ได้มีการ

ล าดับความส าคัญของสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่อย่างใด 

จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปสาขาอุตสาหกรรมที่ในแผนยุทธศาสตร์และแผน

แม่บทต่างๆ ให้ความส าคัญเป็นพิเศษดังแสดงตามตารางที่ 4.1 ดังนี้  

 

 
 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.1 สรุปสาขาอุตสาหกรรมของประเทศทีใ่ห้ความส าคัญเป็นพิเศษ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
ปีพ.ศ. 2555-2558 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 

นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
ฉบับที่ 8 

 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
 อุตสาหกรรมพลั ง งานปิ โตร เลี ยมและ

พลังงานทดแทน 
 อุตสาหกรรมการผลิตและบริการแบบ

สร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมถ่ายท า
ภาพยนตร์  อุ ตส าหกรรมอาหาร ไทย 
อุตสาหกรรมการกีฬาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมการออกแบบ 

 ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง อ้อย สินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
 สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารและบริหารเพื่อ

สุขภาพ 
 ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยาง 
 วัสดุชีวภาพ 
 ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 
 พืชพลังงานท่ีไม่ได้ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

อาหาร 
 เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

 อุตสาหกรรมเกษตร เช่น ข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อย กุ้ง ไก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 

 อุตสาหกรรมวิศวกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ 

 อุตสาหกรรมเบา เช่น แฟชั่น (สาขาสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากหนัง แก้วและเซรา
มิก อัญมณี) พลาสติกและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์
ยาง 

 อุตสาหกรรมท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร 

 อุตสาหกรรมบริการและการค้า เช่น บริการ
ท่องเท่ียวและสาขาต่อเนื่อง โลจิสติกส์และสาขา
ต่อเนื่อง และบริการก่อสร้างและสาขาต่อเนื่อง 

 อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน 
 อุตสาหกรรมระบบเน้ือหาดิจิตอลและสาขา

ต่อเนื่อง 
 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ 

 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
 ความมั่นคงของรัฐ และการเสริมสร้างธรร

มาภิบาล 
  การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การ

เรียนรู้ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

และลดการน าเข้า 
 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ

รักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 
 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีส าคัญเพื่อ

อุตสาหกรรม 
 การบริหารจัดการการท่องเท่ียว 
 สังคมผู้สูงอายุ 

ที่มา: จากการสรุปของที่ปรึกษา 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.1 สรุปสาขาอุตสาหกรรมของประเทศทีใ่ห้ความส าคัญเป็นพิเศษ (ต่อ) 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2555-2574 

แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมฉบับที่ 3 

การส่งเสริมของส านักงานคณะกรรมส่งเสริม 
การลงทุน 

การส่งเสริมของส านักส่งเสริมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 อุตสาหกรรมอาหาร 
 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 อุตสาหกรรมยาง 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 อุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 อุตสาหกรรมแม่พิมพ ์
 อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปร

รูป 
 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 กลุ่มธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่ง 
 กลุ่มธุรกิจบริการและท่องเท่ียว 

 อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์  
 อุตสาหกรรมสีเขียว 
 อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง  
 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและสุขภาพ 
 อุตสาหกรรมอาหาร 
 อุตสาหกรรมแปรรูปจากยางพารา 
 ธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุและสุขภาพ 

 อุตสาหกรรมอาหารและยา 
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต ์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยาง และพลาสติก 
 อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ 
 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
 อุ ต ส า ห ก ร ร มต า ม คว า มต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ภาคเอกชน 

ที่มา: จากการสรุปของที่ปรึกษา 

http://www.boi.go.th/upload/attachfile/investment/thai/section1.pdf
http://www.boi.go.th/upload/attachfile/investment/thai/section2.pdf
http://www.boi.go.th/upload/attachfile/investment/thai/section3.pdf
http://www.boi.go.th/upload/attachfile/investment/thai/section4.pdf
http://www.boi.go.th/upload/attachfile/investment/thai/section5.pdf
http://www.boi.go.th/upload/attachfile/investment/thai/section7.pdf
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของส านักส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ 

อุปกรณ์ต้นแบบในโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วย

วิศวกรรมย้อนรอย มีความสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ที่วางไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ มี

ก าหนดสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในการสนับสนุนที่คล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากศักยภาพในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมทั้งความพร้อมทั้งด้านทรัพยกรการผลิต บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพ่ึงพาตนเองในการผลิตเพ่ือลดการน าเข้า และการ

ขยายผลจากงานวิจัยต้นแบบไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยมีรูปแบบการสนับสนุนที่สอดคล้องกับความ

ต้องการประเทศ คือ มีการสนับสนุนโดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินงาน

ร่วมกัน และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนามากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่มีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัด

ทางด้านงบประมาณและบุคคลกรของหน่วยงานจึงท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีมากมาย 

นอกจากนี  จากแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศไทยในภาพรวมที่ผ่านมา พบว่า แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยแบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะ คือ 

(1) การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Core Technology) อาทิ เทคโนโลยีวัสดุ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐาน

ส าหรับการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดผลงาน อาทิ การวิเคราะห์ การทดสอบ เพ่ือหาค่าหรือผลเพ่ือเป็นหลักฐาน

อ้างอิงตามหลักวิชาการ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานถือว่ามีความส าคัญและมีความจ าเป็นที่ยังต้องมีอยู่

เนื่องจาก ผลที่ได้รับจากผลงานของการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานจะช่วยยกมาตรฐานงานวิจัยของประเทศ 

ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ  

(2) การพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ (Applied Technology) ซึ่งพัฒนาเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการใช้งานแบบเฉพาะ โดยอาศัยองค์ความรู้จากเทคโนโลยีพ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ตามความต้องการ  

เช่น การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ อาทิ มีความคงทน ทนความร้อน ไม่สร้าง
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ปฏิกริยาที่ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิต อาทิ การลด

การใช้พลังงาน การลดปริมาณของเสียที่เกิดจากระบวนการผลิต 

ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสองลักษณะควรด าเนินการไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากในกระบวนการ

ผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานในการสร้างมาตรฐาน ในขณะที่การพัฒนา

เทคโนโลยีประยุกต์เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ หรือลดความต้นทุนที่เกิดจากกระบวนการ 

นอกจากนี้ยังพบว่า รูปแบบสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 

(1) การสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ โดยการส่งเสริมการท างานวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น ซึ่งภาครัฐจะจัดหาบุคลากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในขณะที่ภาคเอกชนก็จะบุคลากรที่มีประสบการณ์จากการเผชิญหน้า

กับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ผ่านมา ดังนั้นเมื่อมีการด าเนินงานร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการพัฒนาก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  และ

น าไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการวิจัยและพัฒนาเกิดขึ้นซึ่งสามารถจะใช้เป็นต้นแบบเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ

น าไปใช้ประโยชน์วงกว้าง 

(2) การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา โดยการจัดสรรงบประมาณในการ

ด าเนินงานในรูปแบบของเงินทุนสนับสนุน และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ

พัฒนา 

(3) การสนับสนุนการพัฒนาบุคคลกร โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา 

ภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ

ตลาด 

(4) การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการวิจัยพัฒนา พบว่า ภาครัฐตระหนักถึง

ความจ าเป็นของการมีเครื่องมือพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการวิจัยพัฒนา รวมทั้งการมีหน่วยงานบริการทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบ หน่วยงานวิจัยพัฒนาเฉพาะสาขา ตลอดจน

หน่วยงานสนับสนุนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ จะมีการพัฒนารูปแบบสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งตรงตามความต้องการของภาคเอกชนเกิด

ขึ้นมาให้เห็นมากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์ตามเป้าหมายที่ภาครัฐและ
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เอกชนวางไว้ เนื่องจากอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนายังมีอยู่มากตามความหลากหลายของทรัพยากร   

องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่มากมาย การสนับสนุนในลักษณะเฉพาะจุด  ดังนั นเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป

อย่างมีทิศทางภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ครบ

วงจรทั งระบบ ทั งการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรในการผลิต การเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ผลิต

และพัฒนา การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและการกระตุ้นให้เอกชนเห็นความส าคัญของลงทุนเพ่ือการ

วิจัยพัฒนามากขึ น และเตรียมพร้อมทางด้านการตลาดเพ่ือรองรับการผลผลิตที่เกิดขึ น โดยการน าความ

ต้องการของประเทศและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างแท้จริง  นอกจากนี้ ที่ปรึกษาเห็นว่า ส านัก

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจใช้แนวทางการ

ก าหนดโควต้าให้การสนับสนุนในการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต้นแบบตามโควต้าของ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ (Benchmark) ด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้

คัดเลือกประเทศอาเซียนบางประเทศที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านเทคโนโลยีมาท าการวิเคราะห์ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีที่ต่ ากว่าไทยเล็กน้อยและมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับไทย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับไทยและมีโอกาสที่จะพัฒนาเหนือกว่าไทย อีกทั้ง    

ทั้งสองประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ทั้งนี้ ที่ปรึกษาแบ่งการวิเคราะห์ในส่วนนี้

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการวิเคราะห์สถานภาพการแข่งขัน ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์

แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 

  

4.3.1 การวิเคราะห์สถานภาพการแข่งขัน 

การวิเคราะห์ในส่วนนี้ ใช้ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาการบริหารจัดการระหว่างประเทศ4 

(International Institution of Management Development: IMD) และจากสภาเศรษฐกิจโลกหรือ เวิลด์ 

อีโคโนมิก ฟอรั่ม5 (World Economic Forum: WEF) เพ่ือแสดงสถานภาพการแข่งขันของประเทศไทย

ประจ าปี 2555 และบ่งชี้ถึงจุดเด่นและจุดอ่อนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้ง

เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 

 

                                                           
4 IMD ได้นิยาม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ว่าเป็น “ความสามารถของประเทศในการสร้างและรักษาสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ" 
5 WFE ได้นิยาม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ว่าเป็น “ความสามารถในการแข่งขันเป็นเรื่องระดับผลิตภาพการ
ผลิตของแตล่ะประเทศ โดยปัจจัยด้านสถาบัน เช่น กฎหมาย ตลอดจนนโยบายและปัจจัยอื่นๆ จะมีบทบาทต่อการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของผลิตภาพการผลิต" 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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(1) อันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD 

ประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมอยู่

ระหว่าง 25 – 33 โดยในปี 2548 มีอันดับดีที่สุด หลังจากนั้นในปี 2549-2550 มีอันดับต่ าลงในช่วงที่เกิด

ปัญหาความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศ และเริ่มมีอันดับที่ดีขึ้น จนในปี 2555 นั้น ถูกจัดอันดับความสามารถใน

การแข่งขันลดลงอีกเป็นอันดับที่ 30 จาก 59 ประเทศ ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 3 อันดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ

ในเอเชียแล้ว ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 8 และเป็นที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ดีกว่าประเทศอินโดนีเซียและ

ฟิลิปปินส์ แต่ยังต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ที่น่าสนใจคือ ประเทศมาเลเซียที่ถึงแม้จะมีอันดับตกลง

ในปี 2548 จนต่ ากว่าประเทศไทย แต่ยังสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีจนมาอยู่อันดับที่ 10 ของ

โลกได้ในระยะเวลาเพียง 5 ปี แม้จะมีอันดับลดลงในปี 2555 (อันดับที่ 14) ดังแสดงตามตารางที่ 4.2 และ

แผนภาพที่ 4.2 และ 4.3 

 

แผนภาพที่ 4.2 คะแนนและอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ปี 2555 

ตารางที่ 4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย ปี 2550-2555 

 

 
ประเทศ ปี 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ญี่ปุ่น 24 22 17 27 26 27 
จีน 15 17 20 18 19 23 
ฮ่องกง 3 3 2 2 1 1 
สิงคโปร์ 13 8 12 1 3 4 
อินเดีย 27 29 30 31 32 35 

 
มาเลเซีย 

23 19 18 10 16 14 

 
ไทย 

33 27 26 26 27 30 

อินโดนีเซีย 54 51 42 35 37 42 
ฟิลิปปินส์ 45 40 46 39 41 43 

 

ท่ีมา: IMD (International Institution of Management Development) ท่ีมา: IMD (International Institution of Management Development) 
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แผนภาพที่ 4.3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาเซียน ปี 2546-2555 

 
ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2003-2012    

 

จากแผนภาพที่ 4.4 เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขัน 4 ด้าน ในปี 2555 

ประเทศไทยมีอันดับลดลงจากปีที่ผ่านมาในทุกด้าน โดยด้านสมรรถะทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ

ประเทศไทยทีแ่สดงถึงความสามารถในการดูแลและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่อันดับที่ 15 

(ลดลง 5 อันดับ) ทั้งนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศที่ถูกปรับลดลงมาก จากอันดับที่ 27 เป็น

อันดับที่ 47 ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐโดยรวมอยู่อันดับที่ 26 (ลดลง 3 อันดับ) โดยปัจจัยด้านฐานะการ

คลัง กฎหมายธุรกิจ และการบริหารสังคมมีอันดับลดลง ด้านประสิทธิภาพของภาคเอกชนอยู่อันดับที่ 23 

(ลดลง 4 อันดับ) และมีอันดับลดลงเกือบทุกปัจจัยย่อย โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลถูกลด

อันดับลงมากที่สุด จากอันดับที่ 33 เป็นอันดับที่ 57 ซึ่งอาจมาจากปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญในประเทศ ส าหรับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นจุดด้อยของไทยมานานอยู่

อันดับที่ 49 ลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา และจากตารางที่ 4.3 และแผนภาพที่ 4.5- 4.7 เมื่อเทียบกับ

กลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจมีอันดับลดลงในปี 2555 เกือบทุกประเทศ เว้นแต่

อินโดนีเซียที่ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจมีอันดับคงที่ แต่ด้านอ่ืนๆ มีอันดับต่ าลง  ที่น่าสนใจคือ ประเทศ
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มาเลเซีย ที่ความสามารถในหลายๆ ด้านอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะด้านสมรรถนะทาง

เศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพของธุรกิจ และด้านโครงสร้างพื นฐาน ทั งนี  เป็นที่น่า

สังเกตว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปรับตัวได้ช้ากว่าประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยมีจุดด้อยด้าน

โครงสร้างพื นฐาน ต่างกับประเทศมาเลเซีย ที่ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจอาศัยปัจจัยเอื อด้านโครงสร้างพื นฐาน

เป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ ดังนั น ประเทศไทยไทยจึงควรเร่งพัฒนาความสามารถด้าน

โครงสร้างพื นฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจ

ภาคเอกชนโดยเฉพาะในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภาคเอกชน ซึ่งปัจจัยเอื อเหล่านี  ประเทศไทย

ยังมีขีดความสามารถที่ต่ า เช่น กฎระเบียบด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เอื อต่อการสร้างนวัตกรรม สภาพแวดล้อม

ทางด้านกฎหมายการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือกองทุนร่วมลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ

พัฒนาเทคโนโลยี น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ไทยคงความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ และมีผลต่อการ

ขยับขึ นของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ในอนาคต   

 

ตารางที่ 4.3 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอาเซียน 4 ด้าน ปี 2554-2555 

ด้าน/ปัจจัยหลกั สิงคโปร์ 
มาเลเซีย 

 
ไทย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 5 9 7 10 10 15 32 32 29 42 
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 2 2 17 13 23 26 25 28 37 32 
3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน 2 2 14 6 19 23 33 35 31 26 
4. โครงสร้างพื้นฐาน 10 8 27 26 47 49 55 56 57 55 
ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2011-2012 
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แผนภาพที่ 4.4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4 ด้าน จ าแนกตามปัจจัยย่อย ปี 2555 

 
ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2012 

 

แผนภาพที่ 4.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ปี 2550-2555 

 
ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2007-2012 
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แผนภาพที่ 4.6 อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยอาเซียน ตามปัจจัยย่อยโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยี ปี 2555 

แผนภาพที่ 4.7 อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยอาเซียน ตามปัจจัยย่อยโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ ปี 2555 

  
ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2012 ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2012 

 

(2) อันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF   

ประเทศไทยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา มีอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมอยู่ระหว่าง 

28 – 39 โดยในปี 2550 มีอันดับดีที่สุด หลังจากนั้นในปี 2551-2555 มีอันดับต่ าลง ดังแสดงตามแผนภาพที่ 

4.8 ส าหรับในปี 2555 WEF จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทย อยู่อันดับที่ 38 

จาก 144 ประเทศ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียง 1 อันดับ แต่มีคะแนนเท่ากันคือ 4.52 คะแนน และเป็นอันดับ

ที่ 4 ในอาเซียน โดยปัจจัยเสริมประสิทธิภาพมีอันดับดีขึ้นเล็กน้อย แต่ปัจจัยพื นฐานและปัจจัยนวัตกรรมและ

ความซับซ้อนมีอันดับต่ าลง ทั้งนี้ WEF เห็นว่าประเทศไทยมีความเข้มแข็งในด้านขนาดตลาด (ตลาดใหญ่ท าให้

ธุรกิจมีโอกาสขยายตัวได้) และนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค แต่ยังมีความอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ด้านความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่มีอันดับต่ าลงมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมา รวมทั้งด้านสุขภาพและการศึกษา ด้าน

สภาพแวดล้อมด้านสถาบัน (การบริหารงานภาครัฐ) และด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ เมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ประเทศไทยดีกว่าประเทศเวียดนามถึง 37 อันดับ 
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แต่มีคะแนนมากกว่าเพียง 0.3 คะแนนแต่ยังต่ ากว่าประเทศมาเลเซีย ถึง 13 อันดับ และมีคะแนนต่ ากว่า 

0.6 คะแนน ดังแสดงตามแผนภาพที่ 4.4 

เมื่อพิจารณาอันดับความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2555 ประเทศไทยจะทรงตัวเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม แต่การทรงตัวนี้ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าประเทศมาเลเซีย ที่ความสามารถ

ในหลายๆ ปัจจัยย่อยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสถาบัน ระดับการ

พัฒนาของตลาดการเงิน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และระดับการพัฒนาของธุรกิจ  ดังแสดงตามแผนภาพที่ 

4.10 และตารางที่ 4.5 

 

แผนภาพที่ 4.8 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย WEF ปี 2549-2555 

 
ที่มา: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2006-2012 
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แผนภาพที่ 4.9 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย WEF จ าแนกตามปัจจัยย่อย 

ปี 2549-2555 

 
ที่มา: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012 

 

ตารางที่ 4.4 อันดับและคะแนนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

เวียดนาม โดย WEF ปี 2549-2555 
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แผนภาพที่ 4.10 คะแนนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม  

โดย WEF จ าแนกตามปัจจัยย่อยปี 2555 

 
ที่มา: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012 
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ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ

เวียดนาม โดย WEF จ าแนกตามปัจจัยย่อยปี 2555 

ปัจจัยย่อย 
 

ไทย 
 

มาเลเซีย 
 

เวียดนาม 

ความ
แตกต่าง

ระหว่างไทย
กับมาเลเซีย 

ความ
แตกต่าง

ระหว่างไทย
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สภาพแวดล้อมด้านสถาบัน 3.8 4.9 3.6 ไทย1.1 ไทย0.2 
โครงสร้างพื้นฐาน 4.6 5.1 3.3 ไทย0.5 ไทย1.3 
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 5.5 5.3 4.2 ไทย0.2 ไทย1.3 
สุขภาพและการศึกษาพื้นฐาน 5.6 6.2 5.8 ไทย0.6 ไทย0.2 
การศึกษาข้ันสูงและการฝึกอบรม 4.3 4.8 3.7 ไทย0.5 ไทย0.6 
ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า 4.6 5.2 4.1 ไทย0.6 ไทย0.5 
ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน 4.3 4.8 4.5 ไทย0.5 ไทย0.2 
ระดับการพัฒนาของตลาดการเงิน 4.5 5.4 3.9 ไทย0.9 ไทย0.6 
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 3.6 4.3 3.3 ไทย0.7 ไทย0.3 
ขนาดตลาด 5.0 4.8 4.6 ไทย0.2 ไทย0.4 
ระดับการพัฒนาของธุรกิจ 4.3 5.0 3.6 ไทย0.7 ไทย0.7 
นวัตกรรม 3.2 4.4 3.1 ไทย0.2 ไทย0.1 
ที่มา: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012 

 

อย่างไรก็ตาม รายงานของ IMD สอดคล้องกับรายงานของ WEF ในการระบุจุดแข็งของประเทศ

ไทย ในเรื่องของตลาดที่เอ้ือต่อการขยายตัวของธุรกิจ และระบุจุดอ่อนของประเทศไทย ในเรื่องของปัญหา

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา รวมทั้งการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนกฎหมายที่มีอยู่เอื อต่อ

การพัฒนาหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยดีกว่าประเทศ

เวียดนาม แต่ยังต่ ากว่าประเทศมาเลเซีย ดังนั้น การพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ

แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐบาลจะต้องมีแผนการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนและจริงจัง 

เพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
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4.3.2 การวิเคราะห์แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และนโยบาย

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จากการศึกษานโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรม และด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม สามารถสรุปการเปรียบเทียบโดย

แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

(1) แนวคิดหลัก/เป้าหมายในการพัฒนา 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย การพัฒนา

อุตสาหกรรม การพัฒนา SMEs และการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

(3) นโยบายและแผนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(4) ข้อมูลการส่งออกและน าเข้า 

ทั้งนี้  จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย และประเทศเวี ยดนาม 

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทย โดยสรุปพบว่า วิสัยทัศน์ในระยะ

ยาวของประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม มีความชัดเจน และมีจุดเน้นที่เด่ดชัดมากกว่า ว่าจะให้

ความส าคัญกับเรื่องใด ในขณะที่วิสัยทัศน์ของประเทศไทยขาดจุดเน้นที่เด่ดชัด ว่าจะให้ความส าคัญกับเรื่องใด 

อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ในภาพรวม มี

ลักษณะ/แนวทางท่ีใกล้เคียงกัน โดยมีแนวคิดหลัก/เป้าหมายในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีข้อ

แตกต่างกันในรายละเอียดบางประเด็น เช่น ประเด็นการพัฒนา จุดเน้น/จุดที่ให้ความส าคัญ และกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังแสดงตามตารางที่ 4.6-4.7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงวิสัยทัศน์ของประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย 
  

มาเลเซีย 
 

เวียดนาม 
 

ไทย 
วิสัยทัศน์ในระยะยาว Malaysia 2020 Vietnam 2020 Vision 20276 
 “An advanced and high 

income nation by 2020” 
“Modern industrialized 
country by 2020” 

“Thai people are proud 
of their national identity, 
in particular their 
hospitality …” 

ที่มา: จากการประมวลของที่ปรึกษา 
 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อตามตารางในหน้าถัดไป 

 

ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับมาเลเซีย และเวียดนาม 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

แนวคิดหลัก/เป้าหมาย
ในการพัฒนา 

 พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี มี
มูลค่าเพ่ิมสูง 

 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน 

 พัฒนามาเล เ ซีย ให้ เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้วภายใน
ปี 2563 

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 เติบโตอย่างมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพบนพื้นฐานการ
พึ่งพาตนเอง  

 มุ่ ง สู่ ก า ร เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ
อุ ต ส า หก ร ร ม ท่ี ทั น ส มั ย
ภายในปี พ.ศ. 2563 

 การพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน และสามารถ
แข่งขันไดใ้นตลาดโลก 

 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ี
สมดุลและยั่งยืน 

 

 

 

                                                           
6 วิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศไทย “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีจิตรบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่น
ในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคม มีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและ
โลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับมาเลเซีย และเวียดนาม 

(ต่อ) 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเด็นส าคัญ 

การพัฒนาอุตสาหกรรม   พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้
มีความสามารถในการ
แข่งขัน และความยืดหยุ่น
เพิ่มขึ้น 

 ขยายฐานจากเดิมท่ีเน้น
การผลิต ไปสู่การวิจัย และ
พัฒ น า  แ ล ะ อ อ ก แ บ บ
ผลิตภัณฑ์ 

 เสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ตลอดท้ังห่วง
โซ่แห่งคุณค่า โดยเน้นท้ัง
ใ น ส่ ว น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ นวัตกรรม 

 พัฒนาอุ ตสาหกรรมให้
กระจุกตัวเป็นคลัสเตอร์ 
เป็นการพัฒนาให้เกิดความ
เชื่ อม โย งอุตสาหกรรม
ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ 
และบริษัทขนาดเล็ก  

 สาขาบริ ก าร เป้ าหมาย 
ได้แก่ การให้บริการทาง
ธุ รกิ จและวิ ช าชีพ  การ
ท่องเท่ียว การศึกษาและ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ก า ร
ให้บริการมัลติมีเดีย และ
สารสนเทศ การให้บริการ
สุขภาพ การก่อสร้าง 

 ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
แ ล ะ บ ริ ก า ร  โ ด ย ใ ห้
ความส าคัญกับการพัฒนา
อุ ต ส าห ก ร รมส นับส นุ น 
อุ ตสาหกรรมบริ การ ท่ีมี
มู ล ค่ า เ พิ่ ม สู ง  แ ล ะ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้น
สูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ด้านสารสนเทศ การสื่อสาร
โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ 
และเทคโนโลยีอัตโนมัติ 

 พัฒนาขีดความสามารถของ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  เ พื่ อ
ตอบสนองความต้องการใน
ประเทศ เพิ่มสัดส่วนการใช้
วัตถุดิบในประเทศ  และ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส่ ง อ อ ก ใ น
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 

 ให้ ค ว า มส า คัญ กั บ เ รื่ อ ง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลิต
ภาพ 

 สร้างการเติบโตบนพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทักษะการ
บริหารจัดการ ท่ี ทันสมั ย 
การใชฝ้ีมือแรงงาน 

 ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน เน้นการ
สร้างคุณค่าจากการพัฒนา
ฐานความรู้และนวัตกรรม 

 ปรับโครงสร้างเพื่อเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม เ ข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) 
ในด้านต่างๆ เช่น บุคลากร 
ภาคการผลิต การแปรรูป 
SMEs มาตรฐาน/คุณภาพ
สินค้าและบริการ 

 ปรับโครงสร้างการผลิตสู่
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ชิ ง
สร้างสรรค์ 

 เพิ่มขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขัน
ได้ โดยพัฒนาให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากลสร้ าง
ความเข้มแข็งของคลัสเตอร์ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน ยกระดับการ
จัดการโลจิสติกส์ พัฒนา
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
และจัดเตรียมก าลังคนท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอ 

  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับมาเลเซีย และเวียดนาม 

(ต่อ) 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

  ก า ห น ด อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เป้าหมาย 12 สาขา แบ่ง
อ อ ก เ ป็ น ป ร ะ เ ภ ท 
Resource based และ 
Non- Resource based  

 เป็นประ เทศผู้ ผลิตและ
ให้บริการอาหารฮาลาลท่ี
ส าคัญ 

 พัฒนาสู่การเป็นจุดเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับ
ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ร ะ ดั บ โ ล ก 
พัฒนาตลาดภายในประเทศ
เ พื่ อ เ ป็ น ฐ า น สู่ ต ล า ด
ต่างประเทศ 

 เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของทุกภาคส่วน ทุกสาขา 
ทุกพื้นท่ี และพัฒนาบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพ
และประสิทธิภาพ  ตาม
แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม และ
ผ ลั ก ดั น ก า ร เ พิ่ ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของภาคการผลิต ตามแผน
แม่บทโครงสร้างพื้นฐาน
ทางปัญญา 

 ยกระดับคลั ส เตอร์ และ
ขยายเครือข่ายการผลิตสู่
ต่างประเทศ เชื่อมโยงห่วง
โ ซ่ ก า ร ผ ลิ ต ใ น ภู มิ ภ า ค 
พัฒนาตราสินค้า 

 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม/การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ 
ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้ เ กิ ด
อุ ตสาหกร รมใหม่ เพื่ อ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับมาเลเซีย และเวียดนาม 

(ต่อ) 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

การพัฒนา SMEs   พัฒนา SMEs ให้เกิดความ
เชื่ อม โย งอุตสาหกรรม
ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ 
และบริษัทขนาดเล็ก ซ่ึง
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน 

 ให้การสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้ า งพื้นฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และเสริมสร้างการเข้าถึง
แหล่งที่มาของเงินทุน 

 พัฒนา SMEs ด้ าน
เ ท ค โ น โ ล ยี  ก า ร เ พิ่ ม
คุณภาพ/ประสิทธิภาพ การ
รวมกลุ่มระหว่าง SMEs กับ
ธุรกิ จขนาดใหญ่  พัฒนา
ผู้รับจ้าง/ ผู้ผลิตชิ้นส่วนใน
ประเทศเพื่อเพิ่มสัดส่วน
ก า ร ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศ 

 พัฒนา  SMEs บน
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สร้างบทบาทในเวทีการค้า
การลงทุนระดับนานาชาติ 
เพิ่มขีดความสามารถใน
ก า ร แ ข่ ง ขั น  พั ฒ น า
เ ค รื อ ข่ า ย วิ ส า ห กิ จ 
วิสาหกิจรายย่อย (Micro 
Enterprises) สร้างความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก 

 ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการ เพิ่มจ านวน 
สร้างความเข้มแข็ง/ความ
ยั่งยืน สร้างโอกาสขยาย
ต ล า ด ใ ห ม่  พั ฒ น า
ผู้ประกอบการตามระดับ
ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ธุ ร กิ จ 
พัฒนาผู้ประกอบการใน
ภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับมาเลเซีย และเวียดนาม 

(ต่อ) 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

การส่งเสริมการลงทุน   ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยใช้ท้ังมาตรการส่งเสริม
การลงทุน และส่งเสริมการ
ส่งออก โดยมีมาตรการ
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
หลากหลายท้ังในส่วนการ
ยก เว้นภาษี อ ากร  และ
ม า ต ร ก า ร  Investment 
Allowance  

 ก าหนดมาตรการเพิ่มเติม 
Pre-Package 
Investment Scheme 
พร้ อมกั บกอ ง ทุ น  เพื่ อ
ลงทุนในธุรกิจยุทธศาสตร์ 
(Strategic Investment 
Fund) ส าหรับการชักจูง
อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมี
ความส าคัญมากเป็นพิเศษ 

 มุ่งเน้นการลงทุนในสาขาท่ี
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี สู ง  เ ช่ น 
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ ยารักษา
โรค เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 ดึงดูดทุนจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็น
แหล่งเทคโนโลยีและผู้น า
ตลาด โดยภาครัฐจะเน้น
บทบาทด้ านการบริ หาร
จัดการเรื่ อ งพื้ น ท่ี เฉพาะ 
และการปรับสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการลงทุน 

 ให้ความส าคัญกับการลงทุน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
โคร งสร้ า งพื้ น ฐาน  กา ร
ลงทุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูง/ใช้เทคโนโลยี
ส ะ อ า ด  ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรมสนับสนุน 

 ให้ความส าคัญกับกิจการ
บางประเภท เช่น กิจการ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ปร ะหยั ด
พ ลั ง ง า น  เ กี่ ย ว กั บ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม กิจการ
หมวดเกษตร อุตสาหกรรม
ไ ฟ ฟ้ า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
นโยบายกระจายการลงทุน
ไปภูมิภาค นโยบายส่งเสริม
ก า ร ล ง ทุ น แ ก่  SMEs 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเข้า
ไปตั้ งในพื้นท่ีเฉพาะเพื่อ
ส่งเสริมคลัสเตอร์ นโยบาย
เฉพาะในบางอุตสาหกรรม 
เ ช่ น  ย า น ย น ต์ 
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว กิจการด้าน
สุขอนามัย กิจการ ROH 

 กลุ่ ม เ ป้ าหม าย เพื่ อ ก า ร
พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น  ไ ด้ แ ก่ 
กิจการ/การปรับเปลี่ยน
เ ค รื่ อ ง จั ก ร เ พื่ อ ก า ร
ประหยั ดพลั ง ง าน / ใ ช้
พลังงานทดแทน เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม กิจการท่ีใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ขั้ น สู ง  ก า ร
ปรับปรุง เทคโนโลยี เพื่ อ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางที ่4.7 เปรียบเทียบนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับมาเลเซีย และเวียดนาม 

(ต่อ) 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

ก า ร ก า ห น ด
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 แผนแม่บทอุตสาหกรรม
ฉบับท่ี 3 ปีพ.ศ. 2549 – 
2563 มุ่งเป้าหมายไปท่ี
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพสูง 
เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ ค มี 
เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ
ส่ วนประกอบ  ชิ้ น ส่ วน
ร ถ ย น ต์  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สารสนเทศและมัลติมีเดีย 
ไบโอเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
สายตา เครื่องมือแพทย์ 
และผลิตภัณฑ์เกษตร โดย
จะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พัฒน า    
แบรนด์ของตนเอง รวมถึง
สนับสนุน และส่งเสริมการ
อ านวยความสะดวกแก่
การค้า 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฉ บั บ ปี  พ . ศ . 2544-2553 
แบ่งอุ ตสาหกรรมเป็น 3 
กลุ่ม ดังน้ี 

1) อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ี มี ค ว า ม
ได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน 
ได้แก่ เกษตรแปรรูป/ป่าไม้/
ป ร ะ ม ง  ก า ร ป ร ะ ก อ บ
เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และอู่
ต่อเรือ : ใช้นโยบายส่งเสริม
การส่งออก โดยอาศัยการ
ระดมทรัพยากรและวัตถุดิบ
ท่ีจ าเป็น เช่น สิ่งทอ มี
โครงการลงทุนเป็นพิเศษ
ภายใต้ชื่อ “Speed up 
Program” 

