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 แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมท้ัง 
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพ่ือให้การดำาเนินการวิจัย  
และพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหาท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับ 
ภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ัง สามารถรักษาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศได้อย่างย่ังยืน โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่  
(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน และ (2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

การประเมินผลลัพธ์การดำาเนินการที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมาย (1) ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้ าง พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  และ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น กำาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น 1 
ใน 30 อันดับ ภายในปี 2565 ซึ่งสามารถประเมิน
ได้จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) โดยการจัดอันดับ 
ในปี 2563 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 34 ดีขึ้นจาก
อันดับท่ี 38 ของปีก่อน และยังเป็นอันดับที่มีแนว
โน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์อ ยู่ในอันดับท่ี 39 ลดลงจาก 
อันดับท่ี 38 ของปีก่อน แม้อันดับจะลดลง 1 อันดับ 
แต่เม่ือพิจารณาคะแนนและอันดับในปัจจัยย่อยพบว่า 
ดีข้ึนเกือบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
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โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 

ที่มา : IMD 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  11 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมีวัตถุประสงค์ 12 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน13 
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 14 
ในประเทศ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหา 15 
ท้าทายเร่งด่วนของประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 16 
รวมทั้ง สามารถรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน  โดยมี  17 
2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก ่(1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และ18 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น  และ (2) มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา19 
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 20 

 21 

  22 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมาย  (1) ความสามารถในการแข่งขัน 23 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น 24 
ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 30 อันดับ ภายในปี 2565 ซึ่งสามารถประเมินได้จากการจัดอันดับ25 
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) โดยการจัดอันดับในปี 2563 ความสามารถ 26 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ 34 ดีขึ้นจากอันดับที่ 38 ของปีก่อน และยังเป็น27 
อันดับที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 39 ลดลงจาก28 
อันดับที่ 38 ของปีก่อน แม้อันดับจะลดลง 1 อันดับ แต่เมื่อพิจารณาคะแนนและอันดับในปัจจัยย่อยพบว่าดีขึ้น29 
เกือบทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีและ30 
วิทยาศาสตร์ของประเทศท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จากผลการจัดอันดับดังกล่าวพบว่า แม้คะแนนและ31 
อันดับในปัจจัยย่อยจะดีขึ้นแต่อันดับประเทศกลับลดลง ทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องเร่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน32 
ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทุกมิติด้วยเช่นเดียวกันกับการการเร่งพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญของประเทศอ่ืน 33 
ทั่วโลก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในปี 2565  34 
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(2) มูลค ่าการลงทุนวิ จัยและพัฒนานวัตกรรม 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น กำาหนด 
เป้าหมายสัดส ่วนมูลค ่ าการลงทุนด ้านการวิจัย 
และพัฒนาของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GERD/GDP)ที่ร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565 
โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีสัดส่วน GERD/GDP อยู่ที่
ร ้อยละ 1.11 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีสัดส่วนอยู ่ ท่ี 
ร้อยละ 1.00 เมือ่พจิารณามลูค่าการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาของประเทศไทยพบว่ามีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 
182,357 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.54 
สะท้อนให้เห็นว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้
ความสำาคัญกับการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของประเทศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จากผลการจัดอันดับดังกล่าวพบว่า  
แม้คะแนนและอันดับในปัจจัยย่อยจะดีขึ้นแต่อันดับประเทศกลับลดลง ทุกภาคส่วนจึงจำาเป็นต้องเร่งการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในทุกมิติด้วยเช่นเดียวกันกับการการเร่งพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญ 
ของประเทศอื่นทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในปี 2565 

การดำาเนนิการเพือ่บรรลเุป้าหมายระดับประเดน็ (1) ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีและ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น มีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนา อาทิ การเตรียม 
ความพร้อมบคุลากรวิจยัและนวตักรรมรายอตุสาหกรรมทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพการมกีระบวนการแลกเปลีย่น 
องค์ความรู้และบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและ
นวัตกรรมนำาไปสูก่ารลดต้นทุนจากการนำาเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ การจดัให้มกีารสนบัสนนุและผลกัดันให้มกีารนำา
งานวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม และการเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานของ 
ห้องปฏิบตักิารเพือ่ยกระดบัคณุภาพการวจิยัและนวตักรรมให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และยกระดบัความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้งาน
ห้องปฏบิตักิาร ผูป้ระกอบการ และนกัลงทนุ สำาหรบัเป้าหมายระดบัประเด็น (2) มลูค่าการลงทนุวจิยัและพฒันานวตักรรม
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ข้ึน แม้ว่าสัดส่วนการลงทนุของภาคเอกชนจะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งแต่ยงัคงมปีระเด็น
ท้าทายในการรกัษาระดบัการลงทนุการวจิยัและนวตักรรมของภาคเอกชนให้คงทีห่รือเพ่ิมสูงข้ึนทัง้ภาคการผลิตและ 
ภาคบรกิาร 

ที่มา: สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ, อว. (2563)

การลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

อย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ เนื่องด้วยผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำาให้เศรษฐกิจ 
ในประเทศชะลอตัวลง และอาจส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนคงที่หรือลดลง 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานจัดทำาข้อมูล GERD/GDP ตามการแบ่งส่วนราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในรูปแบบใหม่ ทำาให้การเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำาสัดส่วน  
GERD/GDP ปี 2562 เป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ดี กระทรวง อว. ประมาณการณ์สัดส่วน GERD/GDP ปี 2562  
อยู่ที่ร้อยละ 1.11 เท่ากับปี 2561 ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้
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ประกอบด้วย 7 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (02) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

230101
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยและ

นวัตกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

ในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจาก

การวิจัย เฉลีย่ร้อยละ 5 ต่อปี ซึง่เทียบเคยีงจากข้อมลูการลงทุนด้านการวจัิยและพฒันาของ

ภาคเอกชน โดยในปี 2560 การลงทนุวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนมมีลูค่ารวม 123,942 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2558 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนวิจัยในอุตสาหกรรม 

เป้าหมายทีมี่ศักยภาพเดิม แต่ยงัไม่ปรากฏสดัส่วนอย่างมนียัสำาคญัของการลงทุนวจิยัและ

นวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตอ่ืน ๆ อาทิ การแพทย์ครบวงจร การบินและ

โลจสิติกส์ และดิจิทลั อกีทัง้ ในช่วงปี 2559-2561 มลูค่าเพ่ิมภาคอตุสาหกรรมไทยเตบิโต

เหลอืเพยีงร้อยละ 1 ต่อปี เมือ่เทยีบกบัประเทศในภมูภิาคท่ีเตบิโตถึงร้อยละ 1.5 – 3.0 ต่อปี 

ทำาให้ยงัคงมสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�า่กว่าค่าเป้าหมายระดับเสีย่ง

230102 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

จำานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้

ทัง้หมดเพ่ิมข้ึน 1 เท่าจากปีฐาน ซึง่เทียบเคยีงจากข้อมลูอันดบัความสามารถด้านนวตักรรม

ของไทย ตามดัชนีช้ีวดั Global Innovation Index (GII) ในปี 2563 จะอยู่ในอนัดบัท่ี 44 

ปรับลดลงจากอันดับที่ 43 ในปี 2562 ของอันดับในภาพรวม แต่ปัจจัยด้านศักยภาพ

ทางการตลาด และศักยภาพทางธุรกิจถูกปรับอันดับเพิ่มสูงขึ้น เป็นอันดับที่ 22 และ 

32 ในปี 2563 ตามลำาดับ อีกทั้งสัดส่วนบริษัทที่ใช้นวัตกรรมมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง 

มนียัสำาคัญ จากร้อยละ 50 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2561 แต่ผูป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงเน้นใช้ เทคโนโลยีข้ันต้นในการผลิตมากกว่าลงทุน 

เพือ่พัฒนานวตักรรมจึงมีสถานการณ์บรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�า่กว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

230201
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ

ยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม เป้าหมายที่ต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

มีผลสัมฤทธิ์ ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ ซ่ึงเทียบเคียง 

จากข ้อมูลจำานวนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมท่ีขอรับสนับสนุนเงินทุนและ 

การก่อให้เกิดมลูค่าการลงทนุของสำานักงานนวตักรรมแห่งชาต ิพบว่า ในปี 2562 มจีำานวน

โครงการนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ขอรับสนับสนุนเงินทุน จำานวน 25 โครงการ ก่อให้เกิด

มูลค่าการลงทุนกว่า 110 ล้านบาท ลดลงจากจำานวน 32 โครงการ ในปี 2561 และ

มูลค่าการลงทุนลดลงไปกว่า 95 ล้านบาท และยังไม่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการ

ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากงานวิจัยดังกล่าว เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมลำ้า และ

ปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ในสังคมไทยยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ จึงยังคงมีสถานะ

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

230301
การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ 

สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

จัดทำาฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

ด้านเศรษฐกจิฐานชวีภาพ ซึง่พจิารณาได้จากข้อมลูทีป่ระเทศไทยได้รบัสทิธบิตัรในหมวด

ของ (1) Agriculture, Food Chemistry (2) Agriculture & Food Processing Machinery 

(3) Organic Fine Chemistry (4) Biotechnology และ (5) Environmental Technology 

โดยในช่วงปี 2558 - 2561 มจีำานวนเพิม่ขึน้จาก 3 สิทธิบตัรในปี 2558 เป็น 21 สทิธบัิตร 

ในปี 2561 และเมือ่พจิารณาการสนบัสนนุเงนิทุนให้แก่โครงการส่งเสรมิการสร้างนวตักรรม

ของสำานักงานนวตักรรมแห่งชาติ (สนช.) พบว่า ในปี 2563 มโีครงการนวตักรรมในสาขา

เศรษฐกจิชวีภาพ (Bio-Economy) และสาขาเศรษฐกิจการผลติและการหมนุเวยีน (Circular 

and Manufacturing Economy) ทีไ่ด้รบัการสนับสนนุเงนิทุนรวมจำานวน 57 โครงการ  

คดิเป็นร้อยละ 38 ของโครงการทัง้หมด ซึง่เป็นจำานวนโครงการทีล่ดลงจากปี 2562 คดิเป็น 

ร้อยละ 55 อีกทั้งผู้ประกอบการยังคงต้องแบกรับภาระต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรม 

ด้วยส่วนหน่ึง จงึยงัคงมสีถานการณ์บรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�า่กว่าค่าเป้าหมาย
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

ทัง้หมด ซึง่เป็นจำานวนโครงการทีล่ดลงจากปี 2562 คดิเป็นร้อยละ 55 อกีทัง้ผู้ประกอบการ

ยงัคงต้องแบกรบัภาระต้นทนุในการพฒันานวตักรรมด้วยส่วนหนึง่ จงึยงัคงมสีถานการณ์

บรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

230401
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศ 

ที่ก้าวหน้าในเอเชีย ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 2562 2563

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ

เทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย ซึ่งเทียบ

เคียงได้จากดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบมูลค่าการชำาระเงิน 

ทางเทคโนโลยีระหว่างไทยกับประเทศในเอเชีย ที่สะท้อนสถานะของประเทศในการ 

เป็นผู้รับหรือผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีการขาดดุลการชำาระเงิน

ทางเทคโนโลยีประมาณ 257,500 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มขาดดุลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ปี 2559 สะท้อนให้เห็นว่ามีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างจำากัดและจำาเป็นต้อง

พึ่งพาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ได้ และยังคงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ ต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต

230501
จ�านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ จ� า เป็น 

ต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565
2562 2563

อัตราจำานวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจำาเป็นต่อ 

การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม พบว่าประเทศไทยมีจำานวนห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 

ในปี 2558 จำานวน 8,580 แห่ง เป็น 8,798 แห่ง ในปี 2562 หรือเพิ่มข้ึนประมาณ

ร้อยละ 2.5 และจำานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาท่ีทำางานวิจัยเต็มเวลา 

(Full-Time equivalence: FTE) ยังเพ่ิมขึ้นจาก 21 คนต่อประชากร 10,000 คน 

ในปี 2560 เป็น 24 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2561 อีกทั้ง สถาบันการจัดการ

นานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD)
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู ่ในอันดับที่ 42 ในปี 2561 ดีขึ้นจากอันดับที่ 48 

