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ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 4 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมาย
และตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ และ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 

 
 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนยอ่ย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ. 2561 - 2580) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทยในระยะยาว แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เป็นองค์รวมแล ะการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้าง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและ
บริการ ทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็น ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และ
สร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้น าของอุตสาหกรรม
และบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 
 โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ 

เป้าหมาย 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ  
และมีตัวชี้วัด คือ 

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ)   
- อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น และมีตัวช้ีวัดคือ  
- อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
- อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ป ี2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
1. อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 

อัตราการขยายตั วของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

04000101 ขยายตัว 
ร้อยละ 4.6 

ขยายตัว 
ร้อยละ 4.8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 4.8 

ขยายตัว 
ร้อยละ 4.8 

อัตราการขยายตั วของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

04000102 ขยายตัว  
ร้อยละ 5.4 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5.3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5.3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5.3 

2. อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

04000201 ขยายตัว 
ร้อยละ 2.2 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.5 

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
ของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 

04000202 ขยายตัว 
ร้อยละ 2.7 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว 
ร้อยละ 3.2 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่   

(1)  อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร  (3) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  (5) อุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ และ (6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 

1) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ  
ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้ความส าคัญกับ  

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
อย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนา 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพื้นที่ 

เป้าหมาย 1 “อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)”  

แนวทางการพัฒนา 
1.1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร 
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 

1.2) สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพโดยรวม และจัดท าแผนที่และ
ข้อมูลที่แสดงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ 
วิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพ  
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการเพิ่มความพร้อมของรัฐในการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลธนาคารทรัพยากร
ชีวภาพแห่งชาติ และให้ความส าคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

1.3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่องตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม 

1.4) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ โดยการพัฒนา
ก าลังคนเชี่ยวชาญให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการ 
ด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการขยายธุรกิจของ
วิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมชีวภาพ  

1.5) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาตลาดภายในประเทศ
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนา
มาตรการและสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใช้กลไก  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ 

1.6) มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือ 
ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังมาใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบโดยผู้ใช้ประโยชน์หรือ
ต่อผู้ท าความเสียหายต่อทรัพยากร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาวิธีการ
ทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังในการประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ และพัฒนา
วิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานและจ าเพาะส าหรับแต่ละระบบนิเวศ 

 

2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนา และน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ และ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการ
สุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย 1 “อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)”   

แนวทางการพัฒนา 
2.1) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรม 

ที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรม
ชีวภาพ เป็นต้น 

2.2) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นย า ปัญญาประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ  

2.3) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่มสูง โดย
ส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมและ
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บริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย ์

2.4) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะความช านาญ และมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2.5) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ให้
เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น 

2.6) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทย 
เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและ
การแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว 

 

3) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและ

บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

เป้าหมาย 1 “อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ)” และเป้าหมาย 2 “ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น” และ
ใชต้ัวชี้วัด คือ “อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย”  

แนวทางการพัฒนา 
3.1) ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทยให้มี

ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก การจัดหา
วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
รวมถึงการสร้างโมเดลในการท าธุรกิจใหม่ในอนาคต 

3.2) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ ในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการน าบุคลากร
ต่างชาติที่มีทักษะและความรู้ความสามารถเข้ามาท างานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ตลอดจนก าหนด
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มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้เรียนรู้ทักษะ
ใหม่และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได ้

3.3) สร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ซึ่งครอบคลุมถึงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ในอนาคต ตามระดับความพร้อมของผู้ประกอบการทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อเป็นการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และเป็นการสร้างตลาดของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์  

3.4) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันในสังคม รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
ตลาดภายในประเทศผ่านการสนับสนุนของภาครัฐ 

3.5) ส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสนับสนุนให้มีกลไกเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งระบบแบบครบวงจร 

 

4) แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
โดยให้ความส าคัญกับการผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่งไปสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ  

และรูปแบบการคมนาคมขนส่งใหม่ ๆ ในอนาคต  
เป้าหมาย 1 “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยาน

รุ่นใหม่” และใช้ตัวชี้วัด คือ “ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
(เฉลี่ยร้อยละ)” และเป้าหมาย 2 “ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)” และใช้
ตัวชี้วัด คือ “จ านวนผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4” 

แนวทางการพัฒนา 
4.1) ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 

พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ โดยจัดท าแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลก เพื่อเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
พัฒนาและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนระบบรางพร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศ
เป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนในอนาคต  

4.2) สนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสายการบินของ
ประเทศด้านการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยการสร้างขยายเครือข่ายเส้นทางบิน เสริมศักยภาพฝูงบิน รักษา
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง  
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มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมีต้นทุน
ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวม 

4.3) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดย 
การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล  
การก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิต
ภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบินและ
การเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 

4.4) สนับสนุนให้มีกลไกในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรม
สนับสนุนภายในประเทศ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางและมาตรฐานด้านระบบรางของประเทศเทียบเท