2) อุตสาหกรรมพื นฐาน ได้แก่ 
การผลิตพลังงาน น้ ามัน 
ก๊าซ เคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน 
ปุ๋ย เหมืองแร่ อุตสาหกรรม
ด้ า น เ ท ค นิ ค วิ ศ ว ก ร ร ม 
(Mechanical 
Engineering): พัฒนาเพื่อ
สร้างความสามารถในการ
พึ่ ง พ า ตน เ อ ง  แ ล ะ เ ป็ น
พื้นฐานท่ีเข้มแข็งสู่การเป็น
ประ เทศอุ ตสาหกรรม ท่ี
ทันสมัย 

 แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการกระทรวง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ปี  พ . ศ .
2553 -2556  ได้ก าหนด
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี 

1) ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม พื น ฐ า น 
ไ ด้ แ ก่  อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แม่พิมพ์ เหล็ก พลาสติก 
เครื่องจักรกล 

2) ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ น
รากฐาน เกษตร  ได้ แก่ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ป ร รู ป
เกษตร ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

3) กลุ่ มอุ ตสาหกรรม เชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ไ ด้ แ ก่ 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับมาเลเซีย และเวียดนาม 

(ต่อ) 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

    แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมไทย  พ .ศ . 
2555-2574 ได้คัดเลือก 8 
อุตสาหกรรมน าร่อง ได้แก่ 
อาหารและเครื่องดื่ม ยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณี
และเครื่องประดับ ไฟฟ้า
แ ล ะ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
แม่พิมพ์ และอุตสาหกรรม
พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น /
ทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ก า ห น ด
อุตสาหกรรมเป้าหมายไว้ 
1 5  ส า ข า  ไ ด้ แ ก่ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยา
และเคมีภัณฑ์ อัญมณีและ
เครื่องประดับ ปิโตรเคมี 
ไม้และเครื่องเรือน เหล็ก 
ผลิตภัณฑ์ยาง อาหาร ยาน
ยนต์ รองเท้าและเครื่อง
หนัง  เซรามิกและแก้ ว 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุ ตสาหกรรมส นับส นุน 
และอุ ตสาหกร รม เพื่ อ
อนาคต 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับมาเลเซีย และเวียดนาม 

(ต่อ) 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

นโยบายและแผนการ
พั ฒ น า ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลย ี

 เ น้ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโน โลยี เ ป็ นห น่ึ ง ใน
ความส า คัญเชิ งกลยุทธ์ 
“เพื่อสร้างสังคมท่ีก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ สังคมท่ีมี
การมองไปข้างหน้า สังคม
ท่ีไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภค
ของเทคโนโลยีแต่ยังมีส่วน
ร่วมในการสร้างอารยธรรม
ทา ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีในอนาคต” 

 อ านวยความสะดวกต่อการ
พัฒนา และการประยุกต์ใช้
เ ทค โน โ ลยี ท่ี ใ ช้ ค ว ามรู้
เ ข้ ม ข้ น  โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร การวิจัย และ
พัฒนาท่ีเน้นเชิงพาณิชย์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม
ยานยนต์ นาโนเทคโนโลยี 

 ส่งเสริมการพัฒนาและการ
ใช้เทคโนโลยีฐานความรู้
อย่างเข้มข้น โดยการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ร่ ว ม มื อ
ระหว่างสถาบันวิจัยของรัฐ 
สถาบันการศึกษาขั้นสู ง 
อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม 

 พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (S&T) องค์
ความรู้  การศึกษาวิจัย ใช้
เทคโนโลยีการผลิต/การ
จัดการ ท่ีทันสมัย พัฒนา
เทคโนโลยีน าเข้าให้ เป็น
เทค โน โ ลยี เ ฉพ า ะขอ ง
เวียดนาม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน S&T 

 

 ให้ความส าคัญกับการน า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็น
ปั จ จั ย ส า คั ญ ใ น ก า ร
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า
เ ศรษฐกิ จ  สั ง คม  แล ะ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังการสร้าง
ศักยภาพความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดย
รั ฐบาลมุ่ ง เ น้นการสร้ าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวย
ต่อการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิ จั ย  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
สนั บส นุ นการวิ จั ย และ
พั ฒ น า  ท่ี ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ และมุ่ง
สร้างเศรษฐกิจและสังคมท่ี
อยู่ บนพื้ นฐานขององ ค์
ความรู้ 
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นอกจากนี้ หากพิจารณาการก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ทั้งจากแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาที่เป็นปัจจุบันและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา พบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่

น่าสนใจและยังไม่พบในแผนพัฒนาฯ ของมาเลเซีย และเวียดนามอย่างชัดเจน คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือ

อนาคต เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชีวภาพ และโภชนบ าบัด กลุ่มที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น 

พลังงานหมุนเวียน/ทดแทน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดของเสีย การน าของเสียมาใช้ประโยชน์ การ 

Recycle และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เวียดนามก็มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่

น่าสนใจและยังไม่ปรากฎชัดเจนในแผนยุทธศาสตร์ของไทย คือ อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมและ

ผลกระทบสูง ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคเกษตร ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย จะ

มองกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ทั้งในด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหารและพลังงานทดแทนควบคู่กัน เห็นได้จากการ

ก าหนดประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อีกทั้งยังมีการ

พิจารณาอุตสาหกรรมต่อยอดภาคเกษตรในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ในขณะที่เวียดนาม เน้นการพัฒนากลุ่ม

เกษตรแปรรูปในเรื่องของอาหารเป็นหลัก และมาเลเซีย ท าให้ภาคเกษตรเป็นเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาการใช้ไบโอเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร 

 

ขณะที่ เมื่อพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลการส่งออกและน าเข้าของประเทศไทย โดยมี

รายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังแสดงตามตารางที่ 4.8  และ 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
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ตารางท่ี 4.8 สรุปตลาดส่งออกและตลาดน าเข้า สินค้าส่งออกและสินค้าน าเข้า ที่ส าคัญ ของมาเลเซีย 
เวียดนาม และไทย 

  
มาเลเซีย 

 
เวียดนาม 

 
ไทย 

ตลาดส่งออกที่ส าคัญ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
จีน และไทย 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
อาเซียน ญี่ปุ่น จีน  

จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย เวียดนาม และ
สวิตเซอร์แลนด์ 

ตลาดน าเข้าที่ส าคัญ จี น  ญี่ ปุ่ น  สิ ง ค โป ร์ 
สหรัฐอเมริกา และไทย 

จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้  ไต้หวัน 
สหภาพยุโรป ไทย และสิงคโปร์ 

ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา 
เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย 
ไต้หวัน อินโดนีเซีย และ
สิงคโปร์ 

สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุ ปกรณ์ และส่ วนประกอบ 
ร ถ ย น ต์  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ส่วนประกอบ น้ ามันส าเร็จรูป 
แผงวงจรไฟฟ้า 

เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ น้ ามันส าเร็จรูป 
แร่ยิปซ่ัม เครื่องยนต์สันดาป
ภายในลูกสูบและส่วนประกอบ 

ร ถ ย น ต์  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
ส่วนประกอบ  เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์  อุ ปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ อัญมณีและ
เครื่องประดับ น้ ามันส าเร็จรูป 
ย า ง พ า ร า  เ ม็ ด พ ล า ส ติ ก 
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง และ
แผงวงจรไฟฟ้า   

สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ น้ ามันดิบ 
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สื่อ
บันทึกข้อมูล ภาพ เสียง 

น้ ามันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุ ปกรณ์ และส่ วนประกอบ 
เครื่องจักรไฟฟ้าส่วนประกอบ 
ด้ายและเส้นใย เครื่องมือและ
เครื่ อ ง ใช้ ทา งวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์  

น้ ามันดิบ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ เหล็ก 
เ ห ล็ ก ก ล้ า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
เคมีภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแท่งและทองค า 
แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่
โลหะอื่ น  ๆ  เศษโลหะและ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  แ ล ะ พื ช แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์จากพืช 

ที่มา: จากการประมวลของที่ปรึกษา 
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ตารางท่ี 4.9 สินค้าไทยที่ได้เปรียบมาเลเซีย และเวียดนาม 
  

มาเลเซีย 
 

เวียดนาม 
สินค้าไทยที่ได้เปรียบ เสื้อผ้าสาเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน 

เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 

ผลิตภัณฑ์มั นส าปะหลั ง  น้ า ตาลทราย 
ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้ เฟอร์นิเจอร์
และช้ินส่วน เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่
แ ข็ ง แ ล ะ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ  ร ถ ย น ต์ 
รถจักรยานยนต์ ปูนซีเมนต์ 

ที่มา: จากการประมวลของที่ปรึกษา 
 

 

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ระยะห่าง (Gap Analysis) โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการส่งออก

และน าเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลของไทย กับมาเลเซีย และเวียดนาม พบว่า ในช่วง

ปี 2552-2555 (9 เดือน) ไทยขาดดุลมาแลเซียโดยตลอด ซึ่งมีระยะห่างของการขาดดุลอยู่ระหว่าง 109-207 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ นั่นแสดงว่า ประเทศไทยพ่ึงพาเทคโนโลยีจากประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ไทยมีการขาดดุล

มาเลเซียในสินค้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลลดลงโดยล าดับ ขณะที่ไทยเกินดุลในสินค้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลเวียดนามโดยตลอด ซึ่งมีระยะห่างของการเกินดุลอยู่ระหว่าง 

105-172 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  นั่นแสดงว่า ประเทศเวียดนามพ่ึงพาเทคโนโลยีจากประเทศไทย ดังแสดงตาม

ตารางที่ 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบการส่งออกและน าเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลของไทย 
กับมาเลเซีย และเวียดนาม ในช่วงปี 2552-2555 (9 เดือน) 

 
2552 2553 2554 2555  

(ม.ค. – ก.ย.) 
มูลค่าการส่งออกของไทยไปมาเลเซีย 195.5 278.3 363.3 275.6 
มูลค่าการน าเข้าของไทยจากมาเลเซีย 402.5 448.7 472.3 405.2 

ดุลการค้า หรือระยะห่าง (Gap) -207.0 -170.4 -109.0 -129.6 

 
2552 2553 2554 2555  

(ม.ค. – ก.ย.) 
มูลค่าการส่งออกของไทยไปเวียดนาม 134.2 193.4 229.3 155.1 
มูลค่าการน าเข้าของไทยจากเวียดนาม 29.7 48.0 57.6 66.3 

ดุลการค้า หรือระยะห่าง (Gap) 104.5 145.4 171.7 88.8 

ที่มา: จากการประมวลของที่ปรึกษาจากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีของประเทศจะพบว่ามีการพัฒนาที่ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะประเทศ

มาเลเซียนั้นสามารถพัฒนาได้รุดหน้ากว่าประเทศไทยมาก ส่วนประเทศเวียดนามที่แม้ว่าในปัจจุบันจะมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันต่ ากว่าประเทศไทยก็ไม่สามารถจะเพิกเฉยได้ เพราะประเทศเวียดนามเร่งพัฒนาให้

เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นเป็นล าดับ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีของประเทศอย่างจริงจังและผลักดันให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อไป

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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บทที่ 5 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ศักยภาพความเชี่ยวชาญ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี และ

แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของ

ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

และการสร้างกลยุทธ์ทางเลือก (SWOT Matrix) ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย ผลการวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล และ

แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
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5.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และการสร้าง

กลยุทธ์ทางเลือก (SWOT Matrix) ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ที่

เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ประเด็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยเอาไว้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
1. มีความหลายหลายของทรัพยากรและวัตถุดิบ ซึ่งช่วยเพ่ิมโอกาสสร้างผลงานวิจัยและ

พัฒนาทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ 

2. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นและสามารถน ามา

สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา 

4. มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายและพร้อมให้

การสนับสนุน 

5. มีผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้จากประสบการณ์ กล่าวคือ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการท างาน 

จุดอ่อน 
1. การบูรณาการความร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนมีน้อย จึงท าให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศมีความซ้ าซ้อน กล่าวคือ ประเด็นใน

การวิจัยและพัฒนามีความคล้ายคลึงกัน จึงท าให้การใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนต่อการวิจัยและพัฒนามี
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ความทับซ้อนกันขึ้น และด้วยงบประมาณที่จ ากัดนั้นจึงท าให้ผลงานที่เกิดขึ้นไม่สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมได้อย่างแท้จริงและยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง 

2. การเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยภายในสาขาและต่างสาขายังเกิดขึ้นไม่มาก จึง

ท าให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากนักวิจัยต้องเสียเวลาไปกับ

การศึกษาพัฒนาในส่วนงานที่ตนเองขาดความรู้ความช านาญ และส่งผลให้ต้นทุนในการวิจัยเพ่ิมสูงขึ้น 

3. การประชาสัมพันธ์ผลงานมีน้อย จึงท าให้ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นที่รู้จักในวงแคบหรือ

อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลงานที่เกิดขึ้นถูกใช้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้งานเฉพาะกลุ่มบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะมีโอกาสได้ใช้ผลงานไม่สามารถรับรู้ว่ามีผลงานเกิดขึ้น จึงท าให้ผลงาน

ดังกล่าวไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 

4. ขาดนักวิจัย นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีองค์ความรู้ที่เฉพาะทางในบาง

สาขาเทคโนโลยี จึงท าให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาเทคโนโลยีนั้นๆ ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศหรือเกิดขึ้น

ในระดับที่ต่ า รวมทั้งค่านิยมทางการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับวุฒิปริญญาตรี ส่งผลให้เกิดการ

ขาดแคลนนักเทคโนโลยี อันเกิดจากแรงจูงใจในการศึกษาทางวิชาชีพช่างที่ลดลง และผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพช่างก็มี

ทักษะในการท างานที่ต่ า ท าให้การพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทยที่ต้องอาศัยทักษะทางช่างเกิดขึ้นไม่มากนัก 

5. ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน จึงท าให้เกิดผลงานที่เป็นของประเทศมีน้อย 

เพราะการผลิตที่เกิดขึ้นเป็นการผลิตตามค าสั่งซื้อหรือตามความต้องการของผู้ใช้ในลักษณะเฉพาะเท่านั้น 

6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่อง จึงท าให้การวิจัยและพัฒนาที่

เกิดขึ้นขาดความสมบูรณ์ มีลักษณะการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไม่ครบวงจรทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

กล่าวคือ วิจัยและพัฒนาแล้วแต่ใช้งานได้ยังไม่เต็มศักยภาพ ขาดการต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

7. ขาดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนและเหมาะสม จึงท าให้ขาดเป้าหมายหรือทิศทางใน

การพัฒนา น าไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีโดยขาดการค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศ 

8. ขาดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบที่เพียงพอ ต้องรอคิวในการใช้บริการเป็นเวลานาน  

9. ขาดการสนับสนุนหรือการลงทุนในเทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูง 
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โอกาส 
1. ประเทศมีความจ าเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ R&D มากขึ้น เพ่ือสนอง

ความต้องการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือ จากความต้องการที่หลากหลาย

และมากมายของผู้ใช้งาน เป็นช่องทางในการสร้างประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิต โดยใช้

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการใช้งานของเครื่องจักรที่มี

อยู่ หรือตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานที่เครื่องจักรน าเข้าไม่สามารถท าได้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน

ให้กับผู้ใช้งานให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตของตนเองและมีราคาที่ต่ าลง 

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปิดรับและลงทุนร่วมกับต่างชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้

ประเทศได้เรียนรู้และดูดซับเทคโนโลยีที่แฝงมากับกระบวนผลิตที่เกิดจากการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งน าไปสู่การ

พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นของประเทศ 

3. การเข้าสู่ประสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC เป็นโอกาสในสร้างหรือขยายตลาดทาง

เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ และการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนา  

อุปสรรค 
1. ความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย โดยมีความเชื่อว่าเครื่องน าเข้ามี

คุณภาพทีด่ีกว่า 

2. ความตระหนักของเอกชนต่อการวิจัยและพัฒนายังน้อย ส่งผลให้เกิดการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีของประเทศมีน้อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่นิยมน าเข้าหรือซื้อเครื่องจักรส าเร็จรูปเพราะง่าย

และใช้เวลาน้อย 

3. ขาดบุคลากรและเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบส าหรับองค์ความรู้/เทคนิคใหม่ๆ ที่จ าเป็น

ส าหรับการวิจัยพัฒนา 

4. กฎระเบียบของภาครัฐเป็นข้อจ ากัดต่อการวิจัยพัฒนา ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สนใจที่

จะคิดค้นหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆ เพราะมีความยุ่งยาก เช่น ขั้นตอนการได้รับใบอนุญาต 

ใบรับรองคุณภาพท าให้เกิดธุรกิจใหม่ยาก 

5. การวิจัยและพัฒนาไม่ตอบสนองความต้องการตลาด 

6. ขาดความต่อเนื่องของการด าเนินนโยบาย 
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7. ความอดทนและมุ่งมั่นต่อการวิจัยและพัฒนา ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนางาน

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ต้องใช้เวลามากกว่าการประยุกต์ใช้ 

8. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเฉพาะจุดเฉพาะเรื่อง ความรู้ความสามารถของนักวิจัย

ขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

9. ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าการน าเข้าจากต่างประเทศ 

10. ความล่าช้าในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ และขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ

ด้วยกัน 

11. ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ขาดความรู้ในเทคโนโลยีที่รับมอบ 

12. ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศลดลง จากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

13. สัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยเชิงประยุกต์ยังมีน้อย 
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5.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ 
 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมชุมกลุ่มย่อย ภาคเอกชน/

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาให้ทราบว่า ความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอย่างไร ปรากฏผลการส ารวจวิจัยดังต่อไปนี้คือ 

(1) การใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างคือร้อยละ 43.5 ใช้

เครื่องจักรระบบกึ่งอัตโนมัติ Semi Automatic ในการผลิต รองลงมาร้อยละ 34.8 ใช้แรงงาน/ระบบ manual 

ในการผลิต และมีเพียงร้อยละ 21.7 ที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต/ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ 

ผู้ประกอบการเกินกว่าครึ่งคือร้อยละ 52.2 น าเข้าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่ง

มีลักษณะเป็นการน าเข้าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส าเร็จรูป โดยส่วนใหญ่น าเข้าจากจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน 

เยอรมัน จีน ยุโรป มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เหตุผลที่น าเข้าจากประเทศดังกล่าว

เนื่องจากเหมาะสมกับกระบวนผลิตและมีคุณภาพสูง ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 25.0) รองลงมามีราคาถูก 

(ร้อยละ 20.8) อ่ืนๆ เช่น ตัวเลือกมาก และมีบริการหลังการขาย (ร้อยละ 12.6) ใช้งานง่ายและมีตัวแทน

จ าหน่ายในประเทศไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 8.3) ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 47.8 มีแหล่งที่มาของ

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันจากผู้ผลิตในประเทศ ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.1-5.3 
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แผนภาพที่ 5.1 ระดับการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจบุัน 

แผนภาพที่ 5.2 แหล่งที่มาของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลติในปัจจุบัน 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

แผนภาพที่ 5.3 เหตุผลที่น าเข้าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศ 
(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

ใช้เครื่องจักร
ระบบ

กึ่งอัตโนมัติ 
Semi 

Automatic 
43.5% 

ใช้แรงงาน/
ระบบ 

manual  
34.8% 

ใช้ระบบ
อัตโนมัติใน
การผลิต/

ควบคุมด้วย
ระบบ

คอมพิวเตอร์  
21.7% 

น าเข้า
เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรท่ีใช้
ในการผลิตจาก
ต่างประเทศ 

52.2% 

ผู้ผลิตใน
ประเทศ 
47.8% 

เหมาะสมกับ
กระวนการผลิต 

25.0% 

มีคุณภาพสูง 
25.0% 

ราคาถูก 
20.8% 

ใช้งานง่าย 
8.3% 

มีตัวแทนจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 

8.3% 

ตัวเลือกมาก และมี
บริการหลังการขาย 

12.6% 
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(2) การประสบปัญหาหรืออุปสรรคจากการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรของ

ผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการเกินกว่าครึ่งคือร้อยละ 58.3 ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคจากการใช้เทคโนโลยี

หรือเครื่องจักร เนื่องจากเป็นของภายในประเทศหรือมีตัวแทนจ าหน่ายให้บริการหลังการขาย (ร้อยละ 55.6) 

นักวิจัย/พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เองตามคู่มือประกอบ และอ่ืนๆ เช่น มีความถี่ในการใช้งาน

น้อย ในสัดส่วนเดียวกัน (ร้อยละ 22.2) ขณะที่อีกร้อยละ 41.7 มีปัญหาหรืออุปสรรคจากการใช้เทคโนโลยีหรือ

เครื่องจักร จะพบปัญหาการสึกหรอของชิ้นส่วน ปัญหาความเสถียรของค่าที่ได้จากการท างาน ซึ่งผู้ประกอบ

แก้ไขปัญหาโดยการติดต่อตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือซื้ออะไหล่ส ารอง การปรับสเกลตามความเหมาะสม และพบว่า

กลุ่มที่มีปัญหาโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องจักรที่น าเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด ร้อยละ 

60.0 และเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ทั้งเครื่องจักรที่น าเข้าจากต่างประเทศและเครื่องจักรที่ผลิตภายในประเทศ 

ร้อยละ 40.0 ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.4 และ 5.5 ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 5.4 ปัญหาหรืออุปสรรคจากการใช้เทคโนโลยี
หรือเครื่องจักรของผูป้ระกอบการ 

แผนภาพที่ 5.5 เหตุผลของการไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคจาก
การใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรของผู้ประกอบการ 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

 

 

 

ไม่มีปัญหา
หรืออุปสรรค
จากการใช้
เทคโนโลยี

หรือ
เครื่องจักร … 

มีปัญหา 
41.7% 

เป็นของ
ภายในประเทศ
หรือมีตัวแทน

จ าหน่าย
ให้บริการหลัง

การขาย 
55.6% 

ความถี่ในการใช้
งานน้อย  
22.2% 

นักวิจัย/
พนักงาน

สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้เองตาม
คู่มือประกอบ 

22.2% 

กลุ่มที่มีปญัหา 

ใช้เคร่ืองน าเข้า ทั้งหมด 60.0% 

ใช้ทั้งเคร่ืองน าเข้าและในประเทศ 40.0% 
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(3) การให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเอง

ของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเอง

ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.0 ทั้งนี้เนื่องจาก (1) บริษัทมีขนาดเล็กมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณส าหรับการ

ลงทุน (2) ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ลดการใช้แรงงาน ลดการใช้พลังงาน (3) เครื่องจักรที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่

มีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองกระบวนการผลิตของบริษัทได้ และ (4) เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการ

แข่งขัน รองลงมาร้อยละ 33.3 เป็นผู้ประกอบการที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

เป็นของตนเองในระดับมาก เนื่องจาก (1) การพัฒนาสร้างองค์ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็น แต่ขาดเงินทุนจึงท าได้

น้อยท าให้ต้องอาศัยการผลิตตามความต้องการลูกค้าเป็นตัวช่วย และ (2) ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับ

บริษัทและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ ขณะที่ร้อยละ 26.7 เป็นผู้ประกอบการที่ให้ความส าคัญกับการวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองในระดับที่น้อย เนื่องจาก (1) เทคโนโลยีหลักของการพัฒนา

ซอฟแวร์มีเจ้าของตลาดอยู่แล้วเราจะเป็นผู้พัฒนาต่อยอดให้เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ (2) สินค้าเป็นงานฝีมือ

จึงใช้เครื่องจักรเฉพาะบางขั้นตอน และ (3) สินค้าแข่งขันกันด้านรูปลักษณ์มากกว่าคุณสมบัติ ดังนั้นจึงให้

ความส าคัญการออกแบบมากกว่า ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.6 
 

แผนภาพที่ 5.6 การให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองของ
ผู้ประกอบการ 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

มาก 
33.3% 

ปานกลาง 
40.0% 

น้อย 
26.7% 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(4) การสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 66.7 มีการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยพัฒนา ซึ่งคิด

เป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณลงทุนของบริษัท โดยผู้ประะกอบการเห็นว่างบประมาณดังกล่าวเพียงพอ

ส าหรับการวิจัยพัฒนา เนื่องจากเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 33.3 ไม่มีการ

สนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยพัฒนา ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.7 

 

แผนภาพที่ 5.7 การสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้ในการวิจัยพัฒนาของผู้ประกอบการ 
(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

(5) เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันของผู้ประกอบการไทย 

 ความพึงพอใจต่อแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส าหรับ

ผู้ประกอบการไทยของประเทศในปัจจุบัน 

ผู้ประกอบการครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 58.6 พึงพอใจในระดับปานกลางต่อแนวโน้มการ

พัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส าหรับผู้ประกอบการไทยของประเทศในปัจจุบัน อีกร้อยละ 20.7 พึงพอใจใน

ระดับมากและในระดับน้อยในสัดส่วนที่เท่ากัน ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.8 โดยผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจ

ในระดับปานกลาง ต่อแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส าหรับผู้ประกอบการไทยของประเทศใน

ปัจจุบัน เห็นว่า (1) ความสมบูรณ์ของเครื่องจักรยังมีน้อย (2) เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (3) 

มีการสนับสนุน
งบประมาณท่ีใช้ในการ

วิจัยพัฒนา 
66.7% 

ไม่มี 
33.3% 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ประเทศยังไม่สามารถเป็นผู้น าในการพัฒนา (4) ขาดการบูรณาการความร่วมมือต่างคนต่างท าจึงท าให้การ

พัฒนาเกิดขึ้นช้า (5) การพัฒนาเครื่องจักรขั้นพ้ืนฐานที่ประเทศมีศักยภาพสามารถท าได้ยังมีน้อย เช่น เครื่อง

หล่อ เครื่องเหวี่ยง และ (6) รัฐบาลยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก เนื่องจาก (1) ประเทศมีความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น (2) ภาครัฐให้ความส าคัญ

มากขึ้นจะเห็นได้จากงบประมาณและการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เพ่ิมขึ้น (3) การพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

เครื่องจักรน าความต้องการของภาคเอกชนหรือผู้ใช้งาน เป็นที่ตั้งจึงท าให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์และสามารถ

ใช้งานได้จริง และ (4) การใช้งานเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในประเทศเป็นไปในลักษณะประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสม เพราะเครื่องจักรส าเร็จรูปไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาสินค้า

แล้วสามารถขยายตลาดให้กับบริษัทได้ ส่วนผู้ประกอบการที่มีความพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจาก (1) 

ผู้ประกอบการต้องการผลลัพธ์ตัวผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ แต่ไม่กล้าลงทุนในการวิจัยจึงท าให้การพัฒนาเทคโนโลยี

หรือเครื่องจักรมีน้อย (2) ขาดความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับการพัฒนา

เทคโนโลยีของประเทศยังอยู่ในระดับเริ่มต้นจึงยังมีพื้นที่ของการพัฒนาธุรกิจจากความต้องการทาง

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอีกมาก 
 

แผนภาพที่ 5.8 ความพึงพอใจต่อแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส าหรับผู้ประกอบการไทยของ
ประเทศในปัจจุบัน 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

มาก 
20.7% 

ปานกลาง 
58.6% 

น้อย 
20.7% 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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 เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบัน 

ผู้ประกอบการให้ความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตใน

ปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มท่ีน าเข้าเครื่องจักรทั้งมือ 1 และมือ 2 มาจ าหน่าย และการขายบริการ
หลังการขาย 

กลุ่มที่พัฒนาเครื่องตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมักพัฒนาตัวเองมาจาก
การเป็นผู้จ าหน่ายที่ให้บริการหลังการขายจนเกิดประสบการณ์ขึ้น แต่ การพัฒนาเองยังถือว่าเล็กน้อย 
เนื่องจากผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยงลงทุนพัฒนาเพราะรู้ว่าไม่สามารถใช้งานได้ หรือขายได้ในเชิงพาณิชย์ 
ตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีของกลุ่มนี้ ได้แก่ การพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการผลิต หรือกระบวนการ
ท างานแบบอัตโนมัต ิ

ทั้งนี้ เครื่องจักรที่ใช้มีลักษณะเป็นเครื่องจักรระบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบใช้แรงงาน/

ระบบ manual และที่เป็นระบบอัตโนมัติ หรือระบบ Robot อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเน้นการใช้งานระบบ

อัตโนมัติมากขึ้น เพ่ือเป็นการควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การขึ้นรูป การเพ่ิม

ปริมาณการผลิต การลดระยะเวลาในการท างาน รวมทั้งลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากใช้คน

น้อยลง แต่การพัฒนาทางเทคโนโลยียังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบริษัทใหญ่เท่านั้น เนื่องจากบริษัทเล็กยังคิดว่าการ

ลงทุนท าวิจัยเป็นความเสี่ยงว่าจะไม่ได้ผลิตภัณฑ์จึงไม่อยากลงทุน ในขณะที่บริษัทใหญ่เห็นประโยชน์ว่า

สามารถช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ได้ผลิตภัณฑ์แต่ก็ช่วยลดภาษีได้ 

ระดับเทคโนโลยีที่ใช้ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

ปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

เทคโนโลยีระดับต่ า (low end) เป็นเทคโนโลยีที่ประเทศไทยสามารถพัฒนา
เองได้เป็นส่วนใหญ่และมีคุณภาพ เช่น สายพานล าเลียง หรือโดยมีการน าเข้าอุปกรณ์บางส่วนมาจากยุโรป เช่น 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สกรูเพื่อใช้ในการหลอม 

เทคโนโลยีระดับกลาง (Medium end) เป็นเทคโนโลยีที่ประเทศสามารถ
พัฒนาได้แต่ยังต้องมีการพึ่งพาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไม่สามารถท าได้เองทั้งหมด ต้องใช้องค์ความรู้แบบหลายส่วน 
เช่น เทคโนโลยีการหล่อ 

เทคโนโลยีขั้นสูง (Hight end) ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบและมีก าลังการ
ผลิตสูงน าเข้าทั้งระบบ ซึ่งมีความต้องการมากเนื่องจากใช้เพ่ิมมูลค่า เช่น ระบบการผลิตหรือต้องพ่ึงพาการ
น าเข้าจากยุโรป จีน ไต้หวัน เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ โมลด์ ส าหรับการฉีด 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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การพัฒนากระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบริษัทใหญ่เท่านั้น เนื่องจากบริษัทใหญ่มองว่าเป็น

การสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แม้ไม่ได้ผลิตภัณฑ์แต่ก็ช่วยลดภาษีได้ ในขณะที่บริษัทเล็กมองว่า

การลงทุนท าวิจัยเป็นความเสี่ยงว่าจะไม่ได้ผลิตภัณฑ์จึงท าให้ไม่อยากลงทุน 

 ความจ าเป็นของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร 

ผู้ประกอบการเห็นว่าการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมีความจ าเป็น  

เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ ช่วยพัฒนา

ศักยภาพของบริษัทให้มีโอกาสในการท าธุรกิจได้ เกิดเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาต่อ

ยอดผลงาน การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการผลิต ช่วยลดปัญหาน้ าเสียจาก

กระบวนการผลิต รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้  

 ความเพียงพอของงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการร้อยละ 24.1 เห็นว่างานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรใน

อุตสาหกรรมมีเพียงพอ แต่ปัญหาอยู่ท่ีการจัดการทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และอีก

ร้อยละ 75.9 เห็นว่าไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเห็นว่าสามารถแก้ไขความไม่เพียงพอของงานวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสาหกรรมได้โดย (1) การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐในการสนับสนุนการ

พัฒนา (2) การสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญของงานวิจัยว่าจะช่วย

บริษัทได้อย่างไร โดยเน้นความส าเร็จของการท าวิจัยว่าเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ (3) การร่วมมือกับภาคเอกชน

ในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนของการท างานเพ่ือให้การ

สนับสนุนงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4) การพัฒนางานวิจัยเชิงประยุกต์ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้ใช้งาน และ (5) การจัดตั้งสถาบันเครื่องจักรกลแห่งชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร 

เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลไทยที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพในการผลิต 

 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเอง 

ผู้ประกอบการร้อยละ 53.7 ไม่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็น

ของตนเอง และอีกร้อยละ 46.3 มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเอง ทั้งนี้ ร้อยละ 

37.5 มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองอยู่ในระดับปานกลางและมากในสัดส่วนที่

เท่ากัน ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.9 และ 5.10 ตามล าดับ โดยผู้ประกอบการที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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หรือเครื่องจักรเป็นของตนเองในระดับปานกลาง เนื่องจากเครื่องจักรที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการในการผลิตของผู้ประกอบการได้  เนื่องจาก (1) ต้องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า

ของบริษัท (2) เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัตเิฉพาะ มีก าลังการผลิตขนาดเล็ก และกระบวนการผลิตมี 3 สถานะ (คือ 

เป็นขี้ผึ้งเมื่อเย็นลงแล้ว ระหว่างการผลิตมีการใช้ความร้อนเพ่ือความสะดวกในการหลอมเหลว และใน

ขณะเดียวกันก็ระเหยออกเป็นไอ หรือกลิ่นหอมในตัว ในสภาวะเช่นนี้ จ าต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่อยู่เหนือ

การแข็งตัวและป้องกันมิให้ตัวยาระเหยไปง่ายๆ ในการบรรจุตัวยาก็ต้องอยู่ในสภาพของเหลวในปริมาตรเพียง 