ในปี 2560  สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเมื่อเทียบกับบริบทสากลแต่ยังคงอยู ่ในระดับตำ่ากว่า 

ค่าเป้าหมาย รวมทั้งการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนไทย 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่การใช้งานส่วนมากยังคงกระจุกตัวอยู่ท่ีเมืองใหญ่ จึงมีสถานะ

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

230502 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 2562 2563

สดัส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครฐัเพิม่ขึน้ทีร่ะดบั 70:30 ซึง่พจิารณา

ได้จากข้อมลูสดัส่วนการลงทนุวจัิยและพฒันาของภาคเอกชนต่อภาครฐัในช่วงปี 2558 – 

2560 เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจากทีร่ะดบั 70:30 ในปี 2558 ซ่ึงภาคเอกชนมกีารลงทนุเพ่ิมขึน้

เฉลีย่ร้อยละ 44 ต่อปี ส่งผลให้ในปี 2561 สดัส่วนการลงทนุวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน

ต่อภาครัฐอยูท่ี ่78:22 ซ่ึงได้บรรลเุป้าหมาย 70:30 ทีก่ำาหนดไว้เรยีบร้อยแล้ว จึงมสีถานะการ

บรรลุเป้าหมายอยูใ่นระดบั บรรลคุ่าเป้าหมาย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ



การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23

655

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230101

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรม  
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
จากการวิจัย เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

230101

การวิ จั ยและนวัตกรรม ท่ีตอบโจทย ์ความต ้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการแห ่ งอนาคต 
จะสามารถเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพและมาตรฐาน รวมท้ังศักยภาพของผู ้ประกอบการ ซ่ึงจะสร้างมูลค่า
เพิ่มและก่อให ้เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมและบริการเป ้าหมาย และยกระดับความสามารถ
ในการแข ่ ง ขันของประเทศในภาพรวม โดยมีป ัจจัยขับ เคลื่ อนที่สำ าคัญ ประกอบด ้วย การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ่  การส ่ ง เสริมการนำานวัตกรรมไปใช ้ ในเ ชิงพาณิชย ์  และการพัฒนา
โครงสร ้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล ้อมที่ เอื้อต ่อการสร ้างงานวิ จัยและนวัตกรรม โดยในช ่วงที่ผ ่านมา 
มีประเ ด็นท ้ าทาย ท่ีสำ าคัญ คือ  การเต รียมความพร ้อมบุคลากรทางการ วิจัยที่ ตอบสนองต ่อความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ



การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม23

656

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าท่ีเพิ่มสูงขึ้นของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการจากการวิจัย
และนวัตกรรม สามารถเทียบเคียงได้จากรายงานผลการสำารวจการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
โดยในปี 2560 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมีมูลค่ารวม 123,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2558 
(ข้อมูลการสำารวจจากสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพเดิม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ (ร้อยละ 15) 
อุตสาหกรรมอาหาร (ร้อยละ 13) และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (ร้อยละ 10) ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏสัดส่วนอย่าง 
มีนัยสำาคัญของการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตอื่น ๆ อาทิ การแพทย์ครบวงจร 
การบินและโลจิสติกส์ และดิจิทัล สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องขยายสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ ท่ีสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงปี 2559-2561 มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตเหลือเพียงร้อยละ 1 ต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศ 
ในภูมิภาคที่เติบโตถึงร้อยละ 1.5 – 3.0 ต่อปี ซึ่งเป็นผลของปัจจัยเชิงวัฏจักร อาทิ สงครามการค้าระหว่างประเทศ
มหาอำานาจ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ซึ่งอัตราการขยายตัวดังกล่าวยังห่างจากค่าเป้าหมายของ
แผนแม่บทย่อย 230101 อย่างมีนัยสำาคัญ สะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีการลงทุนวิจัยในอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว
ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถทำาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ได้ นับเป็นความท้าทายที่สำาคัญของไทยในการ 
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปในเชิงเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 

230101



ที่มา: สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2563)
 29 

 30 

การด าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการพัฒนาและใช้31 
ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีโครงการส าคัญ อาทิ 32 
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับเพ่ิม33 
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป้าหมาย โครงการถ่ายทอดองค์34 
ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 35 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการใช้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก และโครงการจัดท าแนว36 
ทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดท ามาตรฐาน37 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาและประยุกต์โปรแกรมแบบจ าลอง38 
ลักษณะการใช้งานของโรงงาน (Process Simulation Model)  39 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากโครงการส ารวจความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมราย40 
อุตสาหกรรม ในปี 2562 โดย สอวช. พบว่า อุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 41 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี42 
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการบุคลากรมากกว่า 110,000 อัตรา จึงมีความท้าทายในการเตรียม43 
ความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต44 
และบริการดังกล่าว ขณะเดียวกันประเด็นการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยไม่เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน45 
องค์ความรู้และบุคลากรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม46 
ของตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศไทย 47 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา48 
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงแรงงาน 49 
(รง.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดศ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 50 
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงพลังงาน (พณ.) ควรร่วมมือกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม51 
เป้าหมายของประเทศ เพ่ือก าหนดแนวทางการวิจัยแบบมุ่งเป้าร่วมกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใน52 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

ยานยนต์ 
อาหารและเครื่องด่ืม 

ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
ห้าง สะดวกซื้อ ของช า 
สารเคมีและเคมีภัณฑ์ 

ธุรกิจค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย 
บริการการเงินและประกันภัย 

เครื่อ'ใช้ไฟฟ้า (เครื่องจักรส านักงานฯ) 
บริการทางธุรกิจอื่นๆ 

แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ 
บริการวิจัยและพัฒนา 

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ปี 2558-2560 

2558 2559 2560

ที่มา : ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2563) 

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ปี 2558-2560
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230101