2-4 กรัมเท่านั้น หากยาแข็งตัวก็จะท าให้ท่อน าส่งตัน ไม่สามารถผลิตต่อได้ ดังที่กล่าวมา ท าให้ทางบริษัทจึง

ต้องพัฒนาขึ้นมาใช้เอง) (3) เครื่องจักรที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่มีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองกระบวนการผลิต

ของบริษัทได้ และ (4) เลือกพัฒนาในส่วนของเครื่องจักรที่มีระดับเทคโนโลยีไม่สูงเนื่องจากบริษัทมีองค์ความรู้

และมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการได้ ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีในระดับมาก เนื่องจาก (1) ต้องการสร้าง

ความมั่นคงให้กับธุรกิจจากการมีองค์ความรู้ และ (2) ต้องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าของบริษัท และร้อย

ละ 25.0 มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองอยู่ในระดับน้อย เนื่องจาก (1) การ

แข่งขันของธุรกิจอยู่ที่รูปลักษณ์ของสินค้ามากกว่า เพราะคุณสมบัติสินค้าใกล้เคียงกัน  และ (2) การน าเข้ามี

ราคาไม่สูงมากและน ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีรูปแบบและวิธีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

เครื่องจักรเป็นของตนเองคือ การศึกษาผลงานของบริษัทใหญ่ การสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับภาครัฐ 

และการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งสร้างความ

แตกต่างให้กับสินค้า การจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการออกแบบรวมทั้งการวิจัยพัฒนา ค้นหาโจทย์วิจัยจาก

กระบวนการผลิตที่มีปัญหา 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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แผนภาพที่ 5.9 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร
เป็นของตนเอง 

แผนภาพที่ 5.10 ระดับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรเป็นของตนเอง 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

 ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร 

ผู้ประกอบการร้อยละ 46.2 มีค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

เครื่องจักรอยู่ระหว่าง 0–0.5% ของรายได้ อีกร้อยละ 15.4 มีค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

หรือเครื่องจักรอยู่ระหว่าง 1.1-2.0% ของรายได้ อยู่ระหว่าง 3.1-5.0% ของรายได้ และมากกว่า 5 % ของ

รายได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 7.7 มีค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอยู่

ระหว่าง 2.1-3.0% ของรายได้ ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.11 

 

 

 

 

 

 

 

 46.7  

 53.3  

ม ี

ไม่มี 

มีในระดับ
มาก 

37.5% 

มีในระดับ
ปานกลาง 
37.5% 

มีในระดับ
น้อย 

25.0% 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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แผนภาพที่ 5.11 ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร 
(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

 การวิจัยพัฒนาต่อยอดจากงานต้นแบบของภาครัฐสามารถช่วยยกระดับ

ศักยภาพการแข่งขัน 

ผู้ประกอบการร้อยละ 46.7 คิดว่าการวิจัยพัฒนาต่อยอดจากงานต้นแบบของภาครัฐ

สามารถช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับมากและปานกลางในสัดส่วนที่เท่ากัน เนื่องจากเป็นการ

ช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาของเอกชน ช่วยให้การพัฒนาท าได้เร็วขึ้น  สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความ

เหมาะสม แต่มีผู้ประกอบการอีกร้อยละ 6.7 คิดว่าไม่น่าจะได้หรือไม่แน่ใจการวิจัยพัฒนาต่อยอดจากงาน

ต้นแบบของภาครัฐสามารถช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันได้ เนื่องจากบริษัทเล็กงบประมาณน้อยส าหรับ

การศึกษาวิจัยพัฒนาต่อยอดจากงานต้นแบบเองทั้งหมด และขาดความรู้บางอย่าง เครื่องต้นแบบยังไม่

เหมาะสมกับการใช้งานจริงยังต้องพัฒนาอีก และขึ้นอยู่กับการน าไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม  ดังแสดงตาม

แผนภาพที่ 5.12 

 

 

 

 

0-0.5% ของรายได้ 
46.2% 

1.1-2.0% ของรายได้ 
15.4% 

3.1-5.0% 
ของรายได ้

15.4% 

มากกว่า 5%  
15.4% 

2.1-3.0% ของรายได้ 
7.7% 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
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แผนภาพที่ 5.12 การวิจัยพัฒนาต่อยอดจากงานต้นแบบของภาครัฐสามารถช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 
(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

(6) ความต้องการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า 

ผู้ประกอบการมีความต้องการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพ่ิมเติม โดย

สาขาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ต้องการ อาทิ  

 เทคโนโลยีการรีไซเคิล เนื่องจากขยะของประเทศมีมากจึงควรลดปริมาณโดย

การน ากลับมาใช้ใหม่ 

 เทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต อาทิ การประหยัดหรือการลด

การใช้พลังงาน หรือการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการใช้แรงงาน การผลิตได้มาตรฐาน การเพ่ิม

ปริมาณการผลิต 

 การพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิม เช่น เพ่ิมความหลากหลายของอุปกรณ์ 

 เครื่องตรวจหามะเร็งปากมดลูกส าเร็จรูป 

 ซอฟแวร์ควบคุมเครื่องจักร 

 การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในระบบการผลิต 

 การพัฒนาระบบการขนส่ง เพ่ือช่วยลดต้นทุนให้ต่ าลง 

ไม่น่าจะได/้ไม่แน่ใจ 
6.7% 

ได้ในระดับปานกลาง 
46.7% 

ได้ในระดับมาก 
46.7% 
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 การผลิตไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิงทดแทนจากวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ประเทศ 

 เครื่องอ านวยความสะดวกทางการเกษตร เช่น เครื่องด านา เครื่องฆ่าเชื้อ

เปลือกส้มเพ่ือการส่งออก เครื่องปอกเปลือกขิง 

ส าหรับโจทย์วิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรส าหรับผู้ประกอบการใด

ที่ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือในเรื่อง 

 เตาหลอม เนื่องจากมูลค่าการน าเข้าสูงมาก และมีการใช้งานกันค่อนข้างมาก  

 เครื่องตรวจจับแบบวิชชวล (Visual) เพ่ือใช้ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือวัด เนื่องจากเป็นการยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตให้สูงขึ้นรวมทั้งสร้างโอกาสในการต่อยอดได้  

 การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในห้องเก็บรักษา

เวชภัณฑ์  

 การวัดอนุมูลอิสระในอาหารด้วยระบบอัตโนมัติ 

 การน าผลิตภัณฑ์ยางไปสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการ

ผลิตที่คงคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 เทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น การใช้ผักตบชวามาเป็นแหล่งพลังงานแทนการใช้

ถ่านไม้ทั่วไป  

 เทคโนโลยีด้านแพทย์ เช่น การสกัดเอาสารต่างๆ ที่มีประโยชน์จากผักตบชวา

มาใช้ผลิตยารักษาโรคหรือในด้านอื่นๆ ที่มีประโยชน์ 

 

(7) สาขางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ต้องการเพิ่มเติม และภาครัฐ

ควรพิจารณาให้การสนับสนุนและส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือควรให้ความส าคัญสูงสุด ในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(Stakeholders) เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดประชุมระดม

สมอง Focus group ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง พบว่า สาขางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ต้องการเพิ่มเติม และภาครัฐควรพิจารณา

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือควรให้ความส าคัญสูงสุด ในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 

 อุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากตลาดมีความต้องการแต่ยังขาดเครื่องมือที่มี

ราคาเหมาะสม 

 อุตสาหกรรมแอนนิเมชั่น เนื่องจากมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง 

 อุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพ้ืนที่

การผลิตในภาคการเกษตรมาก แต่ยังมีต้นทุนการผลิตสูง และขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ถ้าน าเทคโนโลยีเข้า

ไปช่วยน่าจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมได้มาก ซึ่งหากได้รับการพัฒนาก็จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนดีขึ้น  

 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ 

โดยมีความสามารถในการผลิตเพียงแต่ขาดเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เหมาะสมหรือมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 

 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เนื่องจากต้นทุนการขนส่งเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ไทย

แข่งขันได้ยาก 

 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  เนื่องจากสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

หลากหลายขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ประโยชน์  

 อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากส่งผลกระทบในวงกว้างในเชิง

สาธารณะ โดยเฉพาะกับผู้ด้วยโอกาสในสังคมหรือพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยภาครัฐลดงบประมาณในการ

รักษาพยาบาลของประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตพืช

พลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่ท่ัวโลกต้องการ วัตถุดิบทดแทนช่วยลดการท าลายป่าไม ้

 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้าน

ทรัพยากร และผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมมีอีกมาก อาทิ จากยางธรรมชาติ 

น าไปสู่ยางดิบ ยางแผ่น ยางก้อน แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาทั้งระบบ 

 อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม เพราะประโยชน์ต่อสังคมในเชิงกว้าง 
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(8) ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันที่

ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ (ดังแสดงตามแผนภาพที่ 

5.13) 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี 2556-2559 ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันในระดับมากที่สุด ได้แก่  

 อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 8.9 

จากคะแนนเต็ม 10.0 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพการ

ผลิต การลดต้นทุน การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต เครื่องจักรกลการเกษตรก่อนและหลังเก็บเกี่ยว 

(เครื่องไถ เครื่องปลูก เครื่องให้น้ าและปุ๋ย เครื่องนวด เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องอบแห้ง เครื่องสี เครื่องปลอก/

กะเทาะเปลือก เครื่องคัดขนาด) เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตาม

วัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การแปรรูปพืชท้องถิ่น เช่น มะพร้าว กล้วย 

 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 8.3 ซึ่งสาขา

เทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การใช้พลังงานที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไบโอแมส 

ไบโอดีเซล NGV ส าหรับการสร้างไฟฟ้า การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม เครื่อง

หีบปาล์มอัตโนมัติ การใช้ประโยชน์ของเหลือจากกระบวนการผลิต เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตแก๊ส

ชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ(Landfill Gas)  ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (Smart Grid)  

 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 8.3 ซึ่งสาขา

เทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องมือวัดค่าทางเคมีส าหรับตรวจสอบปริมาณหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาพันธุ์ การพัฒนาระบบเลี้ยง 

 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 8.3 ซึ่งสาขา

เทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า การลดต้นทุนการผลิต เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบ

คุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม อุปกรณ์บ าบัดน้ าเสียจาก

กระบวนการผลิต ระบบสายพานล าเลียงปลอดสนิม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุการ

เก็บรักษาอาหาร บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและดัดแปลงได้ง่าย บรรจุภัณฑ์แบบ

บริโภคครั้งเดียว และบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารพร้อมรับประทาน ถุงบรรจุภัณฑ์ส าหรับนึ่ง/ต้ม บรรจุภัณฑ์ 
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แอคทีฟปกป้องและควบคุมสภาพบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ป้องกันการเข้าออกของก๊าซต่างๆ บรรจุภัณฑ์

อาหารแบบฉลาด เช่น เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าออกซิเจน ตัวชี้วัดความสดของอาหาร เป็นต้น  

 อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 8.1 ซึ่ง

สาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการบริการทางการแพทย์  ชิ้นส่วนในกล้องผ่าตัด 

เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม สิ่ง

อ านวยความสะดวกในการให้บริการกับชาวต่างชาติที่มีรายได้สูง  เช่น หุ่นยนต์พยาบาลบริการวัดไข้ ยกของ  

เสิรฟ์น้ า สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นให้สามารถดูแลตนเองได้ และลด

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ดูแล วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น สายยางให้อาหาร สาย

น้ าเกลือ ระบบโทรเวช รถเข็น ขาเทียม 

ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี 2556 -2559 ที่ผู้ประกอบการมีความ

ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพ

การแข่งขันในระดับมาก ได้แก่ 

 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 7.3 ซึ่งสาขา

เทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องกรีดยางช่วยลดต้นทุนค่าแรงและระยะเวลา การพัฒนาเทคโนโลยีการแปร

รูปผลิตภัณฑ์ยาง การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ าเสีย  

 อุตสาหกรรมตามความต้องการของภาคเอกชน อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 7.0 

ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การลดปริมาณขยะเคมีที่มีมลพิษต่ า หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตาม

วัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การพัฒนาโมลด์ขนาดใหญ ่การพยากรณ์เทคโนโลยี 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสาขาต่อเนื่อง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.9 ซึ่ง

สาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การปิดเปิดไฟด้วยเสียง ช่วย

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใส่ความคิดสร้างสรรค์ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของ

อุตสาหกรรม การพัฒนายานยนต์ประหยัดพลังงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น มอเตอร์ไซค์ 

เรือยนต์ ร่มบิน 

 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอล มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.9 

ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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 อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.8 

ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ งานเครื่องมือกลขนาดเล็ก การพัฒนาเครื่องมือระบบแมนนวลให้เป็นแบบ

อัตโนมัติ เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของ

อุตสาหกรรม ระบบสมองกลฝังตัวหรือไมโครคอนโทรเลอร์ (CPU) เพ่ือควบคุมการท างาน เครื่องมือที่อ านวย

ความสะดวกในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องปิดฉลาก เครื่องปิดผนึก อุปกรณ์การเคลื่อนย้าย สายพานล าเลียง 

 อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

6.6 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เทคโนโลยีระบบราง หรือการเพ่ิมทางเลือกในการขนส่งช่วยลดต้นทุน

การขนส่ง การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมการผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

6.3 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ ควบคุมการผลิต เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัด

ค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม  ปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุดิบ การพัฒนา

อุตสาหกรรมไบโอพลาสติกให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพ่ือรองรับมาตรการและ

นโยบายในการจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวโน้มการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.2 

ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED การซ่อมบ ารุง

ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของ

อุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.1 ซึ่ง

สาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตาม

วัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรมการพัฒนาไปสู่การผลิตด้วยตนเองไม่ใช่รับจ้างประกอบ รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์

ไฮบริด การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ือทดแทนเหล็ก โลหะ หรือกระจก และลดการสิ้นเปลืองพลังงานใน

การผลิตชิ้นส่วนทั้งที่ใช้ตกแต่งภายใน เช่น ระบบไฟ กระจก และที่ใช้ในภายนอก เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้าง

รถยนต์ โบกี้รถไฟ การพัฒนายานยนต์ที่มีน้ าหนักเบา สามารถควบคุมต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงลงได้ รวมไปถึง

เพ่ิมประสิทธิภาพรถ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคิดค้นวัตถุดิบที่มีความ

คงทน ที่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี 2556-2559 ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันในระดับปานกลาง ได้แก่ 

 อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6.0 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่

ต้องการ ได้แก่ เครื่องมือที่มีระบบสัญญาณเตือนเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิต

ตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม เครื่องมือพ้ืนฐาน เช่น เครื่องหล่อ เบ้าหล่อขนาดใหญ่ เครื่องมืออัตโนมัติ 

เช่น เครื่องเรียงอิฐ การพัฒนาสินค้าและวัสดุในงานก่อสร้าง ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานและระบบคมนาคม  

 อุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง) มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

5.9 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม เครื่อง

เจียระไนอัญมณีแบบละเอียด 

 

แผนภาพที่ 5.13 ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขัน 

 
 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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แฟชั่น (สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง) 

ก่อสร้าง 

ยานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การผลิตข้ึนรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก 

โลจิสติกส์และสาขาต่อเนื่อง 

เครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล 

ท่องเที่ยวและสาขาต่อเนื่อง 

ตามความต้องการของภาคเอกชน เช่น สิ่งแวดล้อม แม่พิมพ์ 

ยางและผลิตภัณฑ์ 

การแพทย์และสาธารณสุข 

อาหารแปรรูป 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

พลังงานทดแทน 

การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 

 มากที่สุด  น้อย   มาก  ปานกลาง 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ส าหรับการจัดประชุมระดมสมอง Focus group ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง มีประชาชนของประเทศจ านวนมากที่จะได้รับประโยชน์  เป็นอุตสาหกรรม

อนาคตของประเทศ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม

อาหาร (2) อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (3) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง และอุตสาหกรรมพลาสติก

และผลิตภัณฑ์พลาสติก และ (4) อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมระดมสมองมี

ความต้องการเทคโนโลยีที่ส าคัญ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

 การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม (การแปรรูปข้าว ไบโอเทคโนโลยี) 

 การพัฒนาที่เน้นการแปลงวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือการแปลงองค์ความรู้

ไปสู่การเพ่ิมมูลค่า 

 การพัฒนาเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีศักยภาพแข่งขันได้ (มีความต้องการของ

ตลาด มีองค์ความรู้ ต้นทุนไม่สูง) 

 การพัฒนาให้มีต้นทุนลดลงและแข่งขันได้ 

 การเพ่ิมจ านวนและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 

 การพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล (มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

 การพัฒนาคุณภาพไม่ให้ถูก NTB 

 การพัฒนาเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีศักยภาพแข่งขันได้ (มีความต้องการของ

ตลาด มีองค์ความรู้ ต้นทุนไม่สูง 

 การพัฒนาเทคโนโลยีทางพลังงาน เช่น เครื่องส ารองพลังงาน เครื่องกรอง

พลังงานชีวมวล แบตเตอรี่ไฟฟ้า 

 การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ได้เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่ต้องใช้ใบรับรอง 

เช่น ที่นอนลม เตียงพยาบาล ชุดทดสอบส าเร็จรูป 

 การพัฒนางานวิจัยทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง 

 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรโดยใช้การตลาดน า และต้องขายได้  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
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การแข่งขัน  

 

  

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
5-25 

จากข้อมูลความต้องการทางเทคโนโลยีที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดม

สมอง พบว่า ลักษณะความต้องการทางเทคโนโลยีโดยรวมส าหรับการพัฒนอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ มีดังนี ้

 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่ เป็นประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง 

(เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องกรีดยาง เครื่องตัด/แยกทลายปาล์ม เครื่องหีบปาล์ม) 

 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่ประชาชน SMEs หรือชุมชน เข้าถึงได้ง่าย (ใช้

องค์ความรู้เข้าใจง่าย ต้นทุนไม่สูง) 

 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรโดยใช้การตลาดน า และต้องขายได้ 

 การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพ่ือตอบสนองตลาดภูมิภาคอาเซียนและกลุ่ม

ประเทศเพ่ือนบ้าน CLMV เช่น ลาว พม่า กัมพูชา 

 การพัฒนาเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีศักยภาพแข่งขันได้ (มีความต้องการของ

ตลาด มีองค์ความรู้ ต้นทุนไม่สูง) 

 การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่ได้เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่ต้องใช้ใบรับรอง 

เช่น ที่นอนลม เตียงพยาบาล ชุดทดสอบส าเร็จรูป 

 ภาครัฐมีแผนการสนับสนุนที่ชัดเจน (ทั้งขอบเขตการด าเนินงานและหน่วยงาน

รับผิดชอบ) 

 ภาครัฐมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ บุคลากร 

โครงสร้างพื้นฐาน) 

 ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น 

 ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

 

(9) Key Success Factors ของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส าหรับ

ผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่

เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ท าให้ทราบว่า 
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Key Success Factors ของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส าหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อ

ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน คือ  

 การบูรณาการความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน

ในการ พัฒนาการวิ จั ยและพัฒนา เทคโนโลยีห รื อ เครื่ อ งจั กรส าหรั บผู้ ป ระกอบการ ไทย  โดย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนความรู้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดหาผู้ใช้และแหล่งวัตถุดิบราคา

ถูก กระทรวงการคลังช่วยเรื่องภาษีให้ผู้ประกอบการแข่งขันได ้

 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

 การหาเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน 

 การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาให้กับ

ผู้ประกอบการ  

 การพัฒนาที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ 

 ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา (Innovation Idea) ทั้งด้านเทคโนโลยี 

กระบวนการผลิต เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ 

 เป้าหมายของการวิจัยการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น ลดการใช้แรงงาน ลดความ

เสียหาย เพ่ิมปริมาณ รักษามาตรฐาน 

 การสร้างความแตกต่าง 

 การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย 

 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน 

 การสนับสนุนที่ปราศจากเงื่อนไข 

 การให้อิสระในการท างานสูง 

 การพัฒนาการออกแบบ (Design) ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และระบบวิศวกรรม  

 การเปลี่ยนแปลงแปลงบทบาทจากผู้รับจ้างผลิต OEM ไปสู่การผลิตแบบ ODM 

และ OBM 

 ความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการท างานวิจัยพัฒนาและการลงทุนใน

งานที่สนใจ  
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5.3 ผลการประเมินศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ 
 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ ภาคการศึกษา

และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาให้ทราบว่า ศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน

ภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ อย่างไร ปรากฏผลการส ารวจวิจัยดังต่อไปนี้คือ 
 

(1) ความเกี่ยวข้องในการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเครื่องจักรร่วมกับ

ภาคเอกชน เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งาน รวมทั้งสามารถน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ประกอบการ เช่น 

การพัฒนาเครื่องมือวัด อย่างไรก็ตามมีภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยบางส่วนที่ผู้ประกอบการประสบ

ปัญหาทางธุรกิจและถอนตัวจากการด าเนินงานส่งผลให้ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยต้องพัฒนางานต่อเองโดย

การจ้างผลิตจึงท าให้ผลงานที่ได้มีต้นทุนค่อนข้างสูง 
(2) ภาคอุตสาหกรรมที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีเชี่ยวชาญ 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.5 มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 

รองลงมาร้อยละ 13.0 มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเกษตร ร้อยละ 11.6 มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมแปร

รูปอาหาร ร้อยละ 10.1 มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ร้อยละ 7.2 มีความเชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ร้อยละ 5.8 มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในสัดสวนที่เท่ากัน ร้อยละ 4.3 มีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

เครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี) และอุตสาหกรรมตามความ

ต้องการของภาคเอกชน เช่น เครื่องมือวัดทางเคมี ในสัดส่วนเดียวกัน ร้อยละ 2.9 มีความเชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ในสัดส่วนเดียวกัน และร้อยละ 1.4 มีความเชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังแสดงตามตามตารางที่ 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 ภาคอุตสาหกรรมที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องเชี่ยวชาญ 

อุตสาหกรรม ร้อยละ 
อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 14.5 
อุตสาหกรรมเกษตร 13.0 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 11.6 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 10.1 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 7.2 
อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 5.8 
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ 5.8 
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 5.8 
อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ 4.3 
อุตสาหกรรมแฟช่ัน (สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี) 4.3 
อุตสาหกรรมตามความต้องการของภาคเอกชน เช่น เครื่องมือวัดทางเคมี 4.3 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 2.9 
อุตสาหกรรมโลจสิติกส ์ 2.9 
อุตสาหกรรมการผลิตขึ้นรูปผลิตภณัฑ์พลาสติก 2.9 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 2.9 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1.4 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

(3) สาขางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ประเทศไทยมีความโดดเด่น 
สาขาเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ และการน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ ภาค

การศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่า สาขางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่

ประเทศไทยมีความโดดเด่น ได้แก่ เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีทางด้านอาหาร (การยืดอายุของ

อาหาร) เทคโนโลยีด้านเคมี เทคโนโลยีด้านสายพานล าเลียง และเทคโนโลยีทางอินเวอร์เตอร์ (ระบบควบคุม

การหมุนของมอเตอร์) เพราะสามารถประยุกต์ได้หลากหลาย สร้างมูลเพ่ิมให้กับสินค้า ลดต้นทุนการผลิต ลด

การใช้พลังงาน เป็นเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตได้ ส าหรับสาขาเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ 

ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานด้านโลหะ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การพัฒนาเครื่องมือวัด

ทางด้านเคมี ระบบการวัดอัตโนมัติ เทคโนโลยีเครื่องมือกล เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีทางด้านพลังงานชีวมวล 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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เทคโนโลยีทางด้านเซนเซอร์ ทั้งนี้ การน าไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมนั้น สามารถน าคุณสมบัติหรือค่า

ทางเคมีที่ได้มาประยุกต์ได้กับอุตสาหกรรมการผลิตทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการ

น าไปใช้ และการพัฒนาทางเทคโนโลยีทุกอย่างมีความจ าเป็นต้องใช้ค่าสถิติที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ด้าน

การเกษตร เทคโนโลยีเซ็นเซอร์จะช่วยพยากรณ์และหาต าแหน่งท่อน้ าหยดที่มีปัญหาช่วยลดต้นทุน ด้านอาหาร 

เทคโนโลยีวัสดุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกวัสดุให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการผลิตอาหาร เช่น ทนความ

เย็น ทนความร้อน ทนความชื้น ไม่ท าปฏิกิริยากับอาหาร ด้านยานยนต์ เทคโนโลยี Pagen Senser ช่วยวัด

แรงดันลมยางซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ และการประหยัดพลังงาน ด้านการแพทย์ เทคโนโลยี 

Pagen Senser ช่วยวัดความดันของเส้นหัวใจก่อนการท าบอลลูม เทคโนโลยีวัสดุช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

เลือกวัสดุให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ เช่น ทนความร้อน ทนความชื้น ไม่ท าปฏิกิริยา

กับยาหรือสารละลาย 

(4) ศักยภาพของประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันของประเทศ ในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า 

ภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการ

ไทยให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตจากเดิมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐเองมีแผนการสนับสนุนที่มีขอบเขตการด าเนินงานและ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่เกิดข้ึนจะต้องเป็นการพัฒนาที่มีทิศทางที่เกิดจาก

การใช้นโยบายภาครัฐเป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานซึ่ง

นับได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า การสนับสนุนโครงการต้นแบบที่มีอยู่แล้วให้สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง

พาณิชย์ โดยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน เช่น การร่วมทุน การจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ า  

(5) ระดับปัญหาของการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศเพื่อตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมของประเทศ (ดังแสดงตามตารางที่ 5.2) 

ภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า ระดับปัญหาของการ

พัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของประเทศที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่  

 ปัญหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามีอยู่จ ากัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 

จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ

มากขึ้น การลดภาษีให้กับผู้ท าวิจัยเพื่อสร้างแรงจูงใจ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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 ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ ใช้ ใน

ภาคอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การ

ส่งเสริมให้ผู้มีความรู้น าความรู้ออกมาใช้ประโยชน์ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ศึกษาต่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะ

เกิดข้ึนและสนับสนุนเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ สนับสนุนการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

 ปัญหาบุคลากรทางด้านเทคนิคที่มีความช านาญเฉพาะทางมีไม่เพียงพอ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ จัดหาทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ ์การสร้างแรงจูงใจในการศึกษา รวมทั้งโอกาสในการมีงานท าและค่าตอบแทนที่

เหมาะสม การแถลงข่าวความส าเร็จของผลงานเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้เฉพาะทางและการฝึกปฏิบัติ 

 ปัญหาการขาดการติดตามข้ อมู ลข่ า วสาร เกี่ ยวกับกฎระเบียบหรื อ

มาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมากขึ้นเพ่ือให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ การจัดท าข้อมูลมาตรฐานหรือกฎระเบียบ

เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถมีช่องทางในการติดตาม 

 ปัญหาบุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43 จากคะแนนเต็ม 

5.00 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ เพ่ิมโอกาสให้มีช่องทางในการพัฒนาทักษะ เช่น การจัดประกวด

ผลงาน 

ภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า ระดับปัญหาของการ

พัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของประเทศที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  

 ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบพ้ืนฐาน เช่น เหล็ก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวทุกระดับตั้งแต่

ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า การลดภาษีน าเข้าสินค้าวัตถุดิบที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัยและพัฒนา 

 ปัญหาเครื่องมือเครื่องจักรพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.21 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ สนับสนุนให้มีเครื่องมือเครื่องจักรพ้ืนฐาน

ส าหรับการพัฒนาที่เพียงพอต่อการประยุกต์ใช้งาน การส่งเสริมการใช้เครื่องมือให้เต็มศักยภาพ การลดภาษี

ส าหรับการน าเข้าเครื่องจักรที่ใช้ส าหรับการวิจัยและพัฒนา  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
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การแข่งขัน  
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 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงระดับเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.21 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การพัฒนาเพ่ือจับจองพ้ืนที่ไว้ก่อน การพัฒนาเชิง

ประยุกต์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมต่อยอด 

ภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า ระดับปัญหาของการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของประเทศทีอ่ยู่ในระดับน้อย ได้แก่  

 ปัญหาเครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพต่ า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.77 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 

 

ตารางท่ี 5.2 ระดับปัญหาของการพัฒนาทางเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของ

ประเทศ 

ปัญหา ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5.00) 

งบประมาณสนับสนุนการวิจยัและพัฒนามีอยู่จ ากัด 3.71 
ขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 3.50 
บุคลากรทางด้านเทคนิคท่ีมีความช านาญเฉพาะทางมไีม่เพียงพอ 3.50 
การขาดการติดตามข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลง 3.46 
บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ 3.43 
การขาดแคลนวัตถุดิบพ้ืนฐาน เช่น เหล็ก 3.21 
เครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐานส าหรบัการพัฒนาไมเ่พียงพอ 3.21 
การเปลีย่นแปลงระดับเทคโนโลยทีี่รวดเร็ว 3.21 
เครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่มีประสทิธิภาพต่ า 2.77 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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5.4 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนา

เทคโนโลยีที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง 

พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาค

การศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาให้ทราบว่า ความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพ่ือ

จัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2556 

ถึง พ.ศ.2559 ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นอย่างไร 

ปรากฏผลการส ารวจวิจัยดังต่อไปนี้คือ 
 

(1) ความเหมาะสมของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อตอบสนอง

ต่ออุตสาหกรรม 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 53.6 เห็นว่าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

เครื่องจักรเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของประเทศมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 

35.7 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย โดยให้เหตุผลว่าผู้ผลิตยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานไดท้ั้งหมด นอกจากนี้การพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องในบางขั้นตอนซึ่งก็มี

การใช้งานได้ดีอยู่แล้ว ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.14 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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แผนภาพที่ 5.14 ความเหมาะสมของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพ่ือตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรม 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 

(2) ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ใน

การผลิต 

กลุ่ มตั วอย่ า ง โดยส่ วน ใหญ่ เห็ นว่ า  ปั จจุ บั นความร่ วมมื อระหว่ า งภาครั ฐ กับ

ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีแนวโน้มที่มากขึ้น เนื่องจากเป็นการ

ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาในการต่อยอดงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม 

การสร้างการเชื่อมโยงยังอยู่ในวงจ ากัด จึงเกิดช่องว่างระหว่างความต้องการของภาคเอกชนที่ยังมีอยู่มากมาย

กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายยังส่งผลให้การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี

ยังที่เกิดขึ้นยังอยู่ในระดับที่ต่ า 

(3) ความคาดหวังท่ีต้องการและสถานภาพปัจจุบันที่เกิดในการพัฒนาเทคโนโลยีของ

ไทย (ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.15) 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ภาครัฐ 

ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความคาดหวังที่ต้องการและสถานภาพปัจจุบันที่เกิดในการ

พัฒนาเทคโนโลยีของไทย พบว่า ทุกประเด็นความคาดหวังที่ต้องการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสถานภาพ

เหมาะสมในระดับน้อย 
35.7% เหมาะสมในระดับปาน

กลาง 
53.6% 

เหมาะสมในระดับมาก 
10.7% 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ปัจจุบันที่ เกิดขึ้น  โดยประเด็นความคาดหวังที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุด ได้แก่  การสนับสนุนจาก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาทางเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย (ทั้งด้านบุคลากร 

ด้านการเงิน ด้านเทคนิค) โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.35 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

ในขณะที่สถานภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ศักยภาพความเชี่ยวชาญของ

หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.10 (คะแนน

เต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

ส าหรับประเด็นความคาดหวังที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.11 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ในขณะที่

สถานภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.41 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับน้อย 

และเม่ือพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ย พบว่า การน างานวิจัยมาต่อยอดใน

เชิงพาณิชย์เป็นประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่างกันมากที่สุด โดยมีค่าความแตกต่างกัน/ช่องว่าง (Gap) ที่ระดับ 

1.79 แสดงให้เห็นว่าการน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวัง

ที่ผู้ประกอบต้องการได้ในระดับที่มากนัก ในขณะที่ประเด็นศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐใน

การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยเป็นประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่างกันน้อยที่สุด โดยมีค่าความ

แตกต่างกันค่าความแตกต่างกัน/ช่องว่าง (Gap) ที่ระดับ 1.10 แสดงให้ว่าศักยภาพความเชี่ยวชาญของ

หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยสามารถตอบสนองความคาดหวังที่ผู้

ประกอบต้องการได้ในระดับท่ีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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แผนภาพที่ 5.15 ความคาดหวังที่ต้องการและสถานภาพปัจจุบันที่เกิดในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย 
(หน่วย: ค่าเฉลี่ย) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

5.5 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของไทย  และ

ศักยภาพความเชี่ยวชาญ กับกลุ่มประเทศในอาเซียน 
 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาค

การศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาให้ทราบว่า การพัฒนาเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของไทย และศักยภาพความเชี่ยวชาญ กับกลุ่มประเทศในอาเซียน  เป็นอย่างไร 

ปรากฎผลการส ารวจวิจัยดังแสดงตามตารางที่ 5.3 ดังนี้คือ  

เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามแล้วกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.8 เห็นว่าด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีและเครื่องจักรของเวียดนามด้อยกว่าของไทย รองลงมา ร้อยละ 15.4 ไม่มีความแตกต่างกัน มีเพียง

ร้อยละ 3.8 ที่เห็นว่าเวียดนามเหนือกว่าไทย และกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.6 เห็นว่าด้านศักยภาพ