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำาเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการพัฒนาและ 
ใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดยมีโครงการสำาคัญ 
อาทิ โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำาหรับเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป้าหมาย โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
และสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการใช้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดโลก 
และโครงการจัดทำาแนวทางการผลักดันการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในภาค
อุตสาหกรรม เพื่อจัดทำามาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาและประยุกต์โปรแกรมแบบจำาลองลักษณะการใช้งานของโรงงาน (Process Simulation Model)
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย จากโครงการสำารวจความต้องการบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมรายอุตสาหกรรม ในปี 2562 โดย สอวช. พบว่า อุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ 
อุตสาหกรรมหุ ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการบุคลากรมากกว่า 110,000 อัตรา 
จึงมีความท้าทายในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการดังกล่าว ขณะเดียวกันประเด็นการซ้ือเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศ โดยไม่เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และบุคลากรเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญ 
ย่อมจะเป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง 
ซึ่งจำาเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดศ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และกระทรวงพลังงาน (พณ.) ควรร่วมมือกับ 
ผู ้ประกอบการในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพ่ือกำาหนดแนวทางการวิจัยแบบมุ่งเป้าร่วมกับ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมใน การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงออกแบบหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมทักษะแรงงานในอนาคต

230101

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230102

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ

วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จำานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมท่ีมีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 1 เท่าจากปีฐาน

แผนแม่บทย่อย

การขับเคล่ือนวิสาหกิจท่ีมีนวัตกรรมให้สามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่อง จำาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ การสร้างการเข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถนำาไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ การเพิ่มโอกาสในการนำานวัตกรรมออกสู่
ตลาดหรือเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ และการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการภาครัฐ 
ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจนวัตกรรมและการเป็นนักลงทุนและผู้ประกอบการใหม่ เป็นต้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจำานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมี ป ัจจัย 
ขับเคลื่อนที่สำาคัญ ได้แก่ การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
ในการลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น การกำาหนดพื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีความพร้อมและเหมาะสม 
การเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศกับต่างประเทศ การสร้างตลาดนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อเพิ่มปริมาณ
ความต้องการสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการภายในประเทศ

ปี 2563ปี 2562

230102
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของไทย ตามดัชนีชี้วัด Global Innovation 
Index (GII) ในปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 44 ปรับลดลงจากอันดับที่ 43 ในปี 2562 แม้ว่าจะเป็นการปรับลดของอันดับ
ในภาพรวม แต ่ป ัจจัยด ้านศักยภาพทางการตลาด  
(Market Sophistication) มีอันดับที่ดีขึ้นอย่างมีนัย
สำาคัญ โดยในปี 2563 อยู่ในอันดับที่ 22 ปรับตัวดีขึ้นจาก
อันดับท่ี 32 ในปี 2562 เช่นเดียวกับศักยภาพทางธุรกิจ 
(Business Sophistication) ที่อยู่ในอันดับที่ 32 ในปี 
2563 ดีขึ้นจากอันดับที่ 60 ในปีก่อนหน้า อีกทั้งสัดส่วน
บริษัทที่ใช้นวัตกรรมก็ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 
จากร้อยละ 50 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2561 
นอกจากน้ี ในปี 2561 พบว่ามีผู ้ประกอบการที่ใช ้
นวัตกรรม 52,950 กิจการ สามารถสร้างสินค้าใหม่เข้าสู่
ตลาด 418,050 รายการ มีบริการใหม่ 54,923 รายการ 
และกระบวนการดำาเนินธุรกิจใหม่ จำานวน 41,751 ราย

การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  ในป ี  2563 กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
ได้ดำาเนินการโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน
และผู ้ประกอบการเข ้าถึ งนวัตกรรมอุตสาหกรรม 
เชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้  
ในขณะท่ีสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำาเนินการโครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างผลงาน
วิจัยและผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคการผลิต ภาคบริการ  
และภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ดำาเนินการโครงการการศึกษาการปรับตัว 
ของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย เพื่อศึกษาและกำาหนดทิศทางนโยบายและแผนงานในการรองรับและสนับสนุน 
ด้านเศรษฐกิจการค้าในเศรษฐกิจสูงวัย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำาคัญในการสนับสนุน
การนำานวตักรรมไปใช้ในธรุกจิของผูป้ระกอบการ

230102
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
ต ้ นทุ น ในการพัฒนานวั ตก ร รม เพื่ อ เ พ่ิ มมู ลค ่ า 
ในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาระต้นทุนสำาหรับ 
ผู้ประกอบการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เลือกที่จะไม่ลงทุนเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมและยังคงใช้เทคโนโลยีขั้นต้นในการผลิต 
อย ่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร
สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ประกอบการรายใหญ ่
ในอุตสาหกรรม เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ขั้นต้นได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย สำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ควรบูรณา
การร่วมกับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) และกระทรวงอุตสาสหกรรม (อก.) ใน
การผลักดันให้วิสาหกิจทุกขนาดในประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจที่อยู ่ในกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้า
หมายพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และบริการ นอกจากน้ี ภาครัฐควรร่วมมือกับภาค
เอกชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดผู้
ประกอบการนวัตกรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน
กลไกการกระจายการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากการ
ลงทุนในโครงสร ้างพื้นฐานด ้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีของภาครัฐ รวมถึงการสำารวจข้อมูลวิสาหกิจ
ที่มีการใช้นวัตกรรมในกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจเป้าหมาย 
จะช่วยผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจของวิสาหกิจใน
ประเทศไทยมีการนำานวัตกรรมมาใช้อย่างแพร่หลาย
มากขึ้น

230102
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230201

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสังคม

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น 
จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนี นวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของ มีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพ
ทางสังคมจากผลการวิจัยฯ)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230201