ความเชี่ยวชาญในการผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักรของเวียดนามด้อยกว่าของไทย รองลงมา ร้อยละ 11.5 ไม่

มีความแตกต่าง มีเพียงร้อยละ 3.8 ที่เห็นว่าเวียดนามเหนือกว่าไทย โดยเห็นว่าด้วยกระแสของการพัฒนา
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การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 

การน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐ 

ศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา
เทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย 

การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย (ทั้งด้าน… 

ความเป็นจริง 

ความคาดหวัง 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย                                   
5-36 

ประเทศท าให้เวียดนามมีความมุ่งมั่นและมีนโยบายในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยรัฐบาลควบคุม

ธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมของประชากรเวียดนามพร้อมเรียนรู้ และในอนาคตเวียดนามอาจจะเป็นฐานการ

ผลิตให้กับประเทศต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้มากกว่าไทย โดยเฉพาะในด้าน Biotechnology 

ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียแล้วกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 เห็นว่าทั้ง

การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรและศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักรของ

มาเลเซียด้อยกว่าของไทย โดยเห็นว่ามาเลเซียมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ มีนโยบายชัดเจนว่าประเทศจะเดิน

ไปทางไหนแต่ด้วยข้อจ ากัดทางศาสนาและการเมืองยังเป็นข้อจ ากัดส าหรับการพัฒนาและการลงทุน ประกอบ

กับตลาดบางอุตสาหกรรมมีขนาดเล็กและวัสดุไม่หลากหลาย รองลงมาเห็นว่ามาเลเซียเหนือกว่าไทย คิดเป็น

ร้อยละ 30.8 และไม่มีความแตกต่างกัน คิดเป็นร้อยละ 19.2 เนื่องจากนโยบายของมาเลเซียมุ่งเน้นความ

เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ยาง 

ประเทศไทยแม้จะยังมีความได้เปรียบประเทศอาเซียน อย่างประเทศเวียดนามและประเทศ

มาเลเซีย เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทักษะองค์ความรู้ในการพัฒนา แต่ยังมีข้อด้อยที่นโยบาย

และแผนพัฒนาของประเทศยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเวียดนามและมาเลเซีย กล่าวคือ ทั้ง 2 

ประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งระบบการศึกษา พัฒนาการวิจัย การสนับสนุนเงินทุนและการเป็นผู้ลงทุนของรัฐ 

ในขณะที่ไทยมีแผนการพัฒนาที่ยังขาดศักยภาพพัฒนาที่ยังขาดศักยภาพ และการสนับสนุนทางการเงินยังมี

น้อยกว่าท าให้การพัฒนายังไม่เห็นผล รวมทั้งพฤติกรรมของคนไทยที่ยังพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ 

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ จีน อินเดีย ยุโรป สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กลุ่มตัวอย่างโดย 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.0 เห็นว่าทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรและศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต

เทคโนโลยีและเครื่องจักรของประเทศอ่ืนๆ เช่น อินโดนีเซีย ไม่แตกต่างจากไทย รองลงมาเห็นว่ายุโรป สิงคโปร์ 

เหนือกว่าไทย คิดเป็นร้อยละ 33.3 เนื่องจากยุโรป สิงคโปร์ มีความพร้อมด้านคนที่มีทักษะ มีเงินส าหรับการ

ลงทุนมากกว่าไทย และเห็นว่าจีน อินเดีย ด้อยกว่าไทย คิดเป็นร้อยละ 16.7 
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ตารางท่ี 5.3 เปรียบเทียบการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของไทย และศักยภาพ      

ความเชี่ยวชาญกับกลุ่มประเทศในอาเซียน 

ประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีและเคร่ืองจักร ศักยภาพความเชี่ยวชาญ 
ในการผลิตเทคโนโลยีและเคร่ืองจักร 

ไม่มีความแตกต่าง เหนือกวา่
ไทย 

ด้อยกว่า
ไทย 

ไม่มีความแตกต่าง เหนือกวา่
ไทย 

ด้อยกว่า
ไทย 

เวียดนาม 15.4 3.8 80.8 11.5 3.8 84.6 

มาเลเซีย 19.2 30.8 50.0 19.2 30.8 50.0 
อื่นๆ เช่น จีน อินเดีย ยุโรป
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 50.0 33.3 16.7 50.0 33.3 16.7 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

ทั้งนี้ ประเทศคู่แข่งในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมของ

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ยุโรป จีน อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวัน โดยประเทศคู่แข่งดังกล่าวร้อยละ 9.1 ไม่มีการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร ขณะที่อีกร้อยละ 83.3 เห็นว่าประเทศคู่แข่งมีวิธีการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักร ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในระดับมากร้อยละ 70.0 ในระดับปานกลาง  

ร้อยละ 30.0 ดังแสดงตามแผนภาพที่ 5.16 และ 5.17 ตามล าดับ 

โดยวิธีที่ประเทศคู่แข่งใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของ

อุตสาหกรรม ได้แก่ 

 ภาครัฐเป็นผู้ก าหนดหนดนโยบายให้ภาคการผลิต และสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานทั้ง

การศึกษา เงินส าหรับการท าวิจัยและเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา 

 ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วผลิตสินค้าให้มีคุณสมบัติตามที่ผู้บริโภคต้องการ 

 การเลียนแบบจากต้นแบบของประเทศผู้น า 

 รัฐบาลก าหนดเป้าหมายและร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่ผลิตภัณฑ์

ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งการพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือใช้ในการพัฒนา และการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ 
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แผนภาพที่ 5.16 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิตของอุตสาหกรรมของประเทศคู่แข่ง 

แผนภาพที่ 5.17 ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมของประเทศคู่แข่ง 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

(หน่วย: ร้อยละของผู้ตอบ) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.1  

 90.9  ม ี

ไม่มีเลย 

มีในระดับ
ปานกลาง 
30.0% 

มีในระดับ
มาก 

70.0% 
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5.6 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงาน

ของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เช่น ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดประชุมระดมสมอง Focus group ระหว่าง

ผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ที่ปรึกษาสามารถสรุป

แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ของส านักส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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สถานภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง/ความประสงค์ให้ปรับปรุงแกไ้ข 

 เป็นโครงการที่มีกรรมการผู้ เชี่ ยวชาญในการ
พิจารณาและตรวจสอบโครงการ  

 เป็นโครงการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนใน
การพัฒนา  

 เป็นโครงการช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาลง ช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาและปรับปรุง
ผลงานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

 เป็นโครงการช่วยให้เกิดการพัฒนางานต้นแบบเพื่อ
ขยายผลในเชิงพาณิชย์  

 เป็นโครงการที่มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินโครงการ 

 เป็นโครงการที่บุคลากรในการดูแลติดตามผลน้อย
เมื่อเทียบกับการสนับสนุนที่หลากหลายส่งผลให้
การติดต่อประสานงานระหว่างกันยังมีน้อย และ
เจ้าหน้าที่ที่ดู โครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีที่สนับสนุนน้อย  

 เป็นโครงการยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักรวมทั้งเป้าหมาย
การสนับสนุนยังไม่ชัดเจนแต่มีทิศทางที่ดีขึ้น 

 เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาธุรกิจ และเกิดการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
ธุรกิจ  

 เป็นโครงการที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร (บุคลากร
และวัตถุดิบ) ของประเทศเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในภาคเอกชนให้เกิดประสบการณ์และ
เทคนิคในการผลิตเพิ่มข้ึน  

 ควรพิจารณาโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการ
ในอดีตเพื่อให้เห็นผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  

 การได้รับการสนับสนุนอยางต่อเนื่อง  
 การเพิ่มจ านวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ส าหรับการติดตามช่วยเหลือให้ข้อมูลเป็นรายสาขา
เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือกรณีที่ผู้ร่วมโครงการไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้  

 การสร้างและขยายเครือข่ายนักเทคโนโลยีและ
ผู้ประกอบการ  

 การเพิ่มงบประมาณสนับสนุน  
 การเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ 

ที่มา: จากการส ารวจ 
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ส าหรับรูปแบบความต้องการ/การได้รับการสนับสนุนที่ควรเป็น  จากส านักส่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

 การให้ความรู้เพ่ิมเติมจากที่บริษัทมีอยู่  

 การเป็นตัวกลางในการจับคู่ธุรกิจ และการจับคู่นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ

กับภาคเอกชนที่มีความต้องการ 

 การติดตามการท างานของผู้ประกอบการเพ่ือรับทราบปัญหา 

 การขยายระยะเวลาในการศึกษาเพ่ือให้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และการแบ่ง

โครงการเป็นระยะในการพัฒนา  

 การฝึกอบรมพนักงานโดยมีการออกใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ

สามารถน าองค์ความรู้มาใช้ปฏิบัติงานจริง 

 ส่งเสริมโครงการที่มีการน าไปใช้งานในวงกว้าง 

 การมีผู้เชี่ยวชาญกลางเพ่ือช่วยเหลือนักวิจัยในการพัฒนางานที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะ

ทาง เนื่องจากในการพัฒนาเทคโนโลยีบางอย่างต้องอาศัยองค์ความรู้แบบสหวิชา ซึ่งนักวิจัยคนเดียวไม่

สามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ 

 

ส่ิงทีก่ลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้ช่วยเหลือ

ในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรของอุตสาหกรรม จากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขัน ได้แก่ 

 การพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรให้มีความ

หลากหลายมากข้ึน 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการวิจัย ให้เปิดให้ผู้ผลิตใช้ประโยชน์ได้ โดย

อาจจะเรียกเก็บค่าบริการ 

 เงินทุนส าหรับการวิจัยพัฒนา  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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 ศูนย์กลางรวบรวมเทคโนโลยีการผลิต 

 

สิ่งที่กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องเห็นว่าควรจะท าแต่

ไม่ได้ท าในช่วงท่ีผ่านมาหรือคาดหวังให้หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ 

 การสร้างทีมงานวิจัยเป็นของตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  

 การเพ่ิมความเชี่ยวชาญของผู้ติดตามประเมินผลที่ตรงกับงาน 

 การจัดท าวารสารเครื่องจักรกลเพื่อเสนอผลงานให้ผู้ประกอบการรับทราบ 

 การออกใบรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และประชาสัมพันธ์โครงการ

และผลิตภัณฑ์จากโครงการมากขึ้น 

 

กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ทิศทางหรือบทบาท

ในการพัฒนาทางเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต (ในช่วง 

1-5 ปีข้างหน้า) คือ 

 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเพ่ือสร้างงานวิจัยที่เกิดผลกระทบ

ในวงกว้าง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาเครื่องมือวัด กรมวิทยาศาสตร์บริการพัฒนาวิธีวัด 

กระทรวงสาธารณสุขน าผลงานใช้ กระทรวงอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ 

กระทรวงพาณิชย์น าไปแสดงในงานแสดงสินค้าเพ่ือขยายตลาด 

 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความช านาญทางด้านตลาด เพ่ือเพ่ิม

ช่องทางในการจ าหน่าย การช่วยเหลือในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของเครื่องที่ผลิตขึ้น 

 การเพ่ิมสัดส่วนการสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นผลงานมากกว่าการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

 การปรับบทบาทในการเป็นผู้น าในการชี้เป้าหมายให้ภาคเอกชน โดยการก าหนด

เป้าหมายการสนับสนุนที่ชัดเจน เช่น การเน้นการสนับสนุนที่อุตสาหกรรมส าคัญ แต่มีการสนับสนุนการพัฒนา

ที่ครบวงจร การพัฒนาสินค้าที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่มีมูลค่าสูง 

 การสนับสนุนจากภาครัฐที่ครบวงจร ตั้งแต่งบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ 

 การสนับสนุนจากภาครัฐที่ต่อเนื่อง 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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 การบูรณาการโครงการที่ให้การสนับสนุนให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอดห่วงโซ่

อุปทาน  

 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน โดยการมี

หน่วยงานการในการรวบรวมและให้บริการข้อมูล และประสานความร่วมมือ  

 

Key Success Factors ในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย เพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
จากมุมมองของกลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีการด าเนินการที่ซ้ าซ้อนกัน 

เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนให้มีความเข้มแข็ง โดยการเชื่อมโยง

ความต้องการของภาคเอกชนกับองค์ความรู้ของนักวิจัยเพื่อให้ผลงานการสร้างความร่วมมือให้เกิดงานวิจัย 

 การส่งเสริมการลงทุนวิจัย โดยกระตุ้นความตระหนักของผู้ประกอบการให้เห็น

ความส าคัญของการลงทุนวิจัย  

 การสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์จากผลงานที่พัฒนาขึ้น 

 การสร้างความสัมพันธ์ของโครงการที่ให้การสนับสนุนเพ่ือเกิดประโยชน์สู งสุดจาก

การใช้งาน 

 การก าหนดนโยบายการสนับสนุนและหาทีมท างานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง 

 ความตั้งใจของผู้ประกอบการ  

 ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมโครงการ  

 การเขียนรายงานเพื่อแสดงผลงานตามหลักวิชาการ 

 การตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน 

 การสนับสนุนระบบโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนา 

 การสนับสนุนเงินทุนส าหรับการพัฒนา  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลงาน 

 

ส าหรับทิศทางของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องเหล่านี้ควรจะเป็นอย่างไรในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็น ทิศทางควรจะเป็นในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 

การส่ ง เสริมการลงทุนวิ จั ยและพัฒนา
เทคโนโลยีหรือเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม 

 การเพิ่มงบประมาณการสนับสนุน และการสนับสนุนเงินทุนการ
วิจัยพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีเงื่อนไขที่จูงใจ 

 การแบ่งระยะในการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่มีคุณภาพ 

 การส่งเสริมการใช้เครื่องมือวิจัยร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการวิจัย
และพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้  

 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักวิจัย เพื่อส่งเสริมการท างาน
แบบสหสาขาวิชา และขยายกลุ่มการสนับสนุน 

 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และลดความซ้ าซ้อน  

 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดทางเทคโนโลยี  

 มีแผนงานการสนับสนุนโครงการที่สร้างผลกระทบสูง  
 การสนับสนุนการพัฒนาให้มีต้นทุนที่ลดลง เช่น ประหยัด

พลังงาน ลดการใช้น้ า 
ที่มา: จากการส ารวจ 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ประเด็น ทิศทางควรจะเป็นในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 

การน างานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์  การเป็นตัวกลางในการจัดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตกับที่ใช้มาเจอ
กัน เช่น การสร้างหน่วยงานที่พาผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องกับ
ผู้ผลิตให้มาเจอกัน 

 การส่งเสริมการทดลองใช้ผลงานต้นแบบ โดยการสร้างความ
ร่วมมือองค์กรหรือผู้ประกอบการที่มีการใช้อยู่แล้วหรือต้องการ
ใช้ให้มาทดลองใช้ผลงานต้นแบบเพื่อรับทราบปัญหาและน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

 การสร้างเวทีในการน าเสนอผลงาน โดยจัดหาที่แสดงผลงาน
และเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วย หรือการจัดงาน
ประกวดผลงานเพื่อให้รางวัลผู้พัฒนาและเป็นการสร้างโอกาสใน
การพัฒนา 

 การจัดท าท าเนียบรายชื่อนักวิจัย นักเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ
และภาครัฐที่มีอยู่เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างหรือขยายตลาด  

 การสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยี โดยเน้น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  

 การติดตามผลงานที่ด าเนินการแล้วว่าพัฒนาต่ออีกได้หรือไม่ 
เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพต่อเนื่อง และช่วยเหลือ
โครงการที่มีปัญหา  

 จัดท าวารสารของโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่และการ
กระตุ้นให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ที่ด าเนินการแล้ว การสร้างตัวอย่างความส าเร็จให้เห็นจริง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การจัดท าฐานข้อมูลของการสนับสนุนเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมได้
ศึกษา และเกิดการน าไปใช้ประโยชน์ 

 การสร้างความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีการน า
เครื่องต้นแบบไปใช้ประโยชน์ในการสอน การจัดฝึกอบรม
ส าหรับสถานศึกษาที่มีความสนใจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วม
เป็นทีมงานเพื่อเกิดการฝึกฝนทักษะ  

ที่มา: จากการส ารวจ 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ประเด็น ทิศทางควรจะเป็นในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 

การสนับสนุนจาก วท. ในการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย (ทั้ง
ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านเทคนิค) 

 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนามีความหลากหลาย  
 การสนับสนุนเงินทุนการวิจัยพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง 
 การขยายระยะเวลาในการศึกษา 
 การขยายงบประมาณในการศึกษา และการพิจารณาวงเงินการ

สนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง 
 การสนับสนุนและการจัดหาวัตถุดิบ Local content 
 การเพิ่มบุคลากรที่ดูแลโครงการให้มากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
 การเพิ่มสัดส่วนก าลังคนที่เข้าร่วมโครงการ 

ที่มา: จากการส ารวจ 

 

ดังนั้น จากการทบทวนข้อมูลและการส ารวจโดยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุม

ระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสรุปแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย 

ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของ

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการตลาด ด้านกฎระเบียบ และด้านการสร้างความตระหนัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านทรัพยากรบุคคล  

 การสร้างทีมงานนักวิจัยของหน่วยงานโดยเฉพาะ นอกเหนือจากที่ปรึกษาที่ร่วม

โครงการ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดเลือกและการติดตามประเมินผลโครงการ ตลอดจนการ

ช่วยเหลือ แนะน าหรือให้ค าปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเมื่อ

ประสบปัญหา เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้  

 การพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะก่อนจะเข้าสู่

การผลิต โดยการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้ความรู้ในการพัฒนาที่เกิดจากผลงานวิจัย

และพัฒนาแก่นักศึกษา เพ่ือให้เกิดประสบการณ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการพัฒนาหลักสูตร

ที่ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นต่อการน าไปใช้เพื่อผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิต 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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(2) ด้านงบประมาณ 

 การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาตามล าดับความส าคัญของผลงาน 

โดยให้ความส าคัญกับโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เช่น การแพทย์ สิ่งแวดล้อม หรือการมุ่งเน้น

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ความเป็นอยู่ (ปากท้อง) ของประชาชน หรือการผลิต

ที่สามารถประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานตามก าหนด เพ่ือลดการใช้

งบประมาณในการใช้จ่ายไปกับปัญหาสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้การวิจัยและ

พัฒนาที่เกิดข้ึนนั้นต้องใช้งานง่าย มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีราคาถูก 

 การบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยที่เน้นการพัฒนาผลงานมากกว่าการ

ตีพิมพ์เป็นผลงานเชิงวิชาการ โดยการก าหนดเป็นสัดส่วนของการสนับสนุน 

 การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยภาครัฐในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่าง

ใดอย่างหนึ่งทั้งระบบ เพ่ือการครอบง าเทคโนโลยีและสร้างตราสินค้าที่เป็นแบรนด์ของประเทศ 

(3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 การสนับสนุนให้มีแหล่งบริการเครื่องมือเครื่องจักรพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับการวิจัย

และพัฒนาที่ถูกกฎหมาย เพ่ือช่วยลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็น

การสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ของประเทศร่วมกันหรือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

 การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรักษาคุณภาพการผลิต ซึ่งจะช่วย

ให้เกิดผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน 

(4) ด้านการตลาด 

 หารือร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้งาน 

หรือการจัดตลาดนัดเทคโนโลยีให้นักวิจัยและผู้ประกอบการให้ได้มาพบปะกัน เพ่ือทราบถึงความต้องการทาง

เทคโนโลยีหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ และการน าไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่

ตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ได้ผลงานที่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 

 ส่งเสริมการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการบูรณาการโครงการจาก

อดีต หรือการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกัน  เช่น การจัดเป็นชุดโครงการในการ



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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สนับสนุน แต่ให้แบ่งด าเนินการวิจัยและพัฒนาออกเป็นระยะๆ รวมทั้งการผลักดันให้เกิดต้นแบบการพัฒนา

เทคโนโลยีที่เห็นเป็นรูปธรรม 

 สร้างเครือข่ายหรือผู้ร่วมมือในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัยและ

พัฒนา เนื่องจากศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญที่มีแตกต่างกัน 

 การประชาสัมพันธ์ผลความส าเร็จของโครงการต่อสาธารณชนเพ่ือสร้างโอกาส

ให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลงานวิจัยให้เป็นตัวเงิน 

(5) ด้านความตระหนัก 

 สร้างความตระหนักให้กับภาคเอกชนของประเทศเห็นถึงความส าคัญของการ

วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 

 สร้างเวทีในการแข่งขันให้ผู้ผลิตได้แสดงฝีมือหรือแสดงผลงานวิจัยพัฒนา 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเจาะกลุ่มตลาดที่มีความ

ต้องการเฉพาะ รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้  

 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโมดูลาร์ซิสเต็ม เพ่ือให้เกิดการประหยัดทรัพยากร 

(6) ด้านกฎระเบียบ 

 พัฒนาหรือปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือสร้างแรงจูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมความต้องการน าไปใช้

ประโยชน์ เช่น ในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ผู้พัฒนาซอฟแวร์อิสระจะต้องจ่ายภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดาโดย

น ารายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ทั้งหมดรวมกันและสามารถหักค่าใช้ทั้งปีได้เพียง 60 ,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับการซื้อซอฟท์แวร์พ้ืนฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภาครัฐควร

ก าหนดให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์อิสระเสียภาษีในรูปของการรับจ้างผลิตของ ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 70% ของ

มูลค่ารับจ้าง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงซอฟท์แวร์พ้ืนฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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5.7 ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่

ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การ

ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 

จากการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมสมอง ตลอดจนการทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค และโอกาส

ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีไทย น ามาซึ่งยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การ

ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส าคัญให้กับผู้ประกอบการไทย 
ในการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อทดแทนการน าเข้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย” 

 

เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์ 

(1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย 
(2) ทดแทนการน าเข้าเครื่องมือเครื่องจักร 
(3) สามารถขายได้ในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน CLMV  
(4) ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน 

 

พันธกิจ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมและขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของคนไทยในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย น าไปประยุกต์ในเชิงพาณิชย์และมีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงข้ึน 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(1) เพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(2) เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 1. เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

2. เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการ
น าเข้า 

3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีในระดับการค้าเชิง
พาณิชย์ 

เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม 

2. เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในไทย 
 

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

เพื่อการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม 1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสร้า ง
เครื่องมือเคร่ืองจักร 

เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน าเข้า 1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสร้า ง
เครื่องมือเคร่ืองจักรเพื่อทดแทนการน าเข้า 

เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีในระดับการค้าเชิง
พาณิชย์ 

1. สนับสนุนการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อการ
พาณิชย์ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

2. สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยี 

3. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องมือเคร่ืองจักรระหว่างภาครัฐและเอกชน 

เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในไทย 1. ผลักดันและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทย 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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แผนงานและโครงการ 
กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักร 

แผนงานที่ 1 การวิจัยเพื่อการต่อยอด  
1. การพัฒนางานวิจัยทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายระยะเวลาในการศึกษาพัฒนาทั้งกระบวนการจาก 1 ปี เป็นอย่างน้อย 

3 ปี 
3. โครงการพัฒนาต่อยอดจากโครงการในอดีต  
4. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต (การประหยัดหรือลดพลังงานใช้พลังงาน การผลิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้แรงงาน ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ปรับปรุง
คุณสมบัติของวัตถุดิบ ลดระยะเวลา) 

5. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ภาคการผลิต (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การใช้ประโยชน์ของเหลือ
จากกระบวนการผลิต 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเครื่องจักรใหม ่
1. การพัฒนาเครื่องจักรใหม่ให้ได้มาตรฐาน 
2. โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก (เคร่ืองกรีดยาง เคร่ืองตัด

แยกทลายปาล์ม เคร่ืองหีบปาลม์ เป็นต้น) 
3. โครงการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานทีไ่ด้มาตรฐาน 
4. โครงการสร้างเคร่ืองตรวจมะเร็งปากมดลูกส าเร็จรูป  
แผนงานที่ 3 การพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน (พลังงานชีวมวล แก๊สชีวภาพ

พลังงานทดแทนจากผักตบชวา การพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้า การพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าชีวมวล การพัฒนา Solar cell และ Solar collector ให้มีราคา
ถูกลง) 

2. การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เข้าสู่ร่างกาย (รถเข็น ขาเทียม เตียง
คนไข้ ที่นอนลม ถุงมือยาง สายน้ าเกลือ ระบบโทรเวช) 

3. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดส าเร็จรูป (ชุดทดสอบส าเร็จรูป Kit Test)  
4. โครงการเครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (ระบบ RFID เครื่องตรวจจับ

อัตโนมัติ)  
 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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แผนงานและโครงการ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

สนั บสนุ นก า ร วิ จั ยพัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรเพื่อทดแทนการ
น าเข้า 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรต้นแบบด้วยการท าวิศวกรรม
สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผู้ประกอบการไทย น าไปทดแทนการน าเข้า  

2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีไทย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรไทยทัดเทียมเครื่องจักรน าเข้า 
4. เครื่องจักรภูมิปัญญาไทย 
5. มาตรการจูงใจผู้ลงทุนวิจัย (ลดหย่อนภาษีเงินได้ ละเว้นภาษีน าเข้าชิ้นส่วน

อุปกรณ์การวิจัย) 

สนับสนุนการผลิตเครื่องมือ
เครื่องจักรเพื่อการพาณิชย ์

1. ส่งเสริมการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรต้นแบบด้วยการท าวิศวกรรมสร้างสรรค์
คุณค่า น าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

2. สร้างโอกาสพัฒนาเครื่องจักรไทยเพื่อการพาณิชย์ 
3. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อตอบสนองตลาดภูมิภาคอาเซียนและกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เช่น ลาว พม่า กัมพูชา 
4. โครงการคลินิกเครื่องจักร (บริการให้ค าปรึกษา และผลิตเครื่องจักรให้กับ

ผู้ประกอบการที่มีความต้องการ) 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องมือเครื่องจักร 

1. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาให้บุคลากรของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่
บุคลากรทางการวิจัย 

3. น าเครื่องจักรต้นแบบไปใช้ในการเรียนการสอน 
4. โครงการนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเพื่อการพาณิชย์ 
5. โครงการสร้างความตระหนักรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีให้กับเยาวชน 

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยี 

1. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ (การ
พัฒนาวิธีการวัด) 

2. ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการใช้และการ
พาณิชย์ 

3. โครงการเพิ่มห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 
4. โครงการห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของเอกชน 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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แผนงานและโครงการ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรระหว่างภาครัฐและ
เอกชน  

1. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยข้อมูลและการถ่ายทอดวิทยาการ 
2. โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรวบรวบข้อมูล ประสานให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดความซ้ าซ้อนและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
4. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านการรับรองคุณภาพ

เครื่องมือเคร่ืองจักร 

ผลักดันและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีไทย 

1. โครงการแสดงศักยภาพเครื่องมือเคร่ืองจักร  
2. โครงการจัดท าโรงงานต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้ 
3. โครงการประชาสัมพนัธ์เทคโนโลยีและเครื่องจักรไทย 
4. เทคโนโลยไีทย ไทยต้องใช้ 
5. โครงการเคร่ืองจักรส าหรับ SMEs  
6. โครงการธนาคารเทคโนโลยีเครื่องจักรไทย (ให้ข้อมูล จัดหาแหล่งเงินทนุ ให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูป้ระกอบการที่ใช้เครื่องจักรไทย) 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

ไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นศึกษาข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน และข้อมูล

ศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่

สอดคล้องกับแผน วทน. ชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสม

ของเทคโนโลยี เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ไทยและแนวโน้ม ของระดับมหภาคในภาพรวมของประเทศ และรวบรวมข้อมูล โดยการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้

ที่เก่ียวข้อง (Stakeholders) เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา

จากข้อมูล รายงาน เอกสารที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการจัดประชุมระดมสมอง Focus group ผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคการศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมความคิดเห็นจากการประชุม ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

6.1 สรุปยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้ม 
 

6.1.1 สรุปเป้าหมายแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยและแนวโน้มจากการ

ทบทวนข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์  
จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย ท าให้

ที่ปรึกษาพบว่า บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าไปเป็นเครื่องมือส าคัญในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลง บรรเทาปัญหาต่างๆ และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ดังจะเห็นได้จากทิศทางการพัฒนาของประเทศ



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ที่ระบุไว้ใน แผนบริหารราชการแผ่นดินปีพ.ศ. 2555-2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

11 ปีพ.ศ. 2555-2559 ที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยจะให้ความส าคัญกับการน าวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนา ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ดัง

จะเห็นได้จากการตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 

1 และเพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นเป็น 70:30 (จาก 40:60) และบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 

15 คน ต่อประชากร 10,000 คน (จากปัจจุบัน 5.6 คน ต่อประชากร 10,000 คน) นอกจากนี้ ยังได้มุ่งส่งเสริมการ

พัฒนาและผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานที่ผลิตในประเทศ การพัฒนากระบวนการผลิตที่ประหยัด การ

ลงทุนวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า และสร้างมาตรฐานและเอกลักษณ์ของสินค้า โดยภาคเกษตรและบริการถูก

ก าหนดให้เป็นฐานรายได้หลักของประเทศ 

แนวทางการด าเนินงานในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในแผนฯ ได้

มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึง  การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

พลังงาน พัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบเหลือใช้ในครัวเรือนและชุมชน การวิจัยและ

พัฒนาด้านการผลิตและแปรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพแรงงาน พัฒนานวัตกรรมที่เชื่อม

กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาคบริการของประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับกลไกผลักดัน

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อาทิ มาตรสิทธิประโยชน์จูงใจ

ส าหรับการลงทุนวิจัยและพัฒนา การร่วมทุน การจัดตั้งกองทุนวิจัยร่วม การจัดตั้งศูนย์วิจัย การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมให้มีอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ การสร้างเครือข่ายการวิจัย 

และเครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ และการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2553-

2556) และแผนปฏิบัติราชการปี 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบ

แผนข้างต้น อย่างไรก็ดี นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มีการก าหนด   

กลยุทธ์การวิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยไว้เป็นหนึ่งกลุ่ม

เรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นคือ เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส ำคัญเพ่ืออุตสำหกรรม ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยราย

สาขา “ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” 

นอกจากนี้ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และแผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน และมุ่งการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ขณะที่

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นตัวผลักดันและส่งเสริมสนับสนุน 

รวมทั้งจูงใจให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ทั้งนี้ ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยนั้น มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายใหญ่ที่

วางไว้ในแผน คือ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีการก าหนดทิศทางของค่าเป้าหมายในการ

พัฒนาเอาไว้ในลักษณะของเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การใช้ศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทย อย่างมีประสิทธิผล แนวทาง

ทีส่ านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจหลัก

ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะต้องค านึงถึงในระยะต่อไปจึงควรมุ่งเน้น 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังควรก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยที่

มุ่งเน้นและควรพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตจากวิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปี 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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2570 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1 เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่

สอดคล้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นอย่างเป็นรูปธรรม 

 

6.1.2 สรุปล าดับความส าคัญของสาขาเทคโนโลยีที่ มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จากการทบทวนข้ อมู ลแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนแม่ บทที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้ งของภายใน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานราชการภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังกล่าวข้างต้น 

เพ่ือทราบถึงล าดับความส าคัญของสาขาอุตสาหกรรมที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้ความส าคัญและสนับสนุนอยู่ใน

ปัจจุบันรวมถึงแผนการสนับสนุนในอนาคต ที่ปรึกษาพบว่า สำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของนโยบำยหรือ

ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ถึงแม้จะมีลักษณะที่สอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ มุ่ง

ส่งเสริมอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศบนพื้นฐำนขององค์ควำมรู้ แต่กลับ

สะท้อนให้เห็นว่ำมีเกณฑ์กำรคัดเลือกสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยกำรส่งเสริมที่แตกต่ำงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ประเด็นยุทธศาสตร์ของภาคการผลติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีไทย ได้แก่ เร่งรัดปรับปรุงผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น 
โดยใช้องค์ความรู้ ทุน เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย ทักษะความช านาญของแรงงาน/ผู้ประกอบการ และวิทยาการจัดการอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทนให้
มากขึ้น และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในภำคกำรผลิตบนพื้นฐำนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าตอบสนองต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีพลวัต และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ และการมีภาคเกษตรที่มี
พื้นฐานท่ีดี ให้สามารถสร้างมูลค่าต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศให้ความส าคัญ 

อุตสาหกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 

การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  √  √  √  √  -  √  *  √  
ยางและผลิตภัณฑ์  *  √  √  *  √  *  √  √  
อาหารแปรรูป  √  *  √  *  √  *  √  √  
เทคโนโลยีชีวภาพ  -  √  -  *  -  -  √  -  
การแพทย์และสาธารณสุข  -  √  √  √  -  -  √  √  
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  -  -  √  -  √  -  -  √  
ยานยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์  -  -  √  -  √  -  -  √  
การผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก  -  -  √  -  -  -  -  √  
เครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ  -  -  *  *  *  *  -  √  
แฟชั่น (สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง)  *  -  √  -  √  -  -  √  
ก่อสร้าง  -  -  √  -  -  -  -  √  
ท่องเที่ยวและสาขาต่อเนื่อง  √  -  √  √  -  √  √  -  
โลจิสติกส์และสาขาต่อเนื่อง  -  -  √  √  -  -  -  -  
พลังงานทดแทน  √  *  √  √  √  -  √  √  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล  √  -  √  -  -  √  √  √  

 

 นโยบาย/แผน  
1  แผนบริหารราชแผ่นดิน ปี 2555-2558  
2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 11  
3  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี       

และนวัตกรรมแห่งชาต ิฉบับที ่1 (2555-2564)  
4  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั (2555-2559)  
5  แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574  
6  แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ฉบับที่ 3 (2555-2559)  
7  การส่งเสริมของส านักงาน                          

คณะกรรมส่งเสริมการลงทุน  

8 การส่งเสริมของส านักส่งเสริม                            
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

 
        √ มีค าส าคัญปรากฏชัดเจน 
        * มีค าส าคัญกลา่วถึงโดยอ้อม  

 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของส านักส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ 

อุปกรณ์ต้นแบบในโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วย

วิศวกรรมย้อนรอย มีความสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ที่วางไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทต่างๆ มี

ก าหนดสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในการสนับสนุนที่คล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากศักยภาพในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมทั้งความพร้อมทั้งด้านทรัพยกรการผลิต บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพ่ึงพาตนเองในการผลิตเพ่ือลดการน าเข้า และการ

ขยายผลจากงานวิจัยต้นแบบไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยมีรูปแบบการสนับสนุนที่สอดคล้องกับความ

ต้องการประเทศ คือ มีการสนับสนุนโดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการด าเนินงาน

ร่วมกัน และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนามากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่มีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัด

ทางด้านงบประมาณและบุคลากรของหน่วยงานจึงท าให้การด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีมากมาย 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานของภาครัฐต่างๆ จะมีการพัฒนารูปแบบสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งตรงตามความต้องการของภาคเอกชนเกิด

ขึ้นมาให้เห็นมากมาย แต่ก็ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์ตามเป้าหมายที่ภาครัฐและ

เอกชนวางไว้ เนื่องจากอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนายังมีอยู่มากตามความหลากหลายของทรัพยากร   

องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่มากมาย การสนับสนุนในลักษณะเฉพาะจุด  ดังนั้นเพ่ือให้กำรพัฒนำเป็นไป

อย่ำงมีทิศทำงภำครัฐควรให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ ครบ

วงจรทั้งระบบ ทั้งกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรในกำรผลิต กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรผู้ผลิต

และพัฒนำ กำรสนับสนุนงบประมำณจำกภำครัฐและกำรกระตุ้นให้เอกชนเห็นควำมส ำคัญของลงทุนเพ่ือกำร

วิจัยพัฒนำมำกขึ้น และเตรียมพร้อมทำงด้ำนกำรตลำดเพ่ือรองรับกำรผลผลิตที่เกิดขึ้ น โดยกำรน ำควำม

ต้องกำรของประเทศและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนมำเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน

กำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง  นอกจากนี้ ที่ปรึกษาเห็นว่า ส านัก

ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจใช้แนวทางการ

ก าหนดโควตาให้การสนับสนุนในการพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต้นแบบตามโควตาของ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  

 

6.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ (Benchmark) ด้านเทคโนโลยีในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบด้านเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ ที่ปรึกษาได้

คัดเลือกประเทศอาเซียนบางประเทศที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แข่งขันด้านเทคโนโลยีมาท าการวิเคราะห์ ได้แก่ ประเทศเวียดนำม ซึ่งเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีที่ต่ ากว่าไทยเล็กน้อยและมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมกับไทย และประเทศมำเลเซีย ซึ่งเป็น

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับไทยและมีโอกาสที่จะพัฒนาเหนือกว่าไทย อีกทั้ง    

ทั้งสองประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ทั้งนี้ จากรายงานของ IMD สอดคล้องกับ

รายงานของ WEF ในการระบุจุดแข็งของประเทศไทย ในเรื่องของตลาดที่เอ้ือต่อการขยายตัวของธุรกิจ และ

ระบุจุดอ่อนของประเทศไทย ในเรื่องของปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา รวมทั้งกำรลงทุนวิจัยและ

พัฒนำเทคโนโลยี ตลอดจนกฎหมำยที่มีอยู่เอ้ือต่อกำรพัฒนำหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและประยุกต์ใช้



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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เทคโนโลยี ที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยดีกว่าประเทศเวียดนาม แต่ยังต่ ากว่าประเทศมาเลเซีย ดังนั้น การ

พัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความพร้อมเพื่อ

รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐบาล

จะต้องมีแผนการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน 

ทั้งนี้  จากการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทย โดยสรุปพบว่า วิสัยทัศน์ในระยะ

ยาวของประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม มีความชัดเจน และมีจุดเน้นที่เด่ดชัดมากกว่า ว่าจะให้

ความส าคัญกับเรื่องใด ในขณะที่วิสัยทัศน์ของประเทศไทยขาดจุดเน้นที่เด่ดชัด ว่าจะให้ความส าคัญกับเรื่องใด 

อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ในภาพรวม มี

ลักษณะ/แนวทางท่ีใกล้เคียงกัน โดยมีแนวคิดหลัก/เป้าหมายในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีข้อ

แตกต่างกันในรายละเอียดบางประเด็น เช่น ประเด็นการพัฒนา จุดเน้น/จุดที่ให้ความส าคัญ และกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่า การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีของประเทศจะพบว่ามีการพัฒนาที่ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะประเทศ

มาเลเซียนั้นสามารถพัฒนาได้รุดหน้ากว่าประเทศไทยมาก ส่วนประเทศเวียดนามที่แม้ว่าในปัจจุบันจะมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันต่ ากว่าประเทศไทยก็ไม่สามารถจะเพิกเฉยได้ เพราะประเทศเวียดนามเร่งพัฒนาให้

เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นเป็นล าดับ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีของประเทศอย่างจริงจังและผลักดันให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อไป

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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6.2 สรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชนและข้อมูลศักยภาพความเชี่ยวชาญ

ของหน่วยงานภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ 

 

6.2.1 สรุปข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชน 

การใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันภาคเอกชน/

ผู้ประกอบการใช้เครื่องจักรระบบกึ่งอัตโนมัติ Semi Automatic ในการผลิต ทั้งนี้ ผู้ประกอบการน าเข้า

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะเป็นการน าเข้าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

ส าเร็จรูป โดยส่วนใหญ่น าเข้าจากจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เยอรมัน จีน ยุโรป มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 

และสหรัฐอเมริกา เหตุผลที่น าเข้าจากประเทศดังกล่าวเนื่องจากเหมาะสมกับกระบวนผลิตและมีคุณภาพสูง 

และผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมีแหล่งที่มาของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันจากผู้ผลิตใน

ประเทศ 

ผู้ประกอบการไม่ประสบปัญหาหรืออุปสรรคจากการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักร เนื่องจาก

เป็นของภายในประเทศหรือมีตัวแทนจ าหน่ายให้บริการหลังการขาย และนักวิจัย/พนักงานสามารถแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้เองตามคู่มือประกอบ ขณะที่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรืออุปสรรคจากการใช้

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักร จะพบปัญหาการสึกหรอของชิ้นส่วน ปัญหาความเสถียรของค่าที่ได้จากการท างาน 

ซึ่งผู้ประกอบแก้ไขปัญหาโดยการติดต่อตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือซื้ออะไหล่ส ารอง การปรับสเกลตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ กลุ่มที่มีปัญหาโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องจักรที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ

ทั้งหมด 

ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองใน

ระดับปานกลาง โดยผู้ประกอบการที่ให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเอง

ในระดับปานกลาง เนื่องจาก (1) บริษัทมีขนาดเล็กมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณส าหรับการลงทุน (2) ช่วยเพ่ิม

มูลค่าให้กับสินค้า ลดการใช้แรงงาน ลดการใช้พลังงาน (3) เครื่องจักรที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่มีคุณสมบัติที่

สามารถตอบสนองกระบวนการผลิตของบริษัทได้ และ (4) เพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และ

ผู้ประกอบการมีการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณลงทุน

ของบริษัท โดยผู้ประะกอบการเห็นว่างบประมาณดังกล่าวเพียงพอส าหรับการวิจัยพัฒนา เนื่องจากเหมาะสม

กับศักยภาพของบริษัท  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ผู้ประกอบการไทยมีความพึงพอใจต่อแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในระดับ

ปานกลาง โดยผู้ประกอบการที่มีควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง ต่อแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

เครื่องจักรส าหรับผู้ประกอบการไทยของประเทศในปัจจุบัน เห็นว่า (1) ความสมบูรณ์ของเครื่องจักรยังมีน้อย 

(2) เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (3) ประเทศยังไม่สามารถเป็นผู้น าในการพัฒนา (4) ขาดการบูร

ณาการความร่วมมือต่างคนต่างท าจึงท าให้การพัฒนาเกิดขึ้นช้า (5) การพัฒนาเครื่องจักรขั้นพ้ืนฐานที่ประเทศ

มีศักยภาพสามารถท าได้ยังมีน้อย เช่น เครื่องหล่อ เครื่องเหวี่ยง และ (6) รัฐบาลยังขาดการสนับสนุนอย่าง

จริงจัง ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีควำมพึงพอใจในระดับมำก เนื่องจาก (1) ประเทศมีความต้องการพัฒนา

เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น (2) ภาครัฐให้ความส าคัญมากขึ้นจะเห็นได้จากงบประมาณและการช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการที่เพ่ิมขึ้น (3) การพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรน าความต้องการของภาคเอกชนหรือผู้ใช้งาน 

เป็นที่ตั้งจึงท าให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง  และ (4) การใช้งานเทคโนโลยีหรือ

เครื่องจักรในประเทศเป็นไปในลักษณะประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพราะเครื่องจักรส าเร็จรูปไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาสินค้าแล้วสามารถขยายตลาดให้กับบริษัทได้ ส่วน

ผู้ประกอบการทีมี่ควำมพึงพอใจในระดับน้อย เนื่องจาก (1) ผู้ประกอบการต้องการผลลัพธ์ตัวผลิตภัณฑ์ที่ขาย

ได้ แต่ไม่กล้าลงทุนในการวิจัยจึงท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมีน้อย (2) ขาดความเชื่อมั่นต่อ

สินค้าท่ีผลิตโดยคนไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศยังอยู่ในระดับเริ่มต้นจึงยังมี

พื้นที่ของการพัฒนาธุรกิจจากความต้องการทางเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอีกมาก 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการให้ความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบัน 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มท่ีน ำเข้ำเครื่องจักรทั้งมือ 1 และมือ 2 มำจ ำหน่ำย และการขายบริการ
หลังการขาย 

กลุ่มที่พัฒนำเครื่องตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึ่งมักพัฒนาตัวเองมาจาก
การเป็นผู้จ าหน่ายที่ให้บริการหลังการขายจนเกิดประสบการณ์ขึ้น แต่ การพัฒนาเองยังถือว่าเล็กน้อย 
เนื่องจากผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยงลงทุนพัฒนาเพราะรู้ว่าไม่สามารถใช้งานได้ หรือขายได้ในเชิงพาณิชย์ 
ตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีของกลุ่มนี้ ได้แก่ การพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการผลิต หรือกระบวนการ
ท างานแบบอัตโนมัต ิ

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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และระดับเทคโนโลยีที่ใช้ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่ายเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปัจจุบัน 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

เทคโนโลยีระดับต่ ำ (low end) เป็นเทคโนโลยีที่ประเทศไทยสามารถพัฒนา
เองได้เป็นส่วนใหญ่และมีคุณภาพ เช่น สายพานล าเลียง หรือโดยมีการน าเข้าอุปกรณ์บางส่วนมาจากยุโรป เช่น 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ สกรูเพื่อใช้ในการหลอม 

เทคโนโลยีระดับกลำง (Medium end) เป็นเทคโนโลยีที่ประเทศสามารถ
พัฒนาได้แต่ยังต้องมีการพึ่งพาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไม่สามารถท าได้เองทั้งหมด ต้องใช้องค์ความรู้แบบหลายส่วน 
เช่น เทคโนโลยีการหล่อ 

เทคโนโลยีขั้นสูง (Hight end) ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งระบบและมีก าลังการ
ผลิตสูงน าเข้าทั้งระบบ ซึ่งมีความต้องการมากเนื่องจากใช้เพ่ิมมูลค่า เช่น ระบบการผลิตหรือต้องพ่ึงพาการ
น าเข้าจากยุโรป จีน ไต้หวัน เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ โมลด์ ส าหรับการฉีด 

นอกจากนี้  ยังพบว่า การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมีควำมจ ำเป็น  ส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ธุรกิจ ช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้มีโอกาสในการท าธุรกิจได้ เกิดเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานที่สามารถน าไปสู่

การพัฒนาต่อยอดผลงาน การสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการผลิต  ช่วยลด

ปัญหาน้ าเสียจากกระบวนการผลิต รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้การพัฒนากระจุกตัวอยู่

ในกลุ่มบริษัทใหญ ่

ผู้ประกอบการไม่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเอง และอีกร้อยละ 

46.3 มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเอง ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือ

เครื่องจักรเป็นของตนเองของผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลางและมาก โดยผู้ประกอบการที่มีการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองในระดับปำนกลำง เนื่องจากเครื่องจักรที่มีจ าหน่ายใน

ท้องตลาดไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตของผู้ประกอบการได้ เนื่องจาก (1) ต้องการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าของบริษัท (2) เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติ เฉพาะ มีก าลังการผลิตขนาดเล็ก และ

กระบวนการผลิตมี 3 สถานะ (3) เครื่องจักรที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่มีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนอง

กระบวนการผลิตของบริษัทได้ และ (4) เลือกพัฒนาในส่วนของเครื่องจักรที่มีระดับเทคโนโลยีไม่สูงเนื่องจาก

บริษัทมีองค์ความรู้และมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการได้ ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีในระดับมำก เนื่องจาก 

(1) ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจจากการมีองค์ความรู้ และ (2) ต้องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าของ



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
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บริษัท และร้อยละ 25.0 มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองอยู่ในระดับน้อย 

เนื่องจาก (1) การแข่งขันของธุรกิจอยู่ที่รูปลักษณ์ของสินค้ามากกว่า เพราะคุณสมบัติสินค้าใกล้เคียงกัน  และ 

(2) การน าเข้ามีราคาไม่สูงมากและน ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีรูปแบบและวิธีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

เป็นของตนเองคือ การศึกษาผลงานของบริษัทใหญ่ การสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับภาครัฐ  และ

การศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งสร้างความแตกต่าง

ให้กับสินค้า การจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการออกแบบรวมทั้งการวิจัยพัฒนา ค้นหาโจทย์วิจัยจาก

กระบวนการผลิตที่มีปัญหา โดยผู้ประกอบกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

อยู่ระหว่ำง 0–0.5% ของรำยได้ เนื่องจากผู้ประกอบการคิดว่ากำรวิจัยพัฒนำต่อยอดจำกงำนต้นแบบของ

ภำครัฐสำมำรถช่วยยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันได้ในระดับมำกและปำนกลำง เนื่องจากเป็นการช่วยลดต้นทุน

ในการพัฒนาของเอกชน ช่วยให้การพัฒนาท าได้เร็วขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม  

ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันที่ตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันในระดับมากที่สุด ได้แก่  

 อุตสำหกรรมกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพ่ิมผลิตภัณฑ์ การวางแผน

การผลิต เครื่องจักรกลการเกษตรก่อนและหลังเก็บเกี่ยว (เครื่องไถ เครื่องปลูก เครื่องให้น้ าและปุ๋ย เครื่องนวด 

เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องอบแห้ง เครื่องสี เครื่องปลอก/กะเทาะเปลือก เครื่องคัดขนาด)  เครื่องมือวัดค่าทางเคมี

เพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การแปรรูปพืชท้องถิ่น 

เช่น มะพร้าว กล้วย 

 อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การใช้

พลังงานที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากไบโอแมส ไบโอดีเซล NGV ส าหรับการสร้าง

ไฟฟ้า การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม เครื่องหีบปาล์มอัตโนมัติ การใช้ประโยชน์

ของเหลือจากกระบวนการผลิต เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การผลิตแก๊สชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ(Landfill 

Gas)  ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ (Smart Grid)  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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 อุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องมือ

วัดค่าทางเคมีส าหรับตรวจสอบปริมาณหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  เพ่ือควบคุมคุณภาพและความ

ปลอดภัย การพัฒนาพันธุ์ การพัฒนาระบบเลี้ยง 

 อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ การเพ่ิม

มูลค่าเพ่ิมให้สินค้า การลดต้นทุนการผลิต เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการ

ผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม อุปกรณ์บ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิต ระบบสายพานล าเลียง

ปลอดสนิม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่มี

ความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและดัดแปลงได้ง่าย บรรจุภัณฑ์แบบบริโภคครั้งเดียว และบรรจุภัณฑ์ส าหรับ

อาหารพร้อมรับประทาน ถุงบรรจุภัณฑ์ส าหรับนึ่ง/ต้ม บรรจุภัณฑ์  แอคทีฟปกป้องและควบคุมสภาพ

บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ป้องกันการเข้าออกของก๊าซต่างๆ บรรจุภัณฑ์อาหารแบบฉลาด เช่น เซ็นเซอร์

ตรวจวัดค่าออกซิเจน ตัวชี้วัดความสดของอาหาร เป็นต้น  

 อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสำธำรณสุข ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการบริการทางการแพทย์ ชิ้นส่วนในกล้องผ่าตัด เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ 

หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการกับ

ชาวต่างชาติที่มีรายได้สูง เช่น หุ่นยนต์พยาบาลบริการวัดไข้ ยกของ  เสิร์ฟน้ า สิ่งอ านวยความสะดวกในการ

ให้บริการผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นให้สามารถดูแลตนเองได้ และลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ดูแล 

วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น สายยางให้อาหาร สายน้ าเกลือ ระบบโทรเวช รถเข็น ขาเทียม 

ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี 2556 -2559 ที่ผู้ประกอบการมีความ

ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพ

การแข่งขันในระดับมาก ได้แก่ 

 อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องกรีด

ยางช่วยลดต้นทุนค่าแรงและระยะเวลา การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง การวัดค่าเพ่ือใช้ในการ

ผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ าเสีย  

 อุตสำหกรรมตำมควำมต้องกำรของภำคเอกชน อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม 

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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การลดปริมาณขยะเคมีที่มีมลพิษต่ า หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การ

พัฒนาโมลด์ขนาดใหญ ่การพยากรณ์เทคโนโลยี 

 อุตสำหกรรมท่องเที่ยวและสำขำต่อเนื่อง ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น การปิดเปิดไฟด้วยเสียง ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใส่ความคิด

สร้างสรรค์ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม การพัฒนายานยนต์ประหยัด

พลังงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น มอเตอร์ไซค์ เรือยนต์ ร่มบิน 

 อุตสำหกรรมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และดิจิตอล ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

 อุตสำหกรรมเครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ งานเครื่องมือกลขนาดเล็ก การพัฒนาเครื่องมือระบบแมนนวลให้เป็นแบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัดค่าทาง

เคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม ระบบสมองกลฝังตัว

หรือไมโครคอนโทรเลอร์ (CPU) เพ่ือควบคุมการท างาน เครื่องมือที่อ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิต 

เช่น เครื่องปิดฉลาก เครื่องปิดผนึก อุปกรณ์การเคลื่อนย้าย สายพานล าเลียง 

 อุตสำหกรรมโลจิสติกส์และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ เทคโนโลยีระบบราง หรือการเพ่ิมทางเลือกในการขนส่งช่วยลดต้นทุนการขนส่ง การวัดค่าเพ่ือใช้ในการ

ผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

 อุตสำหกรรมกำรผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลำสติก ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ ควบคุมการผลิต เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตาม

วัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม ปรับปรุงคุณสมบัติของวัตถุดิบ การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค เพ่ือรองรับมาตรการและนโยบายในการจัดการด้านการ

รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวโน้มการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED การซ่อมบ ารุงผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัดค่าทาง

เคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

 อุตสำหกรรมยำนยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ 

เครื่องมือวัดค่าทางเคมีเพ่ือสอบคุณภาพ หรือการวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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การพัฒนาไปสู่การผลิตด้วยตนเองไม่ใช่รับจ้างประกอบ รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฮบริด การพัฒนาผลิตภัณฑ์

พลาสติกเพ่ือทดแทนเหล็ก โลหะ หรือกระจก และลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตชิ้นส่วนทั้งที่ใช้ตกแต่ง

ภายใน เช่น ระบบไฟ กระจก และที่ใช้ในภายนอก เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์ โบกี้รถไฟ การพัฒนายาน

ยนต์ที่มีน้ าหนักเบา สามารถควบคุมต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงลงได้ รวมไปถึงเพ่ิมประสิทธิภาพรถ การลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคิดค้นวัตถุดิบที่มีความคงทน ที่มีคุณสมบัติตามที่

ต้องการ  

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี 2556-2559 ที่ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ของสมาคม/บริษัทเพ่ือยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันในระดับปานกลาง ได้แก่ 

 อุตสำหกรรมก่อสร้ำง ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ ได้แก่ เครื่องมือที่มีระบบ

สัญญาณเตือนเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม 

เครื่องมือพ้ืนฐาน เช่น เครื่องหล่อ เบ้าหล่อขนาดใหญ่ เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น เครื่องเรียงอิฐ การพัฒนาสินค้า

และวัสดุในงานก่อสร้าง ให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม  

 อุตสำหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง) ซึ่งสาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ 

ได้แก่ การวัดค่าเพ่ือใช้ในการผลิตตามวัตถุประสงค์ของอุตสาหกรรม เครื่องเจียระไนอัญมณีแบบละเอียด 

ขณะที่ Key Success Factors ของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร

ส าหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน คือ  

 การบูรณาการความเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน

ในการ พัฒนาการวิ จั ยและพัฒนา เทคโนโลยีห รื อ เครื่ อ งจั กรส าหรั บผู้ ป ระกอบการ ไทย  โดย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนความรู้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดหาผู้ใช้และแหล่งวัตถุดิบราคา

ถูก กระทรวงการคลังช่วยเรื่องภาษีให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 

 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

 การหาเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน 

 การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาให้กับ

ผู้ประกอบการ  

 การพัฒนาที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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 ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา (Innovation Idea) ทั้งด้านเทคโนโลยี 

กระบวนการผลิต เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ 

 เป้าหมายของการวิจัยการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น ลดการใช้แรงงาน ลดความ

เสียหาย เพ่ิมปริมาณ รักษามาตรฐาน 

 การสร้างความแตกต่าง 

 การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย 

 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน 

 การสนับสนุนที่ปราศจากเงื่อนไข 

 การให้อิสระในการท างานสูง 

 การพัฒนาการออกแบบ (Design) ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และระบบวิศวกรรม  

 การเปลี่ยนแปลงแปลงบทบาทจากผู้รับจ้างผลิต OEM ไปสู่การผลิตแบบ ODM 

และ OBM 

 ความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการท างานวิจัยพัฒนาและการลงทุนใน

งานที่สนใจ 

 

6.2.2 ข้อมูลศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ 

ภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมการแพทย์และ

สาธารณสุข อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  

ทั้งนี้ ภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่า สาขางานวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ประเทศไทยมีความโดดเด่น ได้แก่ เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร เทคโนโลยีทำงด้ำน

อำหำร (กำรยืดอำยุของอำหำร) เทคโนโลยีด้ำนเคมี เทคโนโลยีด้ำนสำยพำนล ำเลียง และเทคโนโลยีทำง

อินเวอร์เตอร์ (ระบบควบคุมกำรหมุนของมอเตอร์) เพราะสามารถประยุกต์ได้หลากหลาย สร้างมูลเพ่ิมให้กับ

สินค้า ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้พลังงาน เป็นเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตได้ ส าหรับสาขา

เทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็ก การขึ้นรูปชิ้นงานด้านโลหะ การผลิตชิ้นส่วน

ยานยนต์ การพัฒนาเครื่องมือวัดทางด้านเคมี ระบบการวัดอัตโนมัติ เทคโนโลยีเครื่องมือกล เทคโนโลยีวัสดุ 

เทคโนโลยีทางด้านพลังงานชีวมวล  เทคโนโลยีทางด้านเซนเซอร์ โดยการน าไปใช้ประโยชน์ใน



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ภาคอุตสาหกรรมนั้น สามารถน าคุณสมบัติหรือค่าทางเคมีที่ได้มาประยุกต์ได้กับอุตสาหกรรมการผลิตทุกอย่าง

ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ และการพัฒนาทางเทคโนโลยีทุกอย่างมีความ

จ าเป็นต้องใช้ค่าสถิติที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้  

นอกจากนี้  ภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัยที่ เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า ปัจจุบัน

ผู้ประกอบกำรไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำทำงเทคโนโลยีมำกขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเทคโนโลยี

สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจากเดิมให้ดีขึ้น นอกจากนี้ภาครัฐเองมีแผนการสนับสนุนที่มีขอบเขต

การด าเนินงานและหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นการพัฒนา

ที่มีทิศทางที่เกิดจากการใช้นโยบายภาครัฐเป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและอยู่

ได้ชั่วลูกชั่วหลานซึ่งนับได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า การสนับสนุนโครงการต้นแบบที่มีอยู่แล้วให้สามารถพัฒนา

ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน เช่น การร่วมทุน การจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 

ส ำหรับระดับปัญหำของกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือตอบสนองต่ออุตสำหกรรมของ

ประเทศทีอ่ยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัญหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามีอยู่จ ากัด ปัญหาขาดแคลน

บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ปัญหาบุคลากรทางด้านเทคนิคที่มีความ

ช านาญเฉพาะทางมีไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือ

มาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลง และปัญหาบุคลากรขาดการพัฒนาทักษะ 

 

6.2.3 ความเหมาะสมของเทคโนโลยี เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีที่

ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2559 

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพ่ือตอบสนองต่ออุตสาหกรรมของประเทศมีควำม

เหมำะสมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยให้เหตุผลว่าผู้ผลิตยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้งหมด ปัจจุบันควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับภำคอุตสำหกรรมในกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตมีแนวโน้มที่มำกขึ้น เนื่องจากเป็นการร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาใน

การต่อยอดงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างการเชื่อมโยงยังอยู่ใน

วงจ ากัด จึงเกิดช่องว่างระหว่างความต้องการของภาคเอกชนที่ยังมีอยู่มากมายกับความรู้ความสามารถของ

นักวิจัยที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายยังส่งผลให้การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยียังที่เกิดขึ้นยังอยู่ในระดับที่ต่ า 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ทั้งนี้ ความคาดหวังที่ต้องการและสถานภาพปัจจุบันที่เกิดในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทย 

พบว่า ทุกประเด็นควำมคำดหวังที่ต้องกำร มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำสถำนภำพปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยประเด็น

ความคาดหวังที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ

พัฒนาทางเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย (ทั้งด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านเทคนิค) โดยมีคะแนนเฉลี่ย

ที่ระดับ 4.35 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่สถานภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.10 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

ส าหรับประเด็นความคาดหวังที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ

หน่วยงานภาครัฐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 4.11 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ในขณะที่

สถานภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 2.41 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับน้อย 

และเมื่อพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ย พบว่า การน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิง

พาณิชย์เป็นประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่างกันมากที่สุด โดยมีค่าความแตกต่างกัน/ช่องว่าง (Gap) ที่ระดับ 

1.79 แสดงให้เห็นว่าการน างานวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถตอบสนองความคาดหวัง

ที่ผู้ประกอบต้องการได้ในระดับที่มากนัก ในขณะที่ประเด็นศักยภาพความเชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐใน

การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยเป็นประเด็นที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่างกันน้อยที่สุด โดยมีค่าความ

แตกต่างกันค่าความแตกต่างกัน/ช่องว่าง (Gap) ที่ระดับ 1.10 แสดงให้ว่าศักยภาพความเชี่ยวชาญของ

หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทยสามารถตอบสนองความคาดหวังที่ผู้

ประกอบต้องการได้ในระดับท่ีมาก 

 

6.2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของไทย และศักยภาพความ

เชี่ยวชาญ กับกลุ่มประเทศในอาเซียน 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตของไทย และศักยภำพควำมเชี่ยวชำญ กับ

กลุ่มประเทศในอำเซียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่ำด้านกำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรของเวียดนำมด้อย

กว่ำของไทย และศักยภำพควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักรของเวียดนำมด้อยกว่ำของไทย  

แต่เห็นว่าด้วยกระแสของการพัฒนาประเทศท าให้เวียดนามมีความมุ่งมั่นและมีนโยบายในการพัฒนาที่เป็น



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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รูปธรรมและชัดเจน โดยรัฐบาลควบคุมธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมของประชากรเวียดนามพร้อมเรียนรู้ และ

ในอนาคตเวียดนามอาจจะเป็นฐานการผลิตให้กับประเทศต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพัฒนาได้มากกว่าไทย 

โดยเฉพาะในด้าน Biotechnology 

ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียแล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่ำทั้งกำรพัฒนำเทคโนโลยี

และเครื่องจักรและศักยภำพควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักรของมำเลเซียด้อยกว่ำของไทย 

โดยเห็นว่ามาเลเซียมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ มีนโยบายชัดเจนว่าประเทศจะเดินไปทางไหนแต่ด้วยข้อจ ากัด

ทางศาสนาและการเมืองยังเป็นข้อจ ากัดส าหรับการพัฒนาและการลงทุน ประกอบกับตลาดบางอุตสาหกรรมมี

ขนาดเล็กและวัสดุไม่หลากหลาย   

ประเทศไทยแม้จะยังมีความได้เปรียบประเทศอาเซียน อย่างประเทศเวียดนามและประเทศ

มาเลเซีย เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทักษะองค์ความรู้ในการพัฒนา แต่ยัง มีข้อด้อยที่นโยบาย

และแผนพัฒนาของประเทศยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเวียดนามและมาเลเซีย กล่าวคือ ทั้ง 2 

ประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งระบบการศึกษา พัฒนาการวิจัย การสนับสนุนเงินทุนและการเป็นผู้ลงทุนของรัฐ 

ในขณะที่ไทยมีแผนการพัฒนาที่ยังขาดศักยภาพพัฒนาที่ยังขาดศักยภาพ และการสนับสนุนทางการเงินยังมี

น้อยกว่าท าให้การพัฒนายังไม่เห็นผล รวมทั้งพฤติกรรมของคนไทยที่ยังพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ 

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ จีน อินเดีย ยุโรป สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เห็นว่ำทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรและศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิตเทคโนโลยีและ

เครื่องจักรของประเทศอ่ืนๆ เช่น อินโดนีเซีย ไม่แตกต่างจากไทย ทั้งนี้ ประเทศคู่แข่งในกำรพัฒนำเทคโนโลยี

และเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตของอุตสำหกรรมของกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ยุโรป จีน อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวัน 
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6.3 สรุปแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนอง

ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การ

ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

จากการทบทวนข้อมูลและการส ารวจโดยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดม

สมองผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสรุปแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่

ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การด าเนินงานของ

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการตลาด ด้านกฎระเบียบ และด้านการสร้างความตระหนัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ด้านทรัพยากรบุคคล  

 การสร้างทีมงานนักวิจัยของหน่วยงานโดยเฉพาะ นอกเหนือจากที่ปรึกษาที่ร่วม

โครงการ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดเลือกและการติดตามประเมินผลโครงการ ตลอดจนการ

ช่วยเหลือ แนะน าหรือให้ค าปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเมื่อ

ประสบปัญหา เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้  

 การพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะก่อนจะเข้าสู่

การผลิต โดยการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้ความรู้ในการพัฒนาที่เกิดจากผลงานวิจัย

และพัฒนาแก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดประสบการณ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการพัฒนาหลักสูตร

ที่ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นต่อการน าไปใช้เพื่อผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิต 

(2) ด้านงบประมาณ 

 การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาตามล าดับความส าคัญของผลงาน 

โดยให้ความส าคัญกับโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เช่น การแพทย์ สิ่งแวดล้อม หรือการมุ่งเน้น

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ความเป็นอยู่ (ปากท้อง) ของประชาชน หรือการผลิต

ที่สามารถประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานตามก าหนด เพ่ือลดการใช้

งบประมาณในการใช้จ่ายไปกับปัญหาสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้การวิจัยและ

พัฒนาที่เกิดข้ึนนั้นต้องใช้งานง่าย มีความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และมีราคาถูก 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
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 การบริหารจัดการงบประมาณงานวิจัยที่เน้นการพัฒนาผลงานมากกว่าการ

ตีพิมพ์เป็นผลงานเชิงวิชาการ โดยการก าหนดเป็นสัดส่วนของการสนับสนุน 

 การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยภาครัฐในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่าง

ใดอย่างหนึ่งทั้งระบบ เพ่ือการครอบง าเทคโนโลยีและสร้างตราสินค้าที่เป็นแบรนด์ของประเทศ 

(3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 การสนับสนุนให้มีแหล่งบริการเครื่องมือเครื่องจักรพ้ืนฐานที่ใช้ส าหรับการวิจัย

และพัฒนาที่ถูกกฎหมาย เพ่ือช่วยลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งเป็น

การสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ของประเทศร่วมกันหรือท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

 การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการวัดเพ่ือรักษาคุณภาพการผลิต ซึ่งจะช่วย