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังมีประโยชน์
ในเชิงสังคมด้วย โดยนวัตกรรมทางสังคมเป็นเครื่องมือสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการวิจัย
และพัฒนาได้เข้ามามีบทบาทในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ ่ม ท้ังด้านสุขภาพ การศึกษา  
และการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของสังคมในกระแสความไม่แน่นอนของโลกในยุค
ดิจิทัล (VUCA World) รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
การเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะตำ่า  
การแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในสังคม และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
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ที่มา: สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จากรายงานประจำาปี 2562 ของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) พบว่า  
มีโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ขอรับสนับสนุนเงินทุน จำานวน 25 โครงการ ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า  
110 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จำานวนโครงการในปี 2562 ลดลงจาก 32 โครงการ ในปี 2561 มีผลให้ผู้ประกอบการ
สูญเสียโอกาสในการลงทุนไปกว่า 95 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากับค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
230201 ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากงานวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
ดังกล่าว เนื่องจากความเหลื่อมลำ้าทางรายได้และรายจ่ายในสังคมไทยยังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญแต่อย่างใด  
รวมทั้งปัญหาทางสังคมอื่น ๆ อาทิ ความยากจน การเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ และปัญหาแรงงานทักษะตำ่า  
ก็ยังคงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ จึงเป็นความท้าทายสำาคัญในการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) 
และสถาบันการศึกษา ได้มีการดำาเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดความเหล่ือมลำ้าในสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาต ิ
เพือ่ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวร้าย เพือ่แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเดก็ โครงการวจิยัเพือ่ลดความเหลือ่มลำา้ 
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากของ
ประเทศไทย เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรทางการเงินระดับจุลภาคที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นต้น

จ�านวนโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันมีการให้ความสำาคัญกับการทำางานวิจัยและนวัตกรรม 
ทางสังคมมากขึ้น ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา อาทิ งานวิจัยพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำา 
ทางการศกึษา สขุภาพ การบรกิารทางสงัคมและสวสัดิการของรัฐ รายได้และอาชพี การเพ่ิมประสิทธภิาพการทำางาน
ของภาครัฐ รวมทั้งประเด็นปัญทางสังคมต่าง ๆ  แต่ทั้งนี้ งานวิจัยทางสังคมจำานวนมากยังขาดการนำาไปใช้ประโยชน์
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาจมีสาเหตุมาจากบริบทของผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติจริงของหน่วยงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความสำาคัญกับผลการวิจัยทางสังคม เนื่องจากไม่อยากปรับ
เปลีย่นกระบวนการทำางานทีม่อียูแ่ลว้ เปน็เหตใุหง้านวจิยัทางสงัคมจำานวนมากจงึยงัไมถ่กูนำาไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่แกไ้ข
ปัญหาทางสังคมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐและสถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ ควรสร้างกลไก 
ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสังคมในระดับพ้ืนท่ี โดยมุ่งเป้าเพ่ือสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและลด 
ความเหลือ่มล้ำาในประชากรทกุกลุม่ รวมถงึสามารถแก้ไขปญัหาทางสงัคมไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ขณะเดยีวกนัการจัดสรร
งบประมาณเพือ่การวิจยัและนวตักรรมทางสงัคมควรใหค้วามสำาคญักบัประเด็นงานวจิยัพัฒนาเพือ่ลดความเหลือ่มล้ำา
ทางการศึกษา สขุภาพ และการบรกิารทางสงัคมและสวสัดกิารของรฐั เพือ่ใหก้ารวจัิยและพัฒนานวตักรรมทางสงัคม
สามารถสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำาในระยะต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งปรับกระบวนการ
สนับสนุนการวิจัยให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230301

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า
ของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

 จัดทำาฐานข้อมูลและมีข้อมูลปีฐานเก่ียวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ เป็นปัจจัยสำาคัญในการ 
สร้างองค์ความรู้ในการต่อยอดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ และพลังงาน
หมุนเวียน โดยมีประเด็นที่ควรให้ความสำาคัญตามห่วงโซ่คุณค่าของไทย ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว มาตรการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสีเขียว 
และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการต่อยอดสู่รูปแบบธุรกิจสีเขียว การพัฒนามาตรการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าภายใต้ประเด็นเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยผลักดัน 
ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการปรับตัวของธุรกิจและผู ้ประกอบการสู ่ เศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างเข ้มแข็ง 
และยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำานักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เป็นผู้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรของประเทศจากฐานข้อมูล
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยสามารถสืบค้นระบบฐานข้อมูลได้จาก www.ipthailand.go.th อย่างไรก็ตาม 
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้ครอบคลุมถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจำาเป็นจะต้องบูรณาการฐานข้อมูลกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เพื่อให้ฐานข้อมูล 
มีความครอบคลุมมากข้ึน และบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในแผนแม่บทย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
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ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (2562).

230301

สำาหรับประเด็นความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
สีเขียวอย่างยั่งยืน สามารถพิจารณาได้จากข้อมูล 
ทีป่ระเทศไทยได้รบัสทิธบิตัรในหมวดของ (1) Agriculture, 
Food Chemistry (2) Agriculture & Food Processing 
Mach inery  (3 )  Organ ic  F ine Chemis t ry  
(4) Biotechnology และ (5) Environmental  
Technology โดยในช่วงปี 2558 - 2561 มีจำานวน 
เพิ่มขึ้นจาก 3 สิทธิบัตรในปี 2558 เป็น 21 สิทธิบัตร ใน
ป ี  2561  (ข ้ อมู ลจากกระทรวงการ อุดม ศึกษา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม  ( อ ว . ) )  
และเมื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนให้แก่โครงการ 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของสำานักงานนวัตกรรม 
แห่งชาติ (สนช.) พบว่า ในปี 2563 มีโครงการนวัตกรรม

ในสาขาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) และ 
สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน (Circular 
and Manufacturing Economy) ที่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนรวมจำานวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38  
ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นโครงการนวัตกรรม 
ด ้านสุขภาพจากสมุนไพร การแก ้ ไขป ัญหาภาค
การเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร 
ที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ อย่างไรก็ตาม 
จากสถานการณ์การระบาดของโรควิด - 19 ส่งผลให้ 
ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการในปี 2563 มีจำานวนลดลง
อย่างมาก ทำาให้จำานวนโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน 
ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 55 และแม้ว่าจะได้รับ
เงินสนับสนุนจาก สนช. แต่ผู้ประกอบการยังต้องแบก 
รับภาระต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมด้วยส่วนหนึ่ง 

จ�านวนการได้รับสิทธิบัตรในไทยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสำาคัญ 
กับการสร ้างนวัตกรรมควบคู ่กับการพัฒนาตาม 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable  
Development Goals (SDGs) อาทิ โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถ่ิน โครงการงานวิจัย
และพัฒนาป่าไม้ โครงการการบูรณาการนวัตกรรม
เทคโนโลยีพลาสม่าและไมโคร นาโนบับเบิลต่อการ
สนับสนุนระบบการผลิตอาหารปลอดภัยรองรับ
เกษตรกรยุค 4.0 โครงการงานวิจัยด ้านพืชและ
เทคโนโลยีการเกษตร โครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2563 โครงการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีในฝุ่นละอองขนาดเล็กจิ๋วในชั้นบรรยากาศของ
ประเทศไทย และโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ จะตระหนักถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจที่คำานึงถึงสภาพแวดล้อมมากขึ้นและต้องการ
นวัตกรรมท่ีช่วยรักษาสภาพแวดล้อม แต่ท้ังนี้การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการจดสิทธิ
บัตรยังคงมีต ้นทุนที่สูง ประกอบกับโดยส่วนใหญ่
ประเทศไทยยังคงอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ
ขาดการมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Tech-
nology Transfer) ส่งผลให้มีต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่
เพ่ิมสูงขึ้น นำาไปสู่ประเด็นท้าทายในการพัฒนาการวิจัย
และนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถจดสิทธิบัตรได้
เพิ่มขึ้นในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การจัดทำาฐานข้อมูลและข้อมูลปีฐานเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่เป็นระบบและสามารถติดตามแนวโน้มการลงทุนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจชีวภาพท้ังในภาครัฐและเอกชนได้อย่างครอบคลุม ภาครัฐ ภาคการศึกษา สถาบันวิจัย 
ตลอดจนภาคเอกชนควรเร่งเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อสร้าง “ระบบเดียว (One  
System)” สำาหรับการสืบค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งควรเร่งผลักดันและส่งเสริมการนำางานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ การจัดการมลพิษ และ พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น 
ไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสามารถขับเคลื่อน 
ไปสู่การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 
อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230401

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานครอบคลุมเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถต่อยอดไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นเลิศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ประเทศไทยเป็นผู ้นำาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับนานาชาติได้ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน 
ที่สำาคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การส่งเสริมให้มีการทำาวิจัยพ้ืนฐานและวิจัยข้ันแนวหน้า การผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การพัฒนาระบบการสร้างความเป็นเลิศอย่างเหมาะสม การสร้างโอกาสการ 
ดูดซับองค์ความรู ้จากต่างประเทศ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย โดยในช่วง 
ท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายท่ีสำาคัญ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีฐานภายในประเทศ การพัฒนา
บุคลากร และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อหนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานของประเทศ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เนื่องด้วยปัจจุบันยัง
ไม่มีการจัดทำาอันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ชี วภาพ เทคโนโลยีวัสดุ  นาโนเทคโนโลยี  และ
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงไม่สามารถวัดความสำาเร็จจาก 
ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 230401 ได้โดยตรง 
แต ่อาจพิจารณาเทียบเคียงความก ้ าวหน ้ าของ 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีฐานของประเทศได้จากดุล 
การชำาระเงินทางเทคโนโลยี โดยเปรียบเทียบมูลค่า
การชำาระเงินทางเทคโนโลยีระหว่างไทยกับประเทศ 
ในเอเชีย ท่ีสะท้อนสถานะของประเทศในการเป็นผู้รับ
หรือผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยในปี 2561 ประเทศไทย
มีการขาดดุลการชำาระเงินทางเทคโนโลยีประมาณ 
257,500 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มขาดดุลอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต ่ป ี 2559 โดยเฉพาะกับประเทศญี่ปุ ่น 
สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สะท ้อนให ้ เห็นว ่า
ประเทศไทยยังมีสถานะเป็นผู ้รับเทคโนโลยี จำาเป็น
ต้องพึ่งพาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
และมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างจำากัด จึงมี
ความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้
ได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณามูลค่าการชำาระเงินในเรื่อง
ดังกล่าวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม สปป.ลาว และอินโดนีเซีย ประเทศไทยยังคงได้ดุลการชำาระเงิน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนสถานะการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีของไทยในระดับอนุภูมิภาค

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการดำาเนินการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานที่สามารถ
ต่อยอดสู ่เทคโนโลยีข้ันสูงและประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการวิจัยและพัฒนา 
ขีดความสามารถด้านการวิจัยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวข้องกับ 4 เทคโนโลยี
ฐาน โดยมีการวิจัยในเรื่องสำาคัญ อาทิ เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการพืชสมัยใหม่ เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ 
(Terahertz Technology) ระบบประมวลผลและวิศวกรรมเชิงควอนตัม (Quantum Computing and  
Engineering) การพัฒนาชิ้นส่วนหุ ่นยนต์เสมือนโครงกระดูก (Robotic Exoskeleton) และการตรวจจับ 
ด้วยนาโนเทคโนโลยี (Nano Sensing) และโครงการวิจัยและสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานใหม่ท่ีมีศักยภาพสู่การ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแสงซินโครตรอน เป็นต้น รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ 

ที่มา: สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, อว. (2563)



เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนามากยิ่งข้ึน อาทิ การสนับสนุนเงินทุนวิจัย การผลิตและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการวิจัย และการให้สิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ แก่กิจการเทคโนโลยีฐานเพื่อส่งเสริมการลงทุน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยกำาหนดเง่ือนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยงและพัฒนาองค์ความรู้ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยยังมีข้อจำากัดในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลย ี
พื้นฐานและเทคโนโลยีข้ันสูงของตนเอง จึงจำาเป็นต้องพึ่งพาและนำาเข้าจากต่างประเทศเป็นจำานวนมาก อีกทั้ง 
ยังไม่สามารถดูดซับองค์ความรู้จากต่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากบุคลากรทางการวิจัย
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อหนุนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่เพียงพอ รวมถึงขาดมาตรการจูงใจต่าง ๆ  
ที่จะส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายให้สามารถยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ของประเทศต่อได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาควรบูรณาการความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดในการพัฒนาองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานทั้ง 4 ด้าน และเตรียมความพร้อม
บุคลากรทางการวิจัยในการดูดซับองค์ความรู ้จากต่างประเทศและสามารถถ่ายทอดสู่องค์กรอื่น ๆ ผ่านการ 
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเทศเพ่ือน
บ้านเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมบทบาทผู้นำาทางเทคโนโลยีในภูมิภาค 
รวมทั้งควรมีการเก็บข้อมูลและจัดทำาอันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ประเทศไทยมี
ข้อมูลเทคโนโลยีฐานที่ถูกต้องแม่นยำา และสามารถประเมินความก้าวหน้าและขีดความสามารถของประเทศไทย
ได้ในระยะยาว 
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23