ให้เกิดผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน 

(4) ด้านการตลาด 

 หารือร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้งาน 

หรือการจัดตลาดนัดเทคโนโลยีให้นักวิจัยและผู้ประกอบการให้ได้มาพบปะกัน เพ่ือทราบถึงความต้องการทาง

เทคโนโลยีหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ และการน าไปสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่

ตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งได้ผลงานที่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 

 ส่งเสริมการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการบูรณาการโครงการจาก

อดีต หรือการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกัน  เช่น การจัดเป็นชุดโครงการในการ

สนับสนุน แต่ให้แบ่งด าเนินการวิจัยและพัฒนาออกเป็นระยะๆ รวมทั้งการผลักดันให้เกิดต้นแบบการพัฒนา

เทคโนโลยีที่เห็นเป็นรูปธรรม 

 สร้างเครือข่ายหรือผู้ร่วมมือในการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัยและ

พัฒนา เนื่องจากศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญที่มีแตกต่างกัน 

 การประชาสัมพันธ์ผลความส าเร็จของโครงการต่อสาธารณชนเพ่ือสร้างโอกาส

ให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลงานวิจัยให้เป็นตัวเงิน 
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(5) ด้านความตระหนัก 

 สร้างความตระหนักให้กับภาคเอกชนของประเทศเห็นถึงความส าคัญของการ

วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขัน 

 สร้างเวทีในการแข่งขันให้ผู้ผลิตได้แสดงฝีมือหรือแสดงผลงานวิจัยพัฒนา 

 สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเจาะกลุ่มตลาดที่มีความ

ต้องการเฉพาะ รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการคิดค้น

นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้  

 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโมดูลาร์ซิสเต็ม เพ่ือให้เกิดการประหยัดทรัพยากร 

(6) ด้านกฎระเบียบ 

 พัฒนาหรือปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือสร้างแรงจูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมความต้องการน าไปใช้

ประโยชน์ เช่น ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระจะต้องจ่ายภาษีเงินได้แบบบุคคลธรรมดา

โดยน ารายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดรวมกันและสามารถหักค่าใช้ทั้งปีได้เพียง 60 ,000 บาท ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เพียงพอส าหรับการซื้อซอฟต์แวร์พ้ืนฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว

ภาครัฐควรก าหนดให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระเสียภาษีในรูปของการรับจ้างผลิตของ ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 

70% ของมูลค่ารับจ้าง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์พ้ืนฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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6.4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการ

ไทย ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ 
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 

จากการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมสมอง ตลอดจนการทบทวนจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค และโอกาส

ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีไทย น ามาซึ่งยุทธศาสตร์แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้การ

ด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส าคัญให้กับผู้ประกอบการไทย 
ในการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อทดแทนการน าเข้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย” 

 

เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์ 

(1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทย 
(2) ทดแทนการน าเข้าเครื่องมือเครื่องจักร 
(3) สามารถขายได้ในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน CLMV  
(4) ผู้ประกอบการ SMEs และชุมชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน 

 

พันธกิจ 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรใน
อุตสาหกรรมและขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของคนไทยในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย น าไปประยุกต์ในเชิงพาณิชย์และมีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงข้ึน 
 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(1) เพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
(2) เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 

 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 1. เพื่อการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม 
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน าเข้า 
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีในระดับการค้าเชิงพาณิชย์ 

 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค ์

เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี 1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

2. เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในไทย 
 

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม 

1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักร 

เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการ
น าเข้า 

1. สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรเพื่อทดแทนการน าเข้า 

เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีในระดับการค้าเชิง
พาณิชย์ 

1. สนับสนุนการผลิตเครื่องมือเคร่ืองจักรเพื่อการพาณิชย์ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ให้กับภาคอุตสาหกรรม 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี 

2. สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเทคโนโลยี 

3. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรระหว่างภาครัฐและเอกชน 

เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในไทย 1. ผลักดันและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทย 
 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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แผนงานและโครงการ 

กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักร 

แผนงานที่ 1 การวิจัยเพื่อการต่อยอด  
1. การพัฒนางานวิจัยทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายระยะเวลาในการศึกษาพัฒนาทั้งกระบวนการจาก 1 ปี เป็นอย่างน้อย 

3 ปี 
3. โครงการพัฒนาต่อยอดจากโครงการในอดีต  
4. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต (การประหยัดหรือลดพลังงานใช้พลังงาน การผลิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้แรงงาน ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ปรับปรุง
คุณสมบัติของวัตถุดิบ ลดระยะเวลา) 

5. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ภาคการผลิต (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การใช้ประโยชน์ของเหลือ
จากกระบวนการผลิต) 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเครื่องจักรใหม ่
1. การพัฒนาเครื่องจักรใหม่ให้ได้มาตรฐาน 
2. โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก (เคร่ืองกรีดยาง เคร่ืองตัด

แยกทลายปาล์ม เคร่ืองหีบปาลม์) 
3. โครงการสร้างอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานทีไ่ด้มาตรฐาน 
4. โครงการสร้างเคร่ืองตรวจมะเร็งปากมดลูกส าเร็จรูป  
แผนงานที่ 3 การพัฒนาเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงาน (พลังงานชีวมวล แก๊สชีวภาพ

พลังงานทดแทนจากผักตบชวา การพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้า การพัฒนาการ
ผลิตไฟฟ้าชีวมวล การพัฒนา Solar cell และ Solar collector ให้มีราคา
ถูกลง) 

2. การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เข้าสู่ร่างกาย (รถเข็น ขาเทียม เตียง
คนไข้ ที่นอนลม ถุงมือยาง สายน้ าเกลือ ระบบโทรเวช) 

3. โครงการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดส าเร็จรูป (ชุดทดสอบส าเร็จรูป Kit Test)  
4. โครงการเครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (ระบบ RFID เครื่องตรวจจับ

อัตโนมัติ)  
 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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แผนงานและโครงการ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

สนั บสนุ นก า ร วิ จั ยพัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรเพื่อทดแทนการ
น าเข้า 

1. การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรต้นแบบด้วยการท าวิศวกรรม
สร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผู้ประกอบการไทย น าไปทดแทนการน าเข้า  

2. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีไทย 
3. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรไทยทัดเทียมเครื่องจักรน าเข้า 
4. เครื่องจักรภูมิปัญญาไทย 
5. มาตรการจูงใจผู้ลงทุนวิจัย (ลดหย่อนภาษีเงินได้ ละเว้นภาษีน าเข้าชิ้นส่วน

อุปกรณ์การวิจัย) 

สนับสนุนการผลิตเครื่องมือ
เครื่องจักรเพื่อการพาณิชย ์

1. ส่งเสริมการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรต้นแบบด้วยการท าวิศวกรรมสร้างสรรค์
คุณค่า น าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

2. สร้างโอกาสพัฒนาเครื่องจักรไทยเพื่อการพาณิชย์ 
3. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อตอบสนองตลาดภูมิภาคอาเซียนและกลุ่ม

ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เช่น ลาว พม่า กัมพูชา 
4. โครงการคลินิกเครื่องจักร (บริการให้ค าปรึกษา และผลิตเครื่องจักรให้กับ

ผู้ประกอบการที่มีความต้องการ) 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการสร้าง
เครื่องมือเครื่องจักร 

1. ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาให้บุคลากรของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่
บุคลากรทางการวิจัย 

3. น าเครื่องจักรต้นแบบไปใช้ในการเรียนการสอน 
4. โครงการนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเพื่อการพาณิชย์ 
5. โครงการสร้างความตระหนักรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีให้กับเยาวชน 

ส นั บ ส นุ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยี 

1. การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ (การ
พัฒนาวิธีการวัด) 

2. ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการใช้และการ
พาณิชย์ 

3. โครงการเพิ่มห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 
4. โครงการห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของเอกชน 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ
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แผนงานและโครงการ (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ 

การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
เทคโนโลยีการสร้างเครื่องมือ
เครื่องจักรระหว่างภาครัฐและ
เอกชน  

1. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยข้อมูลและการถ่ายทอดวิทยาการ 
2. โครงการจัดตั้งหน่วยงานกลางรวบรวบข้อมูล ประสานให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดความซ้ าซ้อนและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 
4. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านการรับรองคุณภาพ

เครื่องมือเคร่ืองจักร 

ผลักดันและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีไทย 

1. โครงการแสดงศักยภาพเครื่องมือเคร่ืองจักร  
2. โครงการจัดท าโรงงานต้นแบบให้ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้ 
3. โครงการประชาสัมพนัธ์เทคโนโลยีและเครื่องจักรไทย 
4. เทคโนโลยไีทย ไทยต้องใช้ 
5. โครงการเคร่ืองจักรส าหรับ SMEs  
6. โครงการธนาคารเทคโนโลยีเครื่องจักรไทย (ให้ข้อมูล จัดหาแหล่งเงินทนุ ให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูป้ระกอบการที่ใช้เครื่องจักรไทย) 

 

6.5 ข้อเสนอแนะ 

 

1) ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรสนับสนุนโครงการที่มีการพัฒนามุ่งเน้นเชิง

ประยุกต์ที่ต่อยอดหรือมีความสัมพันธ์กับโครงการในอดีต เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา

ประเทศไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบตามขีดความสามารถของประเทศ เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง

คุ้มค่า ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนได้น าเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์และสอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมพลังงาน 

2) ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การ

น าไปใช้ประโยชน์ การขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยการออกนโยบายเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และน ามาซึ่งการ
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ปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศที่มีประสิทธิภาพและ

เป็นไปอย่างมีระบบ อีกท้ังช่วยลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 
3) ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ควรจะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น เช่น 

การผลิตสารคดีเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และวิทยุ ตลอดจนการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของโครงการฯ เป็นรายไตรมาส อย่างต่อเนื่อง 
4) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชนผู้ผลิต และภาคเอกชนผู้ใช้งาน โดยที่ผู้ผลิต ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ท าการรวบรวมข้อมูล

ความต้องการของผู้ใช้งานและปัญหาที่ประสบอยู่จากการใช้งานในปัจจุบันก่อน แล้วร่วมปรึกษาหารือและ

แก้ไขปัญหา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
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พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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และเทคโนโลยี. รายงานผลการส ารวจ การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ใน
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กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. แนวโน้มการขยายตัวของ
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ของประเทศไทยในระยะยาว. เมื่อเดือนมกราคม 2554. 
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และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551-2554). สิงหาคม 2551. 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เมษายน 2551. 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แผนงาน/โครงการของส านักปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่บรรจุในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554. 

มีนาคม 2552. 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เมษายน 2552. 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติ

ภารกิจของกรม ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 

2552. 

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มีนาคม 2553. 

ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2554. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี ส าหรับ

ผู้ประกอบการไทย. หน้า 13. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

 

 
ค ำอธิบำย 

1. กำรส ำรวจควำมคิดเห็นในครั้งน้ี ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ได้รับมอบหมำยจำก
ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้ ท ำกำรส ำรวจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย ท่ีตอบสนองต่ออุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ตลอดจนเพื่อได้ข้อมูลควำมต้องกำรเทคโนโลยีของภำคเอกชน  

2. แบบส ำรวจฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ควำมต้องกำรเทคโนโลยีของภำคเอกชนควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับ  
          ผู้ประกอบกำรไทย 
ส่วนท่ี 2 ควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทำง มำตรกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีไทยให้ 
          ประสบควำมส ำเร็จ 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 

ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากท่ีสุด เนื่องจากค าตอบของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการน าไปพัฒนา
ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ 
เพื่อให้ผลการส ารวจนี้สามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านในปัจจุบันได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระ 
ขอยืนยันให้ท่านแน่ใจว่า ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ของท่านที่ได้จากการส ารวจครั้งนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะ
ไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
เป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 

 

ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย หรือเครื่องหมำย  ลงในช่องหน้ำข้อควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
ทีมส ารวจข้อมลูศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2697-6340 โทรสาร : 0-2637-6342 

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ชื่อพนักงำนสัมภำษณ์ ................................................................... วันท่ีสัมภำษณ์ .......................................... ......................... 

ชื่อ – เบอร์โทรศัพท์ผู้ตอบแบบสอบถำม ……………………………………………………....................................................................... 
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ส่วนที่ 1 ความต้องการเทคโนโลยีของภาคเอกชนความคิดเห็นต่อแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการ
ไทย 

1. ขอให้ท่ำนประเมินข้อควำมเหล่ำน้ี ตำมสภำพท่ีเป็นจริงและตำมควำมคำดหวังของท่ำน 
ระดับท่ีเป็นจริง  ระดับความคาดหวัง 

น้อย
ท่ีสุด 

   มำก
ท่ีสุด 

น้อย
ท่ีสุด 

   มำก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
     กำรวิ จัยและพัฒนำเทคโนโลยี หรือ เครื่ องจั กรใน

อุตสำหกรรม 
     

     กำรน ำงำนวิจัยมำต่อยอดในเชิงพำณิชย์      
     กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภำพกำร

แข่งขัน 
     

     กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของหน่วยงำนภำครัฐ      
     ศักยภำพควำมเชี่ยวชำญของหน่วยงำนภำครัฐในกำร

พัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย 
     

     กำรสนับสนุนจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย 
(ท้ังด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคนิค) 

     

2. ท่ำนพอใจกับแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยของประเทศในปัจจุบัน เพียงใด 
1.น้อยท่ีสุด  2.น้อย  3.ปำนกลำง 4.มำก  5.มำกที่สุด 
ข้อคิดเห็น (สำเหตุท่ีมีควำมพอใจมำกหรือน้อย) 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 

3. ในปัจจุบัน เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตของสมำคม/บริษัทของท่ำนเป็นอย่ำงไร 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 

4. สมำคม/บริษัทของท่ำนคิดว่ำ “กำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร” มีควำมจ ำเป็นหรือไม่ อย่ำงไร 
1.จ ำเป็น  2.ไม่จ ำเป็น 
............................................................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................................................  

5. ในปัจจุบัน งำนวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสำหกรรมของสมำคม/บริษัทของท่ำนมีเพียงพอหรือไม่ 
1.เพียงพอ  2.ไมเ่พียงพอ โปรดระบแุนวทำง/วิธีกำรปัญหำควำมไม่เพียงพอ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................ ................................................................. 
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6. ในปัจจุบัน บริษัท/สมำคมของท่ำนมีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองหรือไม่อย่ำงไร เหตุผลส ำคัญท่ีท ำ
ให้สมำคม/บริษัทของท่ำน “วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองเพื่อยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน” คืออะไร 
1.ไม่มีเลย  2.มีในระดับน้อย  3.มีในระดับปำนกลำง 4.มีในระดับมำก 
.................................................................................................................................. ........................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 

7. สมำคม/บริษัทของท่ำนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นร้อยละเท่ำใดของรำยได้ 
1. 0-0.5% ของรำยได้  2. 0.6-1.0% ของรำยได้  3. 1.1-2.0% ของรำยได้  
4. 2.1-3.0% ของรำยได้ 5. 3.1-5.0% ของรำยได้  6. มำกกว่ำ 5% ระบุ.......... 

8. สมำคม/บริษัทของท่ำนมีรูปแบบและวิธีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองอย่ำงไร เพรำะเหตุใด 
รูปแบบและวิธีการ ............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. ........................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... .............. 

.................................................................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ........................................................................ 
9. ท่ำนคิดว่ำกำรวิจัยพัฒนำต่อยอดจำกงำนต้นแบบของภำครัฐสำมำรถช่วยยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของสมำคม/บริษัทของท่ำน

ได้หรือไม่อย่ำงไร เพรำะเหตุใด 
1.ไม่น่ำจะได้/ไม่แน่ใจ  2.ได้ในระดับน้อย  3.ได้ในระดับปำนกลำง 4.ได้ในระดับมำก 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

10. สำขำงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรของสมำคม/บริษัทของท่ำนท่ีมีควำมโดดเด่น 
..................................................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

11. ในปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อตอบสนองต่ออุตสำหกรรมของท่ำน มีควำมเหมำะสม
หรือไม่อย่ำงไร 
1.ไมเ่หมำะสม 2.เหมำะสมในระดับน้อย 3.เหมำะสมในระดับปำนกลำง4.เหมำะสมในระดับมำก 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

12. สมำคม/บริษัทของท่ำนต้องกำรงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสำหกรรมอะไรในอนำคต (ในช่วง 1-5 ปี
ข้ำงหน้ำ) เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
1.ไม่ต้องกำร 2.ต้องกำร โปรดระบุลักษณะควำมต้องกำร และสำขำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีต้องกำร 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ........................................................ 
 
 



 ก-4 

13. สมำคม/บริษัทของท่ำนคิดว่ำ สำขำงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีต้องกำรเพิ่มเติม และภำครัฐควรพิจำรณำให้กำร
สนับสนุนและส่งเสริมเป็นพิเศษในกลุ่มอุตสำหกรรมประเภทใด (ควรให้ควำมส ำคัญสูงสุด) ในช่วง 1-5 ปีข้ำงหน้ำ และเพรำะเหตุใด 
................................................................................................................................................................................................ ............. 
..................................................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

14. ควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน ของสมำคม/บริษัทท่ำน ท่ีตอบสนองต่ออุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ มีควำมต้องกำรเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสำหกรรมใด 

อุตสาหกรรม ล าดับความต้องการ 
(เรียงล าดับความต้องการ
จากมากที่สุด 10 ไปความ

ต้องการน้อยที่สุด 0) 

ตัวอย่างความต้องการ (สาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ) 

กำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร   
ยำงและผลิตภัณฑ์   
อำหำรแปรรูป   
เทคโนโลยีชีวภำพ   
กำรแพทย์และสำธำรณสุข   
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์   
ยำนยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์   
กำรผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลำสติก   
เครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ   
แฟชั่น (สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง)   
ก่อสร้ำง   
ท่องเท่ียวและสำขำต่อเนื่อง   
โลจิสติกส์และสำขำต่อเนื่อง   
พลังงำนทดแทน   
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และดิจิทัล   
ตำมควำมต้องกำรของภำคเอกชน  
(โปรดระบุ).................................... 
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15. หำกเปรียบเทียบ (Benchmark) กับประเทศในกลุ่มอำเซียน โดยเฉพำะประเทศเวียดนำม และประเทศมำเลเซียกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตของไทยอยู่ในระดับใด และศักยภำพควำมเชี่ยวชำญของประเทศดังกล่ำวเมื่อเปรียบเทียบ
(Benchmark) กับประเทศไทยเป็นอย่ำงไร 
ประเทศเวียดนำม กำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักร  

1.ไม่มีควำมแตกต่ำง 2.เหนือกว่ำ 3.ด้อยกว่ำ 
.......................................................................................................................  
......................................................................................................................  

ศักยภำพควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักร 
1.ไม่มีควำมแตกต่ำง 2.เหนือกว่ำ 3.ด้อยกว่ำ 

.......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
ประเทศมำเลเซีย กำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักร  

1.ไม่มีควำมแตกต่ำง 2.เหนือกว่ำ 3.ด้อยกว่ำ 
.......................................................................................................................  
......................................................................................................................  

ศักยภำพควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักร 
1.ไม่มีควำมแตกต่ำง 2.เหนือกว่ำ 3.ด้อยกว่ำ 

.......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
ประเทศอื่นๆ (ประเทศ................................) กำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักร  

1.ไม่มีควำมแตกต่ำง 2.เหนือกว่ำ 3.ด้อยกว่ำ 
.......................................................................................................................  
......................................................................................................................  

ศักยภำพควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตเทคโนโลยีและเครื่องจักร 
1.ไม่มีควำมแตกต่ำง 2.เหนือกว่ำ 3.ด้อยกว่ำ 

.......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
16. ประเทศคู่แข่งในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตของอุตสำหกรรมท่ำนคือประเทศใด......................................... 

ประเทศอื่นๆ ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตของอุตสำหกรรมท่ำนคือประเทศใด......................................... 
และในอุตสำหกรรมของท่ำนมีประเทศใดเป็นคู่แข่งที่ส ำคัญ......................................... 
........................................................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

17. ประเทศคู่แข่งที่ส ำคัญดังกล่ำวมีวิธีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรหรือไม่ อย่ำงไร 
1.ไม่มีเลย  2.มีในระดับน้อย  3.มีในระดับปำนกลำง 4.มีในระดับมำก 
วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนาเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักร 

....................................................................................................... ..................................................... 

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................................................ 
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18. ท่ำนคิดว่ำ Key Success Factors ของกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองเพื่อยกระดับศักยภำพกำร
แข่งขันคืออะไร 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย 

19. สถำนภำพปัจจุบันของส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน จำกควำมเห็น/ประสบกำรณ์ของท่ำน และท่ำนคำดหวังสิ่งใดจำกส ำนักส่งเสริม
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีหรือประสงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็น “กำร
ส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสำหกรรม”และประเด็น “กำรสนับสนุนจำก วท. ในกำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย (ท้ังด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคนิค)” ดังต่อไปน้ี 
สถานภาพปัจจุบัน 
........................................................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
ความคาดหวัง/ความประสงค์ให้ปรับปรุงแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 

20. รูปแบบควำมต้องกำร/กำรได้รับกำรสนับสนุนจำก ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของภำคเอกชน ควรเป็นเป็นอย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
................................................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ..................................................................................................................... 

21. ท่ำนต้องกำรใหส้ ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีช่วยเหลือท่ำนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรของอุตสำหกรรมในเรื่องใดบ้ำง 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................................................ 

22. อะไรบ้ำงท่ีส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ควรจะท ำในกำรสนับสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ โดยกิจกรรมกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน แต่ไม่ได้ท ำในช่วงท่ีผ่ำนมำหรือท่ำนคำดหวังให้หน่วยงำนสนับสนุน 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
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23. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ควรมีทิศทำงหรือ
บทบำท “ในกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน” อย่ำงไรในอนำคต (ในช่วง 1-5 
ปีข้ำงหน้ำ) 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 

24. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทำงของส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในเรื่อง
เหล่ำน้ีควรจะเป็นอย่ำงไรในช่วง 1-5 ปีขำ้งหน้ำ (Future Direction) 

ประเด็น ทิศทางควรจะเป็นอย่างไรในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 
กำรส่ ง เ สริ มก ำรล ง ทุนวิ จั ย และพัฒนำ
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสำหกรรม 

.......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  
กำรน ำงำนวิจัยไปต่อยอดในเชิงพำณิชย์ .......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี .......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  
กำรสนับสนุนจำก วท. ในกำรพัฒนำทำง
เทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย (ท้ังด้ำน
บุคลำกร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคนิค) 

.......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  
25. ท่ำนคิดว่ำ Key Success Factors ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ

ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย
กิจกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน คืออะไร 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
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26. ท่ำนคิดว่ำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจ ำกัดในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีของประเทศ คือเรื่องใด  
จุดอ่อน จุดแข็ง 

……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 

……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 

ปัญหาอุปสรรค โอกาส 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 

……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทาง มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยให้ประสบความส าเร็จ 

27. ข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทำง มำตรกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีไทยให้ประสบควำมส ำเร็จ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ............................................................................................................... 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบบแบบสอบถาม 

28. ช่ือบริษัท/สมำคม .........................………………………………..….……………………………………….………………..……………….. 

29. จ ำนวนบุคลำกรของบริษัท/สมำชิกของสมำคม 

1. น้อยกว่ำ 50 คน  2. 51-199 คน  3. มำกกว่ำ 200 คนขึ้นไป  
30. จ ำนวนกำรจ้ำงงำนในปัจจุบันและกำรตอบสนองควำมต้องกำรแรงงำนในต ำแหน่งดังต่อไปน้ี 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวนกำรจ้ำงงำน 

(คน) 

กำรตอบสนองควำมตอ้งกำรแรงงำน 

เหมำะสมแล้ว มำกเกินไป น้อยเกินไป 

1.วิศวกร/นักวิทยำศำสตร์  □ □ จ ำนวนที่ต้องกำรลด..........คน □จ ำนวนที่ต้องกำรเพิ่ม........คน 

2.ช่ำงเทคนิค/ช่ำงควบคุมเครื่อง  □ □ จ ำนวนที่ต้องกำรลด..........คน □จ ำนวนที่ต้องกำรเพิ่ม........คน 

3.แรงงำน  □ □ จ ำนวนที่ต้องกำรลด..........คน □จ ำนวนที่ต้องกำรเพิ่ม........คน 

4.อื่นๆ.....................................  □ □ จ ำนวนที่ต้องกำรลด..........คน □จ ำนวนที่ต้องกำรเพิ่ม........คน 
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31. บริษัท/สมำคมของท่ำนอยู่ในภำคอุตสำหกรรมใด 

1.อุตสำหกรรมเกษตร    2.อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน   
3.อุตสำหกรรมสิ่งแวดล้อม  4.อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร  
5.อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสำธำรณสุข  6.อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์  
7.อุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ    8.อุตสำหกรรมโลจิสติกส์   
9.อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว  10.อุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละชิ้นส่วน   
11.อุตสำหกรรมกำรผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลำสติก 12.อุตสำหกรรมเครื่องมือกลและระบบอัตโนมัต ิ
13.อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์ 14.อุตสำหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี) 
15.อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง  16.อื่นๆ.......................................... 

32. ในปัจจุบันภำคอุตสำหกรรมท่ีท่ำนเกี่ยวข้องมีกำรใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในกำรผลิตอยู่ในระดับใด 

ระดับเทคโนโลยีที่ใช้ สัดส่วนกำรใช้ (%) 

1.ใช้แรงงำน/ระบบ manual  

2.ใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติ Semi Automatic  

3.ใชร้ะบบอัตโนมัติ (Automatic)/ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

33. แหล่งที่มำของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตในปัจจุบัน 

1.ผู้ผลิตในประเทศ  …………………….. %  
2.น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ………………………%   

  2.1 แหล่งน ำเข้ำส ำคัญ............................................................................................................. ......................................  

       เพรำะเหตุใดจึงน ำเข้ำจำกแหล่งดังกล่ำว 

        2.1.1 เหมำะสมกับกระบวนผลิต2.1.2 รำคำถูก 2.1.3 มีคุณภำพสูง   2.1.4 ใช้งำนง่ำย  

       2.1.5 มีตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 2.1.6 อื่นๆ.................................................................. 

  2.2 ลักษณะกำรน ำเข้ำ  

       2.2.1น ำเข้ำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส ำเร็จรูป…..…%2.2.2น ำเข้ำเฉพำะส่วนประกอบหรือชิ้นส่วน……% 

34. ท่ำนประสบปัญหำหรืออุปสรรคจำกกำรใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรหรือไม่ อย่ำงไร 

1.ไม่มี  เนื่องจำก 1.1 เป็นของภำยในประเทศหรือมีตัวแทนจ ำหน่ำยให้บริกำรหลังกำรขำย  
           1.2 นักวิจัย/พนักงำนสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้เองตำมคู่มือประกอบ   

           1.3 อื่นๆ.................................................................................................................... ..................... 

2.มี ปัญหำท่ีประสบ.......................................................................................................................................... .... 
   แนวทำงแก้ไขปัญหำ........................................................................................................... .......................... 

35. บริษัท/หน่วยงำนของท่ำนให้ควำมส ำคัญกับกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเป็นของตนเองอยู่ในระดับใด 

1.น้อยท่ีสุด  2.น้อย  3.ปำนกลำง  4.มำก  5.มำกที่สุด 
เพรำะเหตุใด............................................................................................................................................................................  

36. บริษัท/หน่วยงำนของท่ำนสนับสนุนงบประมำณท่ีใช้ในกำรวิจัยพัฒนำหรือไม่ 

1.ไม่มี   2.มี 2.1จ ำนวน...............บำทต่อปี คิดเป็น.....%ของงบประมำณลงทุนของบริษัท/หน่วยงำนของท่ำน 
2.2งบประมำณดังกล่ำวเพียงพอหรือไม่ อย่ำงไร 
1.เพียงพอ  เพรำะ....................................................................................................................  
2.ไม่เพียงพอ เพรำะ................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่านในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามชุดนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

 

 
ค ำอธิบำย 

1. กำรส ำรวจควำมคิดเห็นในครั้งน้ี ศูนย์พยำกรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ได้รับมอบหมำยจำก
ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้ ท ำกำรส ำรวจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย ท่ีตอบสนองต่ออุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ตลอดจนเพื่อไดข้้อมูลศักยภำพควำมเชี่ยวชำญของหน่วยงำนภำครัฐ
ในเทคโนโลยีสำขำต่ำงๆ  

2. แบบส ำรวจฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย 
ส่วนท่ี 2 ควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทำง มำตรกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีไทย 
          ให้ประสบควำมส ำเร็จ 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 

ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด เนื่องจากค าตอบของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของการน าไปพัฒนา
ก าหนดแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ 
เพื่อให้ผลการส ารวจนี้สามารถสะท้อนความคิดเห็นของท่านในปัจจุบันได้อย่างดี ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระ 
ขอยืนยันให้ท่านแน่ใจว่า ข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ของท่านที่ได้จากการส ารวจครั้งนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะ
ไม่ถูกน าไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น โดยการน าเสนอผลกา รวิเคราะห์ข้อมูลจะ
เป็นไปในลักษณะในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 

 

ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย หรือเครื่องหมำย  ลงในช่องหน้ำข้อควำมท่ีท่ำนเห็นว่ำตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
ทีมส ารวจข้อมลูศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 0-2697-6340 โทรสาร : 0-2637-6342 

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ชื่อพนักงำนสัมภำษณ์ ................................................................... วันท่ีสัมภำษณ์ .......................................... ......................... 

ชื่อ – เบอร์โทรศัพท์ผู้ตอบแบบสอบถำม ……………………………………………………....................................................................... 
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ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย 

1. ขอให้ท่ำนประเมินข้อควำมเหล่ำน้ี ตำมสภำพท่ีเป็นจริงและตำมควำมคำดหวังของท่ำน 
ระดับท่ีเป็นจริง  ระดับความคาดหวัง 

น้อย
ท่ีสุด 

   มำก
ท่ีสุด 

น้อย
ท่ีสุด 

   มำก
ท่ีสุด 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
     กำรวิ จัยและพัฒนำเทคโนโลยี หรือ เครื่ องจั กรใน

อุตสำหกรรม 
     

     กำรน ำงำนวิจัยมำต่อยอดในเชิงพำณิชย์      
     กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภำพกำร

แข่งขัน 
     

     กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีของหน่วยงำนภำครัฐ      
     ศักยภำพควำมเชี่ยวชำญของหน่วยงำนภำครัฐในกำร

พัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย 
     

     กำรสนับสนุนจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ในกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย 
(ท้ังด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคนิค) 

     

2. ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงไรในกำรงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย 
ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรแข่งขัน 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

3. ท่ำนพอใจกับแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยของประเทศในปัจจุบัน เพียงใด 
1.น้อยท่ีสุด  2.น้อย  3.ปำนกลำง 4.มำก  5.มำกที่สุด 
ข้อคิดเห็น (สำเหตุท่ีมีควำมพอใจมำกหรือน้อย) 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 

4. ในปัจจุบัน เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยเป็นอย่ำงไร  
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 

5. ในปัจจุบัน งำนวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสำหกรรมของประเทศมีเพียงพอหรือไม่ 
1.เพียงพอ  2.ไมเ่พียงพอ โปรดระบุแนวทำง/วิธีกำรปัญหำควำมไม่เพียงพอ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
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6. สำขำงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีประเทศไทยมีควำมโดดเด่นคือ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
........................................................................................................................................................ ..................................................... 

7. ท่ำนมคีวำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีสำขำใด (สำขำเทคโนโลยี) และเทคโนโลยีดังกล่ำวใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมใด 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ........................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................................................................. 

8. ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนมีควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตมำกน้อยเพียงใด 
........................................................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

9. ในปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเพื่อตอบสนองต่ออุตสำหกรรมของประเทศ มีควำมเหมำะสม
หรือไม่อย่ำงไร 
1.ไมเ่หมำะสม 2.เหมำะสมในระดับน้อย 3.เหมำะสมในระดับปำนกลำง4.เหมำะสมในระดับมำก 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

10. ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนต้องกำรท ำงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย ท่ีตอบสนองต่ออุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ในกลุ่มอุตสำหกรรมใด ปัจจัยและสำเหตุใดท่ีท ำให้ท่ำนคิดว่ำเป็น “กลุ่มอุตสำหกรรม” 
ดังกล่ำวเพรำะเหตุใด 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

11. ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนคิดว่ำ ภำคอุตสำหกรรมท่ีท่ำนเลือกในข้อดังกล่ำวน้ัน ยังมีโจทย์วิจัยในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ส ำหรับผู้ประกอบกำรใดท่ีต้องกำรให้ภำครัฐเข้ำไปช่วยเหลือในเรื่องใดบ้ำง 
.......................................................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ ................. 
................................................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

12. ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนคิดว่ำ สำขำงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีต้องกำรเพิ่มเติม และภำครัฐควรพิจำรณำให้
กำรสนับสนุนและส่งเสริมเป็นพิเศษในกลุ่มอุตสำหกรรมประเภทใด (ควรให้ควำมส ำคัญสูงสุด) ในช่วง 1-5 ปีข้ำงหน้ำ และเพรำะ
เหตุใด 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ........................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................................................................. 
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13. ท่ำน/หน่วยงำนของท่ำนคิดว่ำศักยภำพในกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน ของประเทศ ในช่วง 1-5 
ปีข้ำงหน้ำเป็นอย่ำงไร ท ำไมจึงคิดเช่นน้ัน 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

14. ควำมต้องกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน ของท่ำน/หน่วยงำนของท่ำน ท่ีตอบสนองต่อ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ มีควำมต้องกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในกลุ่มอุตสำหกรรมใด 

อุตสาหกรรม ล าดับความต้องการ 
(เรียงล าดับความต้องการ
จากมากที่สุด 10 ไปความ

ต้องการน้อยที่สุด 0) 

ตัวอย่างความต้องการ (สาขาเทคโนโลยีที่ต้องการ) 

กำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตร   
ยำงและผลิตภัณฑ์   
อำหำรแปรรูป   
เทคโนโลยีชีวภำพ   
กำรแพทย์และสำธำรณสุข   
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์   
ยำนยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์   
กำรผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลำสติก   
เครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ   
แฟชั่น (สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง)   
ก่อสร้ำง   
ท่องเท่ียวและสำขำต่อเนื่อง   
โลจิสติกส์และสำขำต่อเนื่อง   
พลังงำนทดแทน   
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และดิจิทัล   
ตำมควำมต้องกำรของภำคเอกชน  
(โปรดระบุ).................................... 

  

15. หำกเปรียบเทียบ (Benchmark) กับประเทศในกลุ่มอำเซียน โดยเฉพำะประเทศเวียดนำม และประเทศมำเลเซียกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตของไทยอยู่ในระดับใด และศักยภำพควำมเชี่ยวชำญของประเทศดังกล่ำวเมื่อเปรียบเทียบ
(Benchmark) กับประเทศไทยเป็นอย่ำงไร 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ............................................................................................................... 
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16. ประเทศคู่แข่งในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีใช้ในกำรผลิตของอุตสำหกรรมของประเทศคือประเทศใด และเพรำะเหตุใด 
............................................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... .........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

17. ท่ำำนคิดว่ำ Key Success Factors ของกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรส ำหรับผู้ประกอบกำรไทยเพื่อยกระดับ
ศักยภำพกำรแข่งขันคืออะไร 
..................................................................................................... ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................................ .... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผู้ประกอบการไทย 

18. สถำนภำพปัจจุบันของส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน จำกควำมเห็น/ประสบกำรณ์ของท่ำน และท่ำนคำดหวังสิ่งใดจำกส ำนักส่งเสริม
และถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีหรือประสงค์ให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็น “กำร
ส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสำหกรรม”และประเด็น “กำรสนับสนุนจำก วท. ในกำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย (ท้ังด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคนิค)” ดังต่อไปน้ี 
สถานภาพปัจจุบัน 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
...................................................................................................................................................... ....................................................... 
ความคาดหวัง/ความประสงค์ให้ปรับปรุงแก้ไข 
................................................................................................................................................................ ............................................. 
..................................................................................... ........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

19. รูปแบบควำมต้องกำร/กำรได้รับกำรสนับสนุนจำก ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของภำคเอกชน ควรเป็นเป็นอย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด 
...................................................................................... .......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

20. อะไรบ้ำงท่ีส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ควรจะท ำในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ โดยกิจกรรมกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน แต่ไม่ได้ท ำในช่วงท่ีผ่ำนมำหรือท่ำนคำดหวังให้หน่วยงำนสนับสนุน 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
................................................................................................................................................ ............................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. ........... 
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21. ท่ำนมีควำมเห็นว่ำ ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ควรมีทิศทำงหรือ
บทบำท “ในกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน” อย่ำงไรในอนำคต (ในช่วง 1-5 
ปีข้ำงหน้ำ) เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................ 

22. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทำงของส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในเรื่อง
เหล่ำน้ีควรจะเป็นอย่ำงไรในช่วง 1-5 ปีข้ำงหน้ำ (Future Direction) 

ประเด็น ทิศทางควรจะเป็นอย่างไรในช่วง 1-5 ปีข้างหน้า (Future Direction) 
กำรส่ ง เ สริ มก ำรล ง ทุนวิ จั ย และพัฒนำ
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในอุตสำหกรรม 

.......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
กำรน ำงำนวิจัยไปต่อยอดในเชิงพำณิชย์ .......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี .......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 
กำรสนับสนุนจำก วท. ในกำรพัฒนำทำง
เทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย (ท้ังด้ำน
บุคลำกร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเทคนิค) 

.......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................  
23. ศักยภำพในกำรด ำเนินงำน หรือ กำรให้กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีของส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในช่วง 1-5 ปีข้ำงหน้ำเป็นอย่ำงไร (จ ำนวนโครงกำรท่ีสำมำรถให้กำรสนับสนุน
ได้ งบประมำณในกำรสนับสนุน จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ี/บุคลำกรที่รับผิดชอบ) ท ำไมจึงคิดเช่นน้ัน 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ................................................................................................................... 

24. ท่ำนคิดว่ำ Key Success Factors ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ประกอบกำรไทย เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย
กิจกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน คืออะไร 
............................................................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
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25. ท่ำนคิดว่ำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจ ำกัด ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีของประเทศ คือเรื่องใด  
จุดอ่อน จุดแข็ง 

……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 

……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 

ปัญหาอุปสรรค โอกาส 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 

……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 
……………..……………..………………..………………..……………..... 

26. ท่ำนคิดว่ำปัญหำในแต่ละด้ำนของกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีของประเทศเพื่อตอบสนองต่ออุตสำหกรรมของประเทศอยู่ในระดับใด 
ปัญหา น้อย

ที่สุด 

น้อย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

แนวทางแก้ไข 

1. ด้ำนบุคลำกร       

- ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ใช้ในภำคอุตสำหกรรม 

      

- บุคลำกรทำงด้ำนเทคนิคที่มีควำมช ำนำญเฉพำะ
ทำงมีไม่เพียงพอ 

      

- บุคลำกรขำดกำรพัฒนำทักษะ       

2. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน       

- เครื่องมือเครื่องจักรพื้นฐำนส ำหรับกำรพัฒนำไม่
เพียงพอ 

      

- เครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่มีประสิทธิภำพต่ ำ       

3. ด้ำนงบประมำณ/กำรเงิน       

- งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำมีอยูจ่ ำกัด       

4. ด้ำนองค์ควำมรู้       

- กำรเปลี่ยนแปลงระดับเทคโนโลยีที่รวดเร็ว       

- กำรขำดกำรติดตำมข้ อมูลข่ ำวสำรเกี่ ยวกับ
กฎระเบียบหรือมำตรฐำนสำกลที่เปลี่ยนแปลง 

      

5. ด้ำนวัตถุดิบ       

- กำรขำดแคลนวัตถุดิบพื้นฐำน เช่น เหล็ก        

6. ด้ำนอื่นๆ................................................       
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทาง มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยให้ประสบความส าเร็จ 

27. ข้อเสนอแนะรูปแบบ แนวทำง มำตรกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีไทยให้ประสบควำมส ำเร็จ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
.............................................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................................ 
........................................................................................................................................................ ..................................................... 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบบแบบสอบถาม 

28. ช่ือหน่วยงำน/สถำบัน .........................………………………………..….……………………………………….………………..……………….. 

29. ชื่อ ____________________________________________ ต ำแหน่ง _________________________________ 

30. หน่วยงำน/สถำบันของท่ำนมีควำมเชี่ยวชำญในกลุ่มอุตสำหกรรมใด 

1.อุตสำหกรรมเกษตร    2.อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน   
3.อุตสำหกรรมสิ่งแวดล้อม  4.อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร  
5.อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสำธำรณสุข  6.อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์  
7.อุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ   8.อุตสำหกรรมโลจิสติกส์   
9.อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว  10.อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน   
11.อุตสำหกรรมกำรผลิตขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลำสติก 12.อุตสำหกรรมเครื่องมือกลและระบบอัตโนมัติ 
13.อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 14.อุตสำหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณี) 
15.อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง  16.อื่นๆ.......................................... 

 

ขอขอบคุณท่านในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามชุดนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคดิเห็น เรื่อง  
การจัดท ายุทธศาสตรแ์ละแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง  

การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

--------------- 
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ใน

โครงการนี้ ที่ปรึกษาจัดการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง เพ่ือระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

การศึกษาสถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญในแต่ละครั้งไดด้ังนี้ 

 

1. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร จัดเมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 

อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรม

เกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร 

1. ประเทศไทยมีความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังมีจ านวนไม่มากพอส าหรับการวิจัย

และพัฒนา การสร้างรากฐาน การต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น สาขาพันธุวิศวกรรมซึ่งมี

ความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว รวมทั้งการขาดนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ 

2. ประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรในอุตสาหกรรมกลางน้ าที่ใช้ส าหรับการ

แปรรูปวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมปลายน้ าที่น าวัตถุดิบไปผลิตเป็นสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ปัจจุบันมีการวิจัยเกิดขึ้นแล้วแต่ยังขาดโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ในการผลิตขยายผลจึง

ยังไม่สามารถน าไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนนักวิจัยที่มีทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์

ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ประเทศไทยยังขาดการบูรณาการโครงการวิจัยร่วมกัน ทั้งด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้

ระหว่างบุคคลากรต่างสาขา การเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างอุตสาหกรรมทั้งระบบ จึงท าให้

การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศท าได้ช้า ควรมีการบูรณาการความร่วมมือในการท างาน



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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วิจัยร่วมกันมากขึ้น โดยใช้ศักยภาพที่แต่หน่วยงานหรือบุคคลมี และท างานภายใต้บทบาท

ของตนเอง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ชี้น าด้านความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นผู้น าองค์ความรู้ไปตอบสนองความต้องการ 

4. การมีระบบการรับรองคุณภาพเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการขายให้กับ

ผู้ประกอบการ ซึ่งการรับรองคุณภาพเครื่องจักรอาจจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยรับรองคุณภาพตามหลัก

วิชาการว่าเครื่องจักรที่ได้มีคุณสมบัติ มีประสิทธิภาพตามท่ีก าหนด (2) ระดับประเทศซึ่งต้อง

อาศัยความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างระบบรับรองตามมาตรฐานสากล 

5. การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรของไทยมีข้อจ ากัดทางด้านต้นทุนการผลิต เนื่องจาก (1) ภาษี

วัตถุดิบสูงกว่าภาษีน าเข้าเครื่องจักรส าเร็จรูป (2) การผลิตที่ยังไม่มากพอ 

6. การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรขนาดขนาดเล็ก ที่มีความต้องการสูง และสามารถใช้การรับรอง

คุณภาพ เช่น รถตัดอ้อยขนาดเล็ก รถเกี่ยว รถไถ ถือเป็นตลาดที่ไทยน่าจะมีศักยภาพในการ

ผลิต ควรจะส่งเสริมการผลิตให้ได้มากๆ เพื่อขายได้มากๆ ควรจะมีลักษณะการท าการตลาด

ไปยังตลาดภูมิภาค การออกระบบมาตรฐานเพ่ือรับรองคุณภาพเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนให้

อุตสาหกรรมนี้โตได้ และควรส่งเสริมให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง 

7. การพัฒนาเครื่องจักรเล็กเพ่ือการค้าระหว่างภูมิภาคอาเซียน 

8. การสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับของผู้ใช้ 

9. เทคโนโลยีด้านการตรวจวัดมาตรฐานสินค้า เช่น การวัดความชื้นของข้าว การวัดความหวาน

ของน้ าตาล การวัดสารตกค้างในอาหาร เครื่องมือวัดความหวานในผลไม้ เครื่องมือวัดแป้ง

ในมันส าปะหลัง ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดขนาดเล็กที่สามารถท าการผลิตในจ านวนมากได้เพ่ือ

สนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ 

10. การแปรรูปข้าว ในเรื่องของไบโอเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

11. การจัดหานักวิจัยหรือข้อมูลจากนักวิจัย และมีคลินิกส าหรับให้ค าปรึกษาด้านวิจั ยให้กับ

ผู้ประกอบการ 

12. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลมีความต้องการ (1) เครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมสร้างความอยู่รอด

ให้กับอุตสาหกรรม (2) การใช้ประโยชน์จากของเสียมาสร้างมูลค่าเพ่ิม (3) การหาวัสดุ
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ทดแทน (4) ปัญหาแรงงาน จากความต้องการดังกล่าวความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม 

13. การแปลงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยและพัฒนา โดยอาศัย

ความรู้ทางวิชาการจากภาครัฐและประสบการณ์จากผู้ที่ท างานในอุตสาหกรรม และร่วมกัน

ออกแบบงานวิจัยทั้งระบบ 

14. อุตสาหกรรมอ้อยยังขาด (1) การวิจัยพันธุ์อ้อย (2) นักวิจัยรุ่นใหม่ (3) การใช้ประโยชน์

จากไบโอเทคโนโลยี 

   

2. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 

มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน 

1. การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานที่ผลิตขึ้นให้มคีวามคงที ่กล่าวคือ มีปริมาณเพียงพอส าหรับ

การใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

2. การให้ความรู้และความเข้าใจกับชุมชนที่อยู่ ในพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเพ่ือลดปัญหาการต่อต้าน

จากชุมชน  

3. การพัฒนาระบบสายส่งให้มีศักยภาพสามารถรองรับพลังงานที่พัฒนาขึ้น  

4. การลดข้อจ ากัดทางด้านกฎระเบียบที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา เช่น ลดขั้นตอนการติดต่อ

ประสานงาน ลดความล่าช้าในการติดต่อกับหน่วยงาน โดยการบูรณาการการท างานระหว่าง

หน่วยงานให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น  

5. การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการเทคโนโลยีได้ด้วย

ตนเอง โดยการให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีนั้นๆ ที่พัฒนาขึ้น หรือการสนับสนุนให้เอกชน

เข้ามาท าการลงทุนในการบริหารจัดการ 

6. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศมีความพร้อม เช่น การดึงเอาแก๊สจากหลุมฝัง

กลบคนไทยท าได้แล้วในไบโอแก๊สแต่ในส่วนของเครื่องยนต์อาจจะต้องน าเข้า 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
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7. การสนับสนุนการประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีเป็นจ านวนมากของประเทศเพ่ือผลิตพลังงาน 

8. อุตสาหกรรมปาล์มมีความต้องการได้เทคโนโลยีทางด้านการเก็บเกี่ยว อาทิ เครื่องตัดแยก

ทลายปาล์ม เครื่องเก็บเก่ียวปาล์ม  

9. การสนับสนุนการพัฒนาระบบกรองพลังงานชีวมวลที่ผลิตได้ให้มีความสะอาดมากขึ้น  

10. การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า หรือเขตของรัฐฯ ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามแต่มี

ศักยภาพ ในการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์  

11. การสนับสนุนให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ให้อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันทางด้านราคา

ได้มากขึ้น  

12. การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการจัดเก็บของพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น 

ทางด้าน   ชีวมวล เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ  

13. การส่งเสริมทางด้านชุมชน SMEs ที่ใช้งานเยอะ และท าการสร้างเครื่องมือเครื่องจักรขึ้นใน

ประเทศ  

14. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการขนส่งพลังงานให้มีต้นทุนต่ า เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

แข่งขันได้  

15. การสนับสนุนการพัฒนาทางด้านกังหันลมเพ่ือผลิตพลังงาน  

16. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED  

17. การสนับสนุนการพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้า ที่ใช้กับรถยนต์ หรือ รถไฟฟ้า  

18. การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ  

19. การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องคัดแยกขยะ  

20. การสนับสนุนการพัฒนาเอทานอล เพ่ือการใช้ในเครื่องยนต์รถยนต์ดีเซล  

21. การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการพัฒนาเพ่ือการพาณิชย์  

22. การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรที่ประเทศมีความสามารถในการ

ผลิต เพ่ือลดการน าเข้า 

23. การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้น าทางด้านการผลิตไฟฟ้าชีวมวล 1 เมกะวัตต์ ในอาเซียน  

24. การสนับสนุนการพัฒนา Solar cell และ Solar collector ให้มีประสิทธิและราคาถูกลง  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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25. การสนับสนุนการพัฒนาให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าชีวมวลที่หลากหลาย อาทิ ชีวมวลส าหรับ 

Boiler  

26. การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการปฏิบัติได้ง่ายจากประชาชน  

3. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก

และผลิตภัณฑ์พลาสติก จัดเมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระ

จอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 

1. อุตสาหกรรมยางพาราของไทย 80% เป็นการส่งออกวัตถุดิบซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมต้นน้ า ซึ่ง

มีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นเครื่องมือในการยางแผ่นดิบ น้ ายาง ส่วน

ของอุตสาหกรรมกลางน้ า Semi Product ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ซึ่งมีสัดส่วนรองลงมา 

ส่วนอุตสาหกรรมปลายน้ า คือ ยางล้อ ยังถือว่าน้อยแต่ถือว่ามีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่มีความซับซ้อน ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีจึงควรตอบสนองความต้องการ

ของอุตสาหกรรมในแต่ละระดับ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณของเครื่องมือเครื่องจักร เช่น 

ในอุตสาหกรรมต้นน้ าที่มีปริมาณมากเราควรพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต (ซึ่งมา

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง) เช่น เครื่องกรีดยาง 

2. การวิจัยและพัฒนาควรให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา

เครื่องมือเครื่องจักรที่ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นที่มา

ของปัญหาโลกร้อน เช่น นวัตกรรมลดโลกร้อน 

3. การสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ือร่วมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

4. พัฒนาการผลิตสู่อุตสาหกรรมกลางน้ า และปลายน้ า โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม ไม่ท าลาย

สิ่งแวดล้อม และการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศท่ีมีต้นทุนวัตถุดิบต่ า 

5. การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่า เช่น ยางคอมปาว (Compound)  

6. การมองการพัฒนาทั้งห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการ

พัฒนาคุณภาพยาง 

7. การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยาง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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8. การเน้นการแปลงวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือการแปลงองค์ความรู้ไปสู่การเพ่ิมมูลค่า  ซึ่ง

จะช่วยการพัฒนาอุตสาหกรรมได้มากขึ้น  

9. การใช้ประโยชน์จากของเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาสร้างมูลค่า เช่น เทคโนโลยีรักษา

สภาพน้ ายาง เทคโนโลยีเพ่ิมความบริสุทธิ์ของน้ ายาง (สารเพ่ิมประสิทธิภาพการจับตัวน้ า

ล้างยางสกิน สารรวบรวมเนื้อยางจากน้ ายางสกิน และสารจับตัวน้ าล้างจากเครื่องปั่นน้ ายาง

ที่มีประสิทธิภาพ) ซึ่งเป็นการดึงเนื้อยางจากข้ีแป้งหรือน้ าล้างยางที่เหลือทิ้งจากกระบวนการ

ผลิต หรือการน าน้ ายางดิบมาผ่านกระบวนการอิเล็คตรอนบีเพ่ือเพ่ิมความบริสุทธิ์ให้น้ ายาง

ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคที่ใช้สินค้าปลายทางได้รับความปลอดภัยมากขึ้น ถุงมือยาง จุกนมเด็ก 

สายน้ าเกลือ หรือเส้นใยสิ่งทอ 

10. การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรการผลิตถุงมือให้มีก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นให้

ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย 

11. การพัฒนาคุณภาพน้ ายาง (สกัดโปรตีนออกจากยางเพ่ือแก้ไขปัญหา NTB) 

12. การวิจัยและพัฒนาสูตรการผสมยาง (ยางธรรมชาติ+ยางสังเคราะห์) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้งาน 

13. เครื่องมือวัดคุณภาพยางเพ่ือตรวจสอบมาตรฐาน  

14. การสนับสนุนการพัฒนา LAB ทดสอบมาตรฐาน ให้มีครอบคลุมกับความต้องการ โดยการ

เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิเคราะห์ทดสอบ การพัฒนาศักยภาพของ LAB ทดสอบมาตรฐานของ

เอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการและเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรม 

15. การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม โดยการเตรียมกระบวนการทางเทคโนโลยี เตรียม

กระบวนการมาตรฐาน เพ่ือให้ประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมกลางน้ าและปลายน้ ามากขึ้น ซึ่ง

หน่วยงานของภาครัฐหลายแห่งมีข้อมูลรองรับทั้งด้านการปลูกและการพัฒนาคุณภาพและ

อยู่ในขั้นตอนของการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการท าให้เกิดผล 

16. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ ายางและกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพไม่ให้

ถูก NTB 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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17. การเพ่ิมจ านวนและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐาน โดยการสนับสนุนเครื่องมือพ้ืนฐานด้าน

การวิเคราะห์ทดสอบ การเพ่ิมจ านวนบุคคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

18. การพัฒนางานวิจัยทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง 

19. การศึกษาศักยภาพของยางที่เป็นพลาสติก และพลาสติกท่ีเป็นยาง (เทคโนโลยีทางวัตถุดิบ)  

20. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ที่ไทยมีศักยภาพผลิตได้ 

เช่น เครื่องเป่าขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ขวด เครื่องเป่าขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม  

21. การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาคุณสมบัติของวัตถุดิบ เช่น บรรจุภัณฑ์ ท่อ (งาน

ก่อสร้าง) พลาสติกในยานยนต์ (ไฮเทคพลาสติก ไบโอพลาสติก) เพ่ือลดการใช้วัตถุดิบ การ

ใช้พลาสติกเป็นวัตถุดิบทดแทนเพ่ือลดน้ าหนัก พลาสติกผสม การผลิตแอนติพลาสติกเพลา 

(ถุงส าหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือทดแทนการน าเข้า 

22. ขาดหน่วยงานทดสอบมาตรฐานพลาสติกโดยเฉพาะ (มาตรฐานความปลอดภัยของบรรจุ

ภัณฑ์) ต้องส่งไปต่างประเทศเพ่ือขอใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับส าหรับการส่งออก เช่น ทน

ความร้อน ทนความเย็น ซึ่งขณะนี้ทาง วศ. มีการให้บริการแต่อาจจะมีการประชาสัมพันธ์

น้อย และทาง สมอ. ก็อยู่ในระหว่างการจัดท ามาตรฐานพลาสติก 

23. การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมให้มีทักษะเพ่ิมขึ้น 

 

4. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ จัดเมื่อวันพุธที่ 

23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรม

การแพทย์และสุขภาพ 

1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ควรสร้างความร่วมมือกับแพทย์เพ่ือร่วมกันพัฒนา ซึ่ง

จ าเป็นต้องมีข้อมูลของผู้ใช้งานหรือผู้ป่วย และสามารถน ามาซึ่งการพัฒนาที่มีผลต่อการใช้

งานจริง 

2. มีระบบตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องมือวัด เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้ 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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3. การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เฟส เพ่ือให้ได้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพ 

ทั้งนี้ ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (1) เทคโนโลยีระดับขั้นสูง คือการ

วิจัยพัฒนาที่มีการประยุกต์ต่างๆ เข้าไปแล้วเกิดเป็นเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยคงท าได้ยาก 

(2) เทคโนโลยีระดับการพัฒนา คือ การน าเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาเรียนรู้และปรับปรุง

พัฒนา ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการอยู่ ซึ่งไทยมี

ศักยภาพที่จะท าได้ (3) เทคโนโลยีระดับการใช้ คือ การน าเข้าเทคโนโลยีมาใช้ทันทีซึ่งขึ้นอยู่

กับการเลือกใช้ให้เหมาะสม ประเทศไทยอยู่ในระดับนี้ค่อนข้างมาก 

4. การก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาธุรกิจที่ชัดเจนโดยรัฐ ซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการกลุ่ม

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ((1) ผู้ใช้บริการ อาทิ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล  จ าเป็นต้องรู้อะไรบ้าง 

(2) ผู้ใช้บริการ อาทิ ชุมชนในท้องถิ่น ชุมชนในประเทศ ชุมชนต่างประเทศคือกลุ่มอาเซียน 

ตัวผู้ป่วย (3) กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เช่น ญาติผู้ป่วย (4)  กลุ่มผู้ผลักดัน คือ รัฐบาล อาทิ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรม กอง ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มองนโยบายและให้การสนับสนุน (5) กลุ่ม

หน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีต่างๆ นี่ขาดแคลน 

หรือต้องการเพิ่มเติม (6) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ขาย เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา)) โดยประเด็นส าคัญ

ที่ต้องพิจารณาในการพัฒนา คือ (1) ความทันสมัย ซึ่งจะสร้างความประทับใจ (2) ความ

แม่นย า คือ หมอต้องเก่ง เครื่องมือต้องดี ยาต้องดี  (3) ความปลอดภัย (4) ความ

สะดวกสบาย (5) ราคาเหมาะสม โดยมีปัจจัยที่โรงพยาบาลต้องพิจารณาดังนี้ (1) ระบบการ

บริหารจัดการต้องมีมาตรฐาน (2) บุคลากรต้องเป็นแพทย์และพยาบาลที่มีความช านาญ มี

ความสามารถทางด้านวิชาชีพ (3) เครื่องมือ ต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

เครื่องมืออย่างต่อเนื่อง (4) โครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล อาทิ หม้อ

น้ า บอยเลอร์ แอร์ ลิฟท์ ซึ่งมีการใช้งานประจ า (5) เงินทุน (6) ยา วัสดุและเวชภัณฑ์ 

5. การรณรงค์หรือก าหนดระเบียบเพ่ือใช้ในทางปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด เช่น การรณรงค์

ให้สถานพยาบาลต้องได้รับการตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ตาม

มาตรฐานสากล 

6. การมีงบประมาณรองรับแผนที่เพียงพอส าหรับแผนงานที่ก าหนด 

7. การพัฒนาต่อเติมเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือวัดค่าทางเคมี 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
ค-9 

8. การพัฒนาต้องมองการตลาดเป็นตัวตั้ง ผลิตภัณฑ์ต้องขายได้ (คุณภาพดี ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ ราคาเหมาะสม สร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับให้กับผู้ใช้ มีมาตรฐาน) 

9. ผู้ซื้อผู้ใช้ก าหนดเทคนิคให้กับนักวิจัย นักวิจัยผลิตตามความต้องการของตลาด 

10. ควรมีหน่วยงานกลางเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ 

11. ควรเริ่มต้นที่การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ต้องเข้าสู่ร่างกายเพ่ือไม่ต้องมีใบรับรอง 

12. ปรับปรุงกระบวนทางกฎหมายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทางการแพทย์ที่กว้างขวาง

และเพียงพอ 

13. ควรพิจารณาการทดสอบคุณภาพเครื่องแพทย์แทนการสอบเทียบเพ่ือประหยัดเวลา แต่ได้

คุณภาพเทียบเท่าในระดับสากล 

14. สนับสนุนให้มีหน่วยงานกลางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการทดสอบ 

15. การพัฒนาชุดทดสอบ (Test Kit) ซึ่งเป็นเทรนที่มีความต้องการ  

16. การสนับสนับสนุนเครื่องมือทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้เพียงพอและ

ครอบคลุมลักษณะการวัด 

17. ตลาดผู้สูงอายุเป็นเทรนที่มีความต้องการสูง เช่น งานกายภาพบ าบัด งานอ านวยความ

สะดวก เตียงผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย ที่นอนลมลดแผลกดทับ รถนั่งส าหรับผู้ป่วยและผู้พิการ 

18. สนับสนุนให้มีหน่วยงานกลางในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง เช่น การจัด

งานแสดงผลงาน เพ่ือสร้างตลาดและโอกาสในผลิต 

19. การสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะของ (1) กลุ่ม Non-active (ไม่มีไฟฟ้า หรือ

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้อง) เป็นของที่ใช้ไปได้เรื่อยๆ เช่น เตียง รถเข็น กลุ่มเตอร์ไลน์ที่

ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และ (2) กลุ่มของ IVD บางชนิด ซึ่งเป็น

กลุ่มท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเข้าสู่ร่างกายโดยตรง และมีต้นทุนในการทดสอบที่ต่ า เน้นการอ่าน

ค่าท่ีมีความแม่นย า มีความปลอดภัย 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคดิเหน็ เรื่อง  
การจัดท ายุทธศาสตรแ์ละแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง  

การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

--------------- 
1. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร จัดเมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 

อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง สป.วท. 
2 นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิและถ่ายทอด

เทคโนโลย ี
สป.วท. 

3 นางวนิดา  บุญนาคค้า ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการพัฒนา
เทคโนโลย ี

สป.วท. 

4 นางสาวทิพวัลย ์ เวชชการัณย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป.วท. 
5 นายสมบตั ิ สมศักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
6 นายจิรวัฒน ์  วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
7 นางสาวเนตรนภา  สารสร้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
8 นางสาวรดีวลัณ ์ พึ่งสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.วท. 
9 นางสาวกรกฎ  ชูเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.วท. 
10 นายรัฐพล หงสไ์กร ปชส. สป. วท. 
11 นายสนธ ิ วรรณแสง ผอ.ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  

สป.วท. 
12 นางฐมาภรณ ์ อภิสนธิ ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  

สป.วท. 
13 น.ส. กมลรัตน ์ ทองประไพ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  

สป.วท. 
14 นางอรุณ  พงษ์มะลิวัลย ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่ ม ต ร ว จส อบ ภ า ย ใน ร ะ ดั บ

กระทรวง สป.วท. 
15 น.ส. อาภาภรณ ์ เล้าวัฒกีพงศ ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

พิเศษ 
กลุ่ ม ต ร ว จส อบ ภ า ย ใน ร ะ ดั บ
กระทรวง สป.วท. 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

16 คุณนันทรัตน ์ มหาสวสัดิ ์ นักวิจัยนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิ ทย าศ าส ตร์ เ ทค โ น โ ลยี แ ล ะ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

17 คุณชนัดดา  สุขสมบรูณ ์   ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิ ทย าศ าส ตร์ เ ทค โ น โ ลยี แ ล ะ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

18 คุณชลสิา  ไชยพัฒนะพฤกษ์ นักวิจัยนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิ ทย าศ าส ตร์ เ ทค โ น โ ลยี แ ล ะ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

19 ดร.วราภรณ ์ ตณัฑนุช หัวหน้าส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิ จั ยแส งซิ น โครตรอน 

(องค์การมหาชน) 

20 ดร.กาญจนา  ธรรมน ู นักวิทยาศาสตร์ระบบล าเลียงแสง สถาบันวิ จั ยแส งซิ น โครตรอน 

(องค์การมหาชน) 

21 นางกนกพร  อธิสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ชี่ยวชาญ ส านักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

22 น.ส. วนิดา  บ้านศาลเจ้า นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ ส านักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

23 ดร.เยาวภา  พงษ์สุวรรณ ผอ.ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภณัฑ ์ ศูนย์ ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

24 นายธนาภรณ ์ โกราษฏร ์   ศูนย์ เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ

แห่งชาติ (เอ็มเทค) 

25 นายภาวิช  แสงวิรุณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

26 นางวันเพ็ญ  รัตนกังวาล ผอ.ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปร

รูป 

ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

27 น.ส. อังสนา  โสมาภา นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

28 คุณบุศรินทร ์ สมานพันธ์ชัย นักวิเคราะห ์ พว. / วท. 
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29 นายณรงค ์ ปัญญา วิศวกรการเกษตรช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรม

ส่งเสริมการเกษตร  

30 นายไพโรจน ์ รัตนากรู หัวหน้าห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

31 ดร. จรญั  ยะฝา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคม ี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

32 น.ส. สุภาพร  เรืองมณีไพฑรูย ์ นักวิชาการมาตรฐาน ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 

33 นายณฤทธิ ์ ฤกษ์ม่วง นักวิชาการมาตรฐาน ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 

34 นายปราโมทย ์ ป้องสุธาธาร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์ สบ.สป. 

35 น.ส. ศิริลักษณ ์ สิกขะบูรณะ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์ สบ.สป. 

36 นายนรินทร ์ ปั้นเทียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศท. สป. 

37 นายอมร  ประดับทอง นักจัดการความรู้อาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร ์(องค์การมหาชน) 

38 นายธเนศ  เมฆลาย รก.ผอ.ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

39 นายวัลลภ  ลีวิวัฒนาพรชัย ที่ปรึกษา กสอ. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

40 นายปรีชา ฉายสุวรรณ นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ

น้ าตาล 

41 นายสามารถ น้อยวัน ผอ.กลุ่มวิชาการและสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ

น้ าตาล 

42 น.ส.จิรัชญา ชัยสิงห ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

43 นายจงรัก งามด ี วิศวกรการเกษตรช านาญการ ส า นั ก พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า ว 

กรมการข้าว 

44 นายวิวัธน์ ปฐมโยธิน นักวิชาการ วว. / วท. 

45 น.ส.นรเพญ็พร พรานไพร เจ้าหน้าท่ีบริหารแผน สสนก. / วท. 

46 นางบังอร บุญชู นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ วศ. / วท. 

47 น.ส. สารินทร์ สินะวิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 

48 นายก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย ์ นักวิจัยอาวุโส สวทน. 

49 น.ส.คนึงนุช พิมพ์อุบล ผอ.ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ สป. วท 
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50 ดร.อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์

แห่งชาติ 

51 นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ รอง ผอ. สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไทย-เยอรมัน 

52 น.ส.วิไลวรรณ ตันจ้อย ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการด้าน

พลังงานปรมาณู 

ปส. / วท. 

53 น.ส.สายสรุีย ์ปักกะทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปส. / วท. 

54 น.ส.กิติมา ลีฬหวนิชกุล นักวิเคราะห ์ พว. / วท. 

55 ณัฏฐณิี บุญสมภพพันธ ์ เจ้าหน้าท่ีธุรกิจ สวทช. 

56 ดร.ณัฐพล อัษฎาธร รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ าตาลบ้านไร ่
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2. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 

มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิและถ่ายทอด

เทคโนโลย ี
สป.วท. 