671

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230501

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านเศรษฐกิจ

จำานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อัตราจำานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำาเป็นต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น โดยมี
ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีสำาคัญท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการนำาไปใช้ประโยชน์ การยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันในแต่ละภูมิภาคของประเทศ การผลิตบุคลากร
วิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศทั้งภาคการผลิตและบริการในเชิงสังคมและพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี ้
เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ และวัดผลที่เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล

230501
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นของจำานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สามารถเทียบเคียงจากข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
พบว่าประเทศไทยมีจำานวนห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 8,580 แห่ง ในปี 2558 เป็น 8,798 แห่ง  
ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.5 โดยอยู่ใน
หน่วยงานภาคเอกชนเป็นหลัก จำานวน 3,124 แห่ง  
(ร้อยละ 35) นอกจากนี ้จำานวนบคุลากรด้านการวจิยัและ
พฒันาทีท่ำางานวจิยัเตม็เวลา (Full-Time equivalence: 
FTE) ยังเพิ่มขึ้นจาก 21 คนต่อประชากร 10,000 คน  
ในปี 2560 เป็น 24 คนต่อประชากร 10,000 คน  
ในปี 2561 โดยร้อยละ 62 ของบุคลากรดังกล่าวอยู่ในภาคเอกชน และร้อยละ 38 อยู่ในภาครัฐ ในปี 2561  
สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ได้จัดอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ 42  
ดีข้ึนจากอันดับที่ 48 ในปี 2560 สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์
ของประเทศเมือ่เทยีบกบับรบิทสากล นอกจากนี ้ภาพรวมการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การใช้งานส่วนมากยังคงกระจุกตัวอยู่ที่เมืองใหญ่ โดยเฉพาะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีความแตกต่างระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูมิภาคอื่น ๆ ค่อนข้างมาก อาทิ  
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพมหานคร ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 46.5 ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
คิดเป็นร้อยละ 23.6 และการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปีเดียวกัน ในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 77.5 และ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืคดิเป็นร้อยละ 46.2 

ที่มา: อว. (สำานักงานวิจัยแห่งชาติ)

ที่มา: สำานักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.)

62 เหลือง 63 เหลือง 

ที่มา : อว. (ส านกังานวิจยัแห่งชาติ) 

ที่มา : ส านักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) 

คิดเป็นร้อยละ 23.6 และการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปีเดียวกัน ในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 77.5 และภาค33 
ตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 46.2  34 

การด าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ35 
ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการโครงการเพ่ือ36 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องดังกล่าว อาทิ ส านักงานสภา37 
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิ จัยและนวัตกรรม38 
แห่งชาติ (สอวช.) ได้ด าเนินการโครงการระบบฐานข้อมูลและ39 
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลที่สามารถ40 
รวบรวมข้อมูล สถิติ ตัวชี้วัด ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย41 
และนวัตกรรม (อววน.) ส าหรับการวิเคราะห์และจัดท ารายงาน42 
สถานภาพและความก้าวหน้าด้าน อววน. ของประเทศ รวมทั้ง43 
เผยแพร่ให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างกว้างขวาง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 44 
(สวทช.) ได้ด าเนินการโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา45 
กลไกสนับสนุนที่ส าคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเอกชน ภาครัฐ และ46 
ภาคการศึกษา ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้47 
ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการจ าลองสภาวะอวกาศเพ่ือการวิจัยวิทยาศาสตร์ เพ่ือยกระดับงานวิจัยด้าน48 
วิทยาศาสตร์และการทดลองในอวกาศของประเทศไทย และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดท าแผนพัฒนา49 
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ผ่านการเสริมสร้างความเข้าใจ50 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เป็นต้น 51 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  แม้ว่าจ านวน52 
ห้องปฏิบัติการจะมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อมูลของส านัก53 
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ของ อว. พบว่ามีการรับรองตาม54 
ระบบคุณภาพสากล เพียง 4,381 ห้องปฏิบัติการ (หน่ึงแห่งสามารถ55 
ได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบคุณภาพ) ดังนั้น ความท้าทาย56 
ส าคัญ คือ การเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ เพ่ือ57 
ยกระดับคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้ ใช้งานห้องปฏิบัติการ 58 
ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน59 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  60 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติด61 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ภาคเอกชนเล็งเห็นช่องทางในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพ่ือลดการ62 
แพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว ส่งผลให้การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 63 
โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยในปี 2561 สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน64 
ต่อภาครัฐ เท่ากับ 78:22 ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความส าคัญในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากขึ้น  เพ่ือให้65 
สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถรักษาระดับที่ 70:30 ตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 66 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ได้ดำาเนินการ
โครงการเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในเรือ่งดงักล่าว อาท ิสำานกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ดำาเนินการโครงการระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำาระบบ 
ฐานข้อมลูทีส่ามารถรวบรวมข้อมลู สถติ ิตวัช้ีวดั ด้านอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อววน.) สำาหรบั 
การวิเคราะห์และจัดทำารายงานสถานภาพและความก้าวหน้าด้าน อววน. ของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้มีการ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูอย่างกว้างขวาง สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) ได้ดำาเนนิการ
โครงการการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพ่ือพัฒนากลไกสนบัสนนุทีส่ำาคัญ
ในการเชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมร่วมกันระหว่างเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา สำานักงาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ดำาเนนิการโครงการพัฒนาห้องปฏบิตัิ
การจำาลองสภาวะอวกาศเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการทดลองในอวกาศ
ของประเทศไทย และสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่  
เพื่อขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ผ่านการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 
การวจิยัในระดบันโยบายและระดบัปฏบิตักิาร เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจำานวนห้องปฏิบัติการจะมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จาก
ข้อมลูของสำานกับรหิารและรบัรองห้องปฏบัิติการ ของ อว. พบว่ามกีารรับรองตามระบบคณุภาพสากล เพยีง 4,381 
ห้องปฏิบัติการ (หนึ่งแห่งสามารถได้รับการรับรองมากกว่าหนึ่งระบบคุณภาพ) ดังนั้น ความท้าทายสำาคัญ คือ  
การเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ  
ผูป้ระกอบการ นกัลงทนุ รวมไปถึงผูบ้รโิภคหรือผู้ใช้ผลติภัณฑ์ท่ีผ่านการวจัิยและพัฒนานวตักรรม