2 นางวนิดา  บุญนาคค้า ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการพัฒนา
เทคโนโลย ี

สป.วท. 

3 นางภารณ ี วิภาตะศลิปิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ สป.วท. 
4 นางดารน ี ศุภธีรารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป.วท. 
5 นางสาวทิพวัลย ์ เวชชการัณย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป.วท. 
6 นายสมบตั ิ สมศักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
7 นายจิรวัฒน ์  วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
8 นางสาวเนตรนภา  สารสร้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
9 นางสาวรดีวลัณ ์ พึ่งสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.วท. 
10 นางสาวกรกฎ  ชูเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป. วท. 
11 น.ส. กมลรตัน ์ ทองประไพ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ สม. สป.วท. 
12 นายภูมิพิษณ ุ ฝาชัยภูม ิ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ สม. สป.วท. 
13 นางอรุณ ี พงษ์มะลิวัลย ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง นก. วท. 
14 น.ส. สุรียญ์า  วัฒนธงชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ นก. วท. 
15 ดร.จักรพงศ ์ พงศ์ธโนศวรรย ์ นักวิจัยนโยบายอาวุโส สวทน. / วท. 
16 ดร.ยิ่งยศ  ภู่อาภรณ ์ นักวิทยาศาสตร์ระบบล าเลียงแสง สซ. / วท. 
17 นางพัชรินทร์  เหล็กงาม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ สดร. / วท. 
18 นายธนาภรณ ์ โกราษฏร ์   เอ็มเทค 
19 นายนุวงศ์  ชลคุป หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานชีวภาพ เอ็มเทค 
20 รศ.ดร. ธ ารงค์รตัน ์ มุ่งเจรญิ ผู้เชี่ยวชาญ พว. / วท. 
21 คุณศิษฏพงศ ์ รัตนกิจ นักวิเคราะห ์ พว. / วท. 
22 นายชูศักดิ ์ เชื้อสาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบรหิารงานกลาง  มว. / วท. 
23 พันตรีอาคม  กระจ่างมล หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาแสง มว. / วท. 
24 ดร. สิวินีย ์ สวัสดิ์อาร ี นักมาตรวิทยา ฝ่ายไฟฟ้า มว. / วท. 
25 น.ส. วิไลวรรณ ตันจ้อย  ผสบ. ปส. / วท. 
26 นายวาย ุ คชรัตน ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ปส. / วท. 
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27 นายกนิษฐ ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 
28 นายเอกรัฐ  มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 
29 ดร. ชนากานต์  เพิ่มฉลาด นักวิจัย วว. / วท. 
30 ดร. ลลติา อัตนโถ นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย วว. / วท. 
31 น.ส. พิสมัย  เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน 
32 นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน 
33 นายธวัชชัย  มูลรังษ ี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป  
34 น.ส. ภัทรศยา  ศรีเพชรวรรณด ี นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูป  
35 นายธเนศ  เมฆลาย รก.ผอ.ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย   
36 นายสามคัค ี โพธิ์เจรญิ นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
37 นางศรุดา  นนทศิริชญากุล นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 
38 นายอาศิรวรรธน ์  โพธิพันธุ ์ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 
39 นายทรงธรรม วานิชขจร ส านักพัฒนาธุรกิจ วว. / วท. 
40 นายนรินทร์ ปั้นเทียน นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ สวทช. 
41 นายกมล ปานม่วง นักวิเคราะห ์ พว. 
42 นายกัมปนาท ดีอุดมจันทร ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิ

สารสนเทศจากข้อมลูดาวเทียม 
สทอภ. 

43 นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร   

 

  

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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3. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก

และผลิตภัณฑ์พลาสติก จัดเมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระ

จอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิและถ่ายทอด

เทคโนโลย ี
สป.วท. 

2 นางวนิดา  บุญนาคค้า ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการพัฒนา
เทคโนโลย ี

สป.วท. 

3 นางดารน ี ศุภธีรารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป.วท. 
4 นางสาวทิพวัลย ์ เวชชการัณย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป.วท. 
5 นายสมบตั ิ สมศักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
6 นายจิรวัฒน ์  วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
7 นางสาวเนตรนภา  สารสร้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
8 นางสาวรดีวลัณ ์ พึ่งสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.วท. 
9 นางสาวกรกฎ  ชูเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.วท. 
10 น.ส. อาภาภรณ ์ เล้าวัฒกีพงศ ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นก. วท. 
11 น.ส. สุรีย์ญา  วัฒนธงชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ นก. วท. 
12 น.ส. ภาณิศา  หาญพัฒนนันท์ นักวิเคราะหโ์ครงการ สวทน. / วท. 
13 นายก าจร  พลางกูร รองผู้อ านวยการ ศลช. / วท. 
14 ดร.ศิริวัช  สุนทรานนท์ นักวิทยาศาสตร์ระบบล าเลียงแสง สซ. / วท. 
15 ดร. อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจ สทน. / วท. 
16 นายมานพ  ปิยนุสรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ปส. / วท. 
17 นายทรงธรรม  วานิชขจร นักพัฒนาธุรกิจ วว. / วท. 
18 คุณกฤษฎา  สุชีวะ รอง ผอ.ศว. พว. / วท. 
19 ดร. วรรณ ี ฉินศิริกุล นักวิจัยอาวุโส พว. / วท. 
20 นายธนาภรณ ์ โกราษฏร ์   พว. / วท. 
21 ดร. ธาดา  แก้วประเสริฐ นักมาตรวิทยา ฝ่ายอณุหภมู ิ มว. / วท. 
22 นายยอดยิ่ง  หมวกงาม นักมาตรวิทยา ฝ่ายมติ ิ มว. / วท. 
23 นางอรสา  อ่อนจันทร ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 
24 นางสิริวรรณ  มิ่งบรรเจดิสุข นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 
25 รศ.ดลิก   ศรีประไพ หั วหน้ าภาควิช าภาควิชาวิ ศ วกรรม

เครื่องมือและวัสดุ  
คณะวิศวะกรรมศาสตร ์  มจธ. 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
26 ผศ.ดร.ศุภสิทธ์ิ รอดขวัญ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
27 นางวันเพ็ญ  รัตนกังวาล ผอ.ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู 
28 น.ส. อังสนา  โสมาภา นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู 
29 นายนรพงศ ์ วรอาคม นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 
30 น.ส. ภัทรภร  ไวทยาคุณ  นักวิชาการมาตรฐานปฏิบตัิการ ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 
31 นางกรรณิการ ์ โตประเสริฐพงศ ์   ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 
32 นายบุญหาญ  อู่อุดมยิ่ง ประธานกลุม่อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
33 นางวีนัส  จันทชีวกุล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
34 นายธวัชชัย  นวเจรญิวงศ ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
35 น.ส. วิรงรอง  ไชยชนะ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
36 นายเยี่ยม  ถาวโรฤทธิ์  หัวหน้าส านักงานเลขานุการและเศรษฐกร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่าง

ประเทศ จ ากัด 
37 นายเกรียงศักดิ ์ วงศ์พร้อมรัตน ์ ผู้อ านวยการสถาบันพลาสติก สถาบันพลาสติก 
38 นายวัลลภ  ลีวิวัฒนาพรชัย บอร์ดสถาบันพลาสติก สถาบันพลาสติก 
39 นางณพรัตน ์ วิชิตชลชัย ผู้อ านวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง 
40 น.ส. วิภาว ี พัฒนกูล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ สถาบันวิจัยยาง 
41 คุณสรรสนีย์ บุญชิต  PTT Polymer Marketing 
42 นายรัก ปีตาสัย เลขาธิการสมาคม สมาคมผูผ้ลติถุงมือยางไทย 
43 คุณธีรนติย์ รัตนวราห ผู้จัดการงานเช่ือมโยงธุรกิจ ฝ่ายการตลาด สวทช. 
44 คุณวุฒิพันธ์ สุปินะ เศรษฐกร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่าง

ประเทศ จ ากัด 
45 คุณมนัชยา จันทเขต พัฒนาธุรกิจ MKT สวทช. 
46 คุณโสภณ จีนพงษ์ ที่ปรึกษา กลุ่มพลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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4. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ จัดเมื่อวันพุธที่ 

23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิและถ่ายทอด

เทคโนโลย ี
สป.วท. 

2 นางวนิดา  บุญนาคค้า ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการพัฒนา
เทคโนโลย ี

สป.วท. 

3 นางดารน ี ศุภธีรารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป.วท. 
4 นางสาวทิพวัลย ์ เวชชการัณย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป.วท. 
5 นายสมบตั ิ สมศักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
6 นายจิรวัฒน ์  วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
7 นางสาวเนตรนภา  สารสร้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป.วท. 
8 นางสาวรดีวลัณ ์ พึ่งสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.วท. 
9 นางสาวกรกฎ  ชูเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป.วท. 
10 น.ส. อาภาภรณ ์ เล้าวัฒกีพงศ ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ นก. วท. 
11 น.ส. สุรีย์ญา  วัฒนธงชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ นก. วท. 
12 นายปราโมทย ์ ป้องสุธาธาร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ สบ. สป.วท. 
13 คุณกฤษฎา  สุชีวะ รอง ผอ.ศว. พว. / วท. 
14 ดร. วนิดา  จันทร์วิกูล นักวิจัยอาวุโส พว. / วท. 
15 นายธนาภรณ ์ โกราษฏร ์   พว. / วท. 
16 คุณโสภิดา  ทองโสภิต นักวิจัยนโยบายอาวุโส สวทน. / วท. 
17 คุณชลสิา  ไชยพัฒนะพฤกษ์ นักวิจัยนโยบาย สวทน. / วท. 
18 ดร.เริงรุจ รุจนะไกรกานต ์ นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค สซ. / วท. 
19 ดร.นาวิน  จันทร์ทอง นักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค สซ. / วท. 
20 ร.อ. ธวัช  ช่างปั้น หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มว. / วท. 
21 ดร. ดวงกมล  วิรุฬห์อุดมผล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 
มว. / วท. 

22 ดร. กาญจนา  ปานุราช ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร ์ ศลช. / วท. 
23 นายประธาน  รัชตจ ารญั นักจัดการความรู ้ ศลช. / วท. 
24 นางอรสา  อ่อนจันทร ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 
25 น.ส. อรวรรณ  ปิ่นประยูร นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
26 นางศิรินันท ์ ทับทิมเทศ นักวิจัยอาวุโส วว. / วท. 
27 นายทรงธรรม  วานิชขจร นักพัฒนาธุรกิจ วว. / วท. 
28 ดร. อรรถวิท เตชะวิบูลย์วงศ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจ สทน. / วท. 
29 นายมานพ  ปิยนุสรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ ปส. / วท. 
30 คุณอ าพันธ ์ ชมภูพงศ์ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 
31 คุณสภุัทรา อดิสร นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ ส านักบริหารมาตรฐาน 3 (สบ.3) 
32 รศ.ด ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย ผู้อ านวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
33 รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ ์ เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
34 คุณธีรธร จุลละพราหมณ ์ อุปนายก  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
35 คุณธีระยุทธ ชุลีเลิศวิทยาภรณ ์ ผู้อ านวยการสาย 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
36 คุณศรญัยา แสงลิ้มสุวรรณ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
37 นางธนญา  ตรึงตรงจิตกลุ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
38 น.ส. ภัทรศยา  ศรีเพชรวรรณด ี นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
39 นายวันชัย  มีศิร ิ   บริษัท บางกอก ไฮแล็บ จ ากัด 
40 นายแพทย์สุทธิชัย  โชคกิจชัย ประธานคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 
41 น.ส. ดวงเดือน  สทเวชชภัณฑ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 
42 นายเลอพงษ ์ พิศนุย อาจารย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
43 น.ส. ณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิริกลุ อาจารย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
44 ภก. อดิสร  อาภาสุทธิรตัน ์ อุปนายก  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เครื่องมือการแพทย์ไทย 
45 นางมัลลิกา  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้จัดการสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เครื่องมือการแพทย์ไทย 
46 คุณทัศนีย์ มั่นอนันต์ทรัพย ์ นักวิจัยโครงการเครื่องมือแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพการประชมุระดมความคิดเห็น เรือ่ง  
การจัดท ายุทธศาสตรแ์ละแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
จ-1 

ประมวลภาพการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง  

การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

--------------- 
1. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร จัดเมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 

อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  

  

  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
จ-2 

2. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 

มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

  

  

  
 

  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
จ-3 

3. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก

และผลิตภัณฑ์พลาสติก จัดเมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระ

จอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

  

  
 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
จ-4 

4. การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ จัดเมื่อวันพุธที่ 

23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

  

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมเพื่อวิพากษผ์ลและ
ข้อเสนอแนะ 

 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
ฉ-1 

สรุปประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลและข้อเสนอแนะเรื่อง 

การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556   

ณ ห้องคริสตรัล 2-4 โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค 

--------------- 
จากการจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์ผลและข้อเสนอแนะเพ่ือระดมความคิดเห็นจากการประชุม เรื่อง 

การจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

โดยสรุปสาระส าคัญไดด้ังนี้ 

 

1. การเปรียบเทียบการพัฒนาทางเทคโนโลยีน่าจะเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการพัฒนา

เหนือกว่าเรา เช่น จีน 

2. การก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ต้องการสนับสนุน เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมที่วาง

แผนการพัฒนาและวางต าแหน่งของตนเองได้อย่างถูกต้อง เช่น อุตสาหกรรมพลาสติกซึ่ง

เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น เกษตร อาหาร ยานยนต์  

3. การพิจารณาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาประกอบด้วยเพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 

4. การบูรณาการแผนและนโยบายระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

5. การสนับสนุนจากภาครัฐต้องมีความเข้าใจและต่อเนื่อง 

6. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยการก าหนดแผนปฏิบัติการ

ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

7. การเพ่ิมจ านวนของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เพ่ือรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจ 

8. การให้ข้อมูลและการช่วยเหลือเยียวยาอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเจรจา

การค้าเสรีให้ครอบคุลมและท่ัวถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  

 

 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
ฉ-2 

9. อุตสาหกรรมยา งานวิจัยและพัฒนาจะเป็นจะเป็นการศึกษายาออกฤทธิ์ในมนุษย์ซึ่งผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้นจะเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวนักวิจัย การจะเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ต้องอาศัยระยะ

เวลานาน ซึ่งในระหว่างนี้สามารถขอใบอนุญาตได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้นักวิจัยไทยจด

สิทธิบัตรและการคุ้มครองสิทธิบัตรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้ที่จะซื้อสามารถพัฒนาต่อ

ยอดได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ 

10. การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานในกระบวนการผลิต เพ่ือรองรับการเข้าประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

11. การสร้างค่านิยมของคนในชาติให้บริโภคสินค้าของประเทศ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะภาพของ

ประเทศ 

12. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศทั้งในระดับ SMEs และขนาดใหญ่ 

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สามารถสร้างความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกับ

สถาบันวิจัยของต่างประเทศ 

13. การปลูกฝั่งค่านิยมให้กับเยาวชนของประเทศ โดย (1) การสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์

ปัจจุบันของโลกเพ่ือรู้ที่เท่าทันโลก สอนว่าปัจจุบันโลกว่ามีอะไรอยู่บ้าง เทคโนโลยีอะไร (2) 

การสอนให้รู้ถึงการมีอยู่ทรัพยากรภายในประเทศ เช่น การเกษตร อาหารและยา สมุนไพร 

พลังงาน เพ่ือเลือกใช้ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม และเติบโตอย่างเท่าทันประเทศอ่ืน (3) การบอกถึง

เป้าหมายที่ประเทศตั้งใจจะไป เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง 

14. การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนไปสนับสนุนผู้ที่ไม่มีค่อยรู้ได้น าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 77 จังหวัด 700 อ าเภอ 

15. การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์นั้นแม้จะไม่ได้เข้าสู่ร่างกายแต่ก็น่าจะมีเรื่องของ อย. เข้า

มาเก่ียวข้อง 

16. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีราคาที่เหมาะสมและสามารถที่จะ

แข่งขันได้ 

17. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ User Friendly  
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18. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีรูปลักษณ์ วัสดุที่น ามาใช้ เช่น เตียงที่มีน้ าหนักเบา 

รถเข็นท่ีสามารถพับเก็บได้  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 

19. การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ เช่น จีนมีการผลิตเข็มฉีดยาที่ท าลายตนเองทันหลัง

การใช้ชึ่งปลอดภัยกับผู้ใช้งาน 

20. เน้นเทคโนโลยีที่ส าคัญมาถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่การเลือกว่าเทคโนโลยีใดที่ส าคัญควร

ส่งเสริมนั้นจะมีวิธีการอย่างใดที่เหมาะสม ในต่างประเทศจะมีองค์กรที่ระดมความคิดเห็น

จากภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มาช่วยประเมินว่าใน 3 -5 ปีข้างหน้าควรเน้น

เทคโนโลยีที่ส าคัญอะไรบ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันภาคเอกชน

กับตลาดที่เขาต้องการ 

21. โรงงานต้นแบบ เพ่ือสร้างการยอมรับในการใช้งานและการให้ใบรับรองคุณภาพสินค้านั้น

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เงินทุนในการวิจัยและทดสอบโรงงานต้นแบบในระยะยาว แต่เงินทุน

ภาครัฐเป็นการให้งบประมาณปีต่อปีและไม่ต่อเนื่อง ควรปรับเปลี่ยนการให้ทุนหรือร่วมทุน

วิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด เพราะต้องใช้เงินจ านวนมากในการทดสอบ 

22. การประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จะขยายผล แต่ตรา

สินค้า (Brand) ก็ส าคัญ จะท าอย่างไรให้ตราสินค้าของโครงการนี้ร่วมกับตราสินค้าของ

ผู้ประกอบการ คล้ายๆ กับตราสินค้า เบอร์ 5 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน 

23. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีควรผลักดันร่วมกับคณะวิจัยจัดตั้งสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีของชาติ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นแกนหลัก และ

ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของประเทศอย่างจริงจัง 

24. การสนับสนุนกับอาชีวศึกษาซึ่งมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรียนจบและมีงานท าจะเป็นประโยชน์

มาก โดยอาจน าความรู้พร้อมองค์ความรู้ที่รวบรวมแล้วสามารถน ามาขยายต่อได้ และเด็กจะ

เกิดความช านาญมากขึ้น ดังนั้นควรจะมีการบูรณาการระหว่างส านักงานส่งเสริมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลและข้อเสนอแนะเร่ือง การจัดท ายุทธศาสตร์และ

แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556   

ณ ห้องคริสตรัล 2-4 โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค 

--------------- 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางนันทวรรณ  ช่ืนศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สป. วท. 
2 นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป. วท. 
3 นายคณติ  ถิรวณิชย ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี สป. วท. 
4 นางวนิดา  บุญนาคค้า ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลย ี สป. วท. 
5 นางสาวจินดา  นริศรานุกูล ผู้อ านวยการส่วนอ านายการ สป. วท. 
6 นางสาวจุฬารตัน ์ สีห์รา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สป. วท. 
7 นางสาวศิขณัฐก ์ มานุวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สป. วท. 
8 นางสาวสุรยี์ญา  วัฒนธงชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สป. วท. 
9 นายเอกศักดิ ์ ฐาปนะดิลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป. วท. 
10 นางสาวทิพวัลย ์ เวชชการัณย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป. วท. 
11 นายสมบตั ิ สมศักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป. วท. 
12 นายจิรวัฒน ์  วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป. วท. 
13 นางสาวเนตรนภา  สารสร้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏบิัติการ สป. วท. 
14 นายจักรพงษ ์ เกษเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป. วท. 
15 นางสาวรดีวลัณ ์ พึ่งสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป. วท. 
16 นางสาวกรกฎ  ชูเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สป. วท. 
17 นางนันทวรรณ  ช่ืนศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สป. วท. 
18 นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยี สป. วท. 
19 นายคณติ  ถิรวณิชย ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ี สป. วท. 
20 นางวนิดา  บุญนาคค้า ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลย ี สป. วท. 
21 นางสาวจินดา  นริศรานุกูล ผู้อ านวยการส่วนอ านายการ สป. วท. 
22 นางสาวจุฬารตัน ์ สีห์รา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สป. วท. 
23 นางสาวศิขณัฐก ์ มานุวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สป. วท. 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
24 นางสาวสุรยี์ญา  วัฒนธงชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สป. วท. 
25 นายเอกศักดิ ์ ฐาปนะดิลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป. วท. 
26 นางสาวทิพวัลย ์ เวชชการัณย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป. วท. 
27 นายทินกร รสรื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป. วท. 
28 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจรญิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป. วท. 
29 นางดารณี ศภุธีรารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ สป. วท. 
30 นางสาวจุฬารตัน์ สีหร์า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ สป. วท. 
31 นายกนิษฐ ์  ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 
32 นางอรสา  อ่อนจันทร ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ วศ. / วท. 
33 นางศันศนีย ์ รักไทยเจริญชีพ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบตัิการ วศ. / วท. 
34 นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย ผู้อ านวยการส านักบรหิารจดัการดา้นพลังงานปรมาณ ู ปส. / วท. 
35 นางสาวทิชากร  วงศ์ภิรมย์ศานต ์ นักวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติการ         ปส. / วท. 
36 นางสาวทัศนีย ์ แสนพลพัฒน์ หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร ์ มว. / วท. 
37 นางสาวชนาภา  สวนบัว พนักงานส่วนนโยบายและยุทธศาสตร ์ มว. / วท. 
38 นางสาวจิรวรรณ  ออตยะกุล เจ้าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจ วว. / วท. 
39 นางสาวศิริวรรณ  ตัณฑเวชกิจ ผอ. ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สวทช. / วท. 
40 นางสาวนพวรรณ  สงวนสัตย ์ นักวิเคราะห์อาวโุส สวทช. / วท. 
41 นางสาวชรีย์พร  ภูมา รักษาการ ผอ. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สวทช. / วท. 
42 นายธนาภรณ ์ โกราษฏร ์   สวทช. / วท. 
43 นางสาววนิตา  ปาวสกลุ  นักวิเคราะห ์ สวทช. / วท. 
44 นางสาวชลิกา  จันทรวัต นักวิเคราะห ์ สวทช. / วท. 
45 นายธนัท  เทียนศิร ิ ผู้ช านาญการ 8 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพ. / วท. 
46 นางสาวนิภาวรรณ   ปรมาธิกุล ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์  

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
สทน. / วท. 

47 นายชาติชาย  สุทธาเวศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน      
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

สทน. / วท. 

48 นางเปรมฤด ี เลิศศักดิ์วมิาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส         
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

สทน. / วท. 

49 นายพงษ์ยุทธ  สีฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส         
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

สทน. / วท. 

50 ดร.รุ่งโรจน ์ กมลเดชเดชา ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สวทน. / วท. 
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51 นายส าเริง  ด้วงนิล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวิศวกรรม  

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
สซ. / วท. 

52 นางสาวนรเพ็ญพร  พรานไพร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานแผนงาน สสนก. / วท. 
53 นางกาญจนา  ปานุราช หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ศลช. / วท. 
54 นางสาวชนิดดา สสุมบรูณ ์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สวทน. / วท. 
55 นายสุรพงษ์ จันทรผ์่องศร ี นักวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส วว. / วท. 
56 นายชนินทร์ มั่งคั่ง นักภูมิสารสนเทศ สทอภ. / วท. 
57 คุณจีรวลา ฮวดมัย ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. / วท. 
58 นายยุคล  ก าเหน็ดแรก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต 
59 นางสาวกุลพิมพ ์ ตรีเพ็ชร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรมสรรพสามิต 
60 นางสาวอารีย ์ งามศิริพัฒนกุล นักวิชาการส่งเสรมิการลงทุนช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
61 ดร. ชัชฎาภรณ ์ กรุงเกษม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
62 นายอดิทัต  วะสีนนท์ นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
63 นายพสิน  แปลกสิร ิ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่ ง

ประเทศไทย 
64 นพ.สมนึก  อร่ามเธยีรธ ารง ผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ 
65 นายพินิจ  ศิริพฤกษ์พงษ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิจยัและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
66 นายชวลิต จิระวิชัยฤทธิ์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาพลังงานทดแทน  
67 ดร. รจนา  จันทรากุล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  
68 คุณรัชนีกร  มาลีบ ารุง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  
69 นายสุธาดา  อาภาประเทือง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
70 นายปรัชญา  ผลจันทร ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
71 นางสาวพวงทิพย์  ชูหน ู หัวหน้างานแผนงบประมาณและบญัชี คณะวิศวกรรมศาสตร์   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
72 นายวรวิทย ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบด ี ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
73 ดร.ภรูิภสั  สุนทรนนท ์ ผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยีย่มทางวิศวกรรม

เพื่อความยั่งยืน 
ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

74 นายดุลติ  อังธารารักษ์ อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มภร.สวนดุสิต 
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75 น.ส.พรพัสนันท์  เดชประสิทธิโชค อาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มภร.ส

วนดุสิต 
76 รศ.โอรส ลีลากุลธนติ อาจารย ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
77 นายสุทธิ สูอ าพัน นักวิจัย Shool of management, AIT 
78 อาจารย์ชัยรตัน ์ตันติไพบูลย์วุฒ ิ อาจารย ์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
79 คุณวะริษา ลิ้มแดงสงวน  นักศึกษาสาขาบริหารเทคโนโลย ี วิ ท ย า ลั ย น วั ต ก ร ร ม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
80 นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ประเสริฐ วิศวกรโยธา กรมพลังงานทดแทน 
81 คุณเสาวภา  ภารเพิง ผู้จัดการอาวุโส 

แผนกพัฒนาระบบงาน 2 
สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม
ซอฟท์แวร์ 

82 คุณวนิดา ไมตรีจิตต ์ กรรมการ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม
ซอฟท์แวร์ 

83 นางสาวนวรตัน ์ วรรธนะหทัย ผู้ประสานงาน 
กลุ่มอุตสาหกรรมปโิตรเคม ี

สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตร
เคม ี

84 นายโสภณ  จันพงษ ์ ผู้ช่วยรองประธาน สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก 

85 คุณวีนัส จันทรชีวกุล  สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก 

86 นางสาวสุธาสิน ี กาญจนกิจ พัฒนาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอตุสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน 

87 นางสาวกมลวรรณ  เดชนิติรตัน ์ พัฒนาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอตุสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน 

88 นายสุรพงษ ์ ไพสิฐพัฒนพงศ ์ โฆษกกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์

89 นายสมศักดิ ์ ศรีสภรวาณิชย ์ ประธานกลุม่อุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
90 นายวิศิษฐ ์ จิตรโรจนรักษ ์ กรรมการกลุม่หัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถ

อุตสาหกรรม 
91 คุณพิมพิศา  โพธิรัตนะชัยกุล เลขานุการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ไทย 
92 พญ. ประภา  วงศ์แพทย์ นายกสมาคม สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย 
93 นายสุทธิพงศ์  เผื่อนพิภพ นายกสมาคม สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
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94 นายจักร ีจันทร์กล วิศวกร สมาคมธรุกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น 
95 นายภัทรพงศ ์ พงศ์สวัสดิ ์ ผู้จัดการสมาคม สมาคมผูผ้ลติน้ าตาลและชีวพลังงานไทย 
96 นางณิชกมล  อุมารี ผู้จัดการสมาคม สมาคมผูผ้ลติปลาป่นไทย 
97 นางสาวดวงเดือน  สหเวชชภัณฑ ์ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ สมาคมผู้วิจัยและผลติภณัฑ์ 
98 คุณพูลศักดิ ์ วุฒิกุล อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 
99 นางสาวเสาวนยี์ ค าแผง รองผู้อ านวยการ สมาคมอาหารแช่แข็งไทย 
100 นายพิชัย ปึงเจริญกลุ ผู้อ านวยการสมาคม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลติยาแผนปัจจุบัน 
101 นายโสภณ  สิกขโกศล Director - Institutional Relations บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
102 นายบัณฑติ มีทุนเลิศ   บริษัท CCT Express จ ากัด 
103 นายเสร ีชินธาดาพงศ์ Director บริษัท วินเวย์กรุ๊ป จ ากัด 
104 นายอิทธิพล บุญวิทยาคณุ Director บริษัท วินเวย์กรุ๊ป จ ากัด 
105 นายนิต ิกันตนามัลลกลุ Consultant บริษัท Independent Consultant 
106 นางสาวอรสา วุฒิวงสาโรจน ์ ผู้จัดการ บริษัท ประชุมพร เทรดดิ้ง 
107 นายทัดเซ็น บรรจงวิทย ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท S.B.Brenner Motor (Thailand) Co;Ltd 
108 นายฉัตรชัย ตั้งกิจเจรญิ ผู้จัดการ บริษัท นวกิจการผลิต จ ากดั 
109 นางสาวทัศนีย ์พิกุล ที่ปรึกษา บริษัท แพลนเน็ต จ ากดั 
110 นายนพสิทธ์ิ วิมลพุฒิศักดิ ์ ผู้จัดการ บริษัท แพลนเน็ต จ ากดั 
111 นายสมศักดิ ์ จินาเดช ผู้จัดการ บริษัท เอส.พี. เมดิคอล ฮับ จ ากัด 
112 นางสาวปณิชา  มีสมบัต ิ    บริษัท เอส.พี. เมดิคอล ฮับ จ ากัด 
113 นายวิชัย จิรนันท์ General Manager  บริษัท สหวิริยาซิตี้ จ ากดั 
114 นายอานันต ์ใจส าราญ ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ไทยเทรด จ ากัด 
115 นางกาญจน ์สกุลมา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยเทรด จ ากัด 
116 นายสนธยา มีทรัพย ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วี.พี. เอนเตอร์ไพร์ส 
117 นางสุนันท์ จินตนา ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท วี.พี. เอนเตอร์ไพร์ส 
118 คุณกัลยาณ ีกิตติสุข ผู้จัดการ บริษัท ก๊กกวงจัง จ ากัด 
119 นายศุภโชค ครองทวีป ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท พระราม 9 เน็ตเวริค จ ากัด 
120 นายก าธร เจริญสินธร กรรมการ บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
121 นายบรรเทิง องค์วิลาวัณน ์ กรรมการ บริษัท เอนเตอรไ์พร์เอเชีย จ ากดั 
122 นางอรพรรณ ศานติมงคลวิทย์ ผู้จัดการ บริษัท ไทยทร ี
123 คุณสุรพงษ์ สุพรั่ง Inspector บริษัท vanal & 2005 จ ากัด 
124 คุณฐานิต จันทร์นวล   ธนาคารอิสลาม 
125 คุณสมปอง ยงวณิชย ์  ที่ปรึกษา ส านักงานทนายความภักด ี
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
126 คุณสุวรรณา วัฒนไกร   บริษัท เอ็มปินนท์ จ ากัด 
127 คุณชิตพล โตสนั่น    ธนาคารกสิกรไทย 
128 คุณมาโนช อบมาล ี ผู้จัดการ บริษัท เอ็นเค เทคโนโลยี จ ากัด 
129 คุณชานนท์ ร่วมทอง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท CTC ซิสเตม็ จ ากัด 
130 คุณธงไชย นพคุณ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย บริษัท มายฟอมูเลช่ัน จ ากัด 
131 คุณศุภณัฐ สณัห์พิชญ ์ ผู้ประกอบ  
132 คุณไพบูลย์ ช านาญศภุ ประชาชนท่ัวไป  
133 คุณบณุยาพร จรูงจิตวาร ี ประชาชนท่ัวไป  
134 คุณมยรุี ปรีดาวุฒิ ประชาชนท่ัวไป  
135 คุณเบญจวรรณ วงษ์โกวิท ประชาชนท่ัวไป  
136 คุณวรรณี วงศ์สุทธิเลิศ ประชาชนท่ัวไป  
137 คุณธนิท ประชาชนท่ัวไป  
138 นายณรงค ์ลัคนาภเิศรษฐ์ กรรมการชุมชนเขตบางเขน  
139 คุณเฉลิมวัฒน์ ศิรินานนท์ ผู้สื่อข่าว เส้นทางท้องถิ่น (Localpost) 
140 คุณฉัตรชัย เครือเสนา ผู้สื่อข่าว วารสารวิทยาศาสตร ์
141 คุณณัฐวรีนุช กิตติธร ผู้สื่อข่าว Most sat 
142 คุณอณุวตัร พลอยผิวชอบ ผู้สื่อข่าว U-Challenge 
143 คุณจุทารี ทิพนัน ผู้สื่อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 
144 ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และ 

ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

145 อาจารย์ปรีดา โพธิ์ทอง รองผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
146 อาจารย์วชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
147 อาจารย์วิเชียร แก้วสมบัติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
148 อาจารย์สุวิสุทธิ ศิริวัฒกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
149 อาจารย์อุมากมล สุนทรสุรตั ิ นักวิจัยประจ าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
150 อาจารย์วาทิตร รักษ์ธรรม นักวิจัยประจ าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
151 อาจารย์สุนิสา รัตนวรางค ์ นักวิจัยประจ าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
152 อาจารย์หทัยรัตน์ ไชยจารุวณิช นักวิจัยประจ าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ประมวลภาพการจัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลและข้อเสนอแนะ 
 



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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ประมวลภาพการจัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลและข้อเสนอแนะเรื่อง การจัดท ายุทธศาสตร์และ

แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556   

ณ ห้องคริสตรัล 2-4 โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค 

--------------- 

  

  

  



 

โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การแข่งขัน  
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