ที่มา: อว. (สำานักงานวิจัยแห่งชาติ)

จ�านวนห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน จ�าแนกตามระบบคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ 
ภาคเอกชนเล็งเห็นช่องทางในการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพ่ือลดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว ส่งผล 
ให้การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยในปี 2561 สดัส่วนการลงทนุด้านการวจิยัและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ เท่ากบั 78:22 ดังนัน้ ภาครัฐควรให้
ความสำาคญัในการลงทุนในการวจิยัและพัฒนามากขึน้ เพ่ือให้สดัส่วนการลงทนุดังกล่าวสามารถรกัษาระดับที ่70:30 
ตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ินอกจากนี ้ภาครฐัควรเร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่เพิม่โอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในทกุภมูภิาคทัว่ประเทศ ซ่ึงจะเป็นการสนบัสนนุให้เกดิการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศในระยะต่อไป รวมท้ังการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์
ขั้นสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาช่องทางการใช้ระบบฐานข้อมูลโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีท่กุภาคส่วนสามารถเข้าถึงและนำาข้อมลูไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 230502

ปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนการลงทุนและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นที่ระดับ 70:30

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหลักในการลงทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ขณะที่ภาครัฐจำาเป็นต้อง 
สร ้างกลไกเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชน ผ ่านการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีประเด็นที่ควรให้ความสำาคัญตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 
ได้แก่ การพัฒนามาตรการด้านการเงินและการคลังเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การปรับแก้กฎหมายให้เอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างระบบนิเวศเพ่ือบ่มเพาะผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงกับนักลงทุน การสร้าง
ศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ และการสร้างกลไกการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย 
และภาคเอกชน ซึ่งการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าภายใต้ประเด็นเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการลงทุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการกระจายการใช้ประโยชน์จาก 
งานวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจำาเป็นต้องคำานึงถึงการพัฒนามาตรการจูงใจ 
ที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตของประเทศและสามารถดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมการใช้ประโยชน ์
จากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ภาครัฐได้ลงทุนไปอย่างต่อเนื่อง
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สัดส ่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐในช่วงปี 
2558 – 2560 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากที่ระดับ 70:30 ในปี 2558 ซ่ึงภาคเอกชนมีการลงทุนเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย
ร้อยละ 44 ต่อปี ส่งผลให้ในปี 2561 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐอยู ่ที่ 
78:22 ซึ่งได้บรรลุเป้าหมาย 70:30 ท่ีกำาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว แม้สัดส่วนในปี 2561 จะลดลงจากปีก่อนหน้า 
เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนในวิจัยและพัฒนาสูงข้ึนร้อยละ 26.9 ในขณะท่ีภาคเอกชนมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน
ร ้อยละ 15.2 แต ่ เมื่ อพิจารณามูลค ่าการลงทุนโดยเฉลี่ ยพบว ่า  มีมูลค ่าการลงทุนของภาคเอกชน 
สูงกว่าของภาครัฐมาโดยตลอดอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน 
อยู ่ท่ี 142,972.244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปีก่อนหน้ากว่า 18,000 ล้านบาท ในขณะท่ีมูลค่าการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาครัฐอยู ่ที่ 39,384.765 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนกว่า 8,000 ล้านบาท

การด�าเนินการที่ผ ่านมา ภาครัฐได้ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ได้ออกมาตรการและนโยบายสนับสนุนการลงทุนในวิจัยและพัฒนาอย่างหลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น อาทิ การให้สินเชื่อ 
ดอกเบี้ยตำ่าหรือเงินให้เปล่าเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านการวิจัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น และการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนแก่กิจการวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ โดยให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีไม่จำากัดวงเงิน 
และยกเว ้นอากรนำาเข ้าเครื่องจักรและของนำาเข ้าเพื่อการวิ จัย รวมถึงการให ้ สิทธิประโยชน์เ พ่ิมเติม 
แก่กิจการอื่นที่มีการวิจัยและพัฒนาด้วย โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมสูงสุด 3 ปี และเพิ่มวงเงิน
ยกเว้นภาษีสูงสุดร้อยละ 300

ที่มา: สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ, อว. (2563)

สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่ยังคงมีความท้าทายเพื่อรักษาระดับการลงทุนเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วน
การลงทุนวิจัยและพัฒนารายอุตสาหกรรม พบว่า ในปี 2560 การลงทุนภาคเอกชนยังกระจุกตัวอยู ่ใน 
ภาคการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากการกล่ัน
นำ้ามันปิโตรเลียม คิดเป ็นร ้อยละ 64.60 ของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนทั้งหมด  
ในขณะที่ภาคบริการ และภาคค้าส่ง/ค้าปลีก มีสัดส่วนการลงทุนเพียงร้อยละ 20.26 และ 15.14 ของการลงทุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนท้ังหมด
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐควรกำาหนดรูปแบบการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ 
จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อกระตุ ้นการลงทุน
ด้านนวัตกรรมในธุรกิจภาคเอกชน โดยเฉพาะการขยายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต ภาคการบริการ และภาคการค้าส่ง/ค้าปลีกมากข้ึน โดยมุ่งเน้น
ประเด็นการวิจัยที่สำาคัญ เช่น ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การขนส่ง
ระบบราง ความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น เพ่ือให้อุตสาหกรรมในระบบได้รับการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน อีกท้ังยังสามารถเพิ่มระดับสัดส ่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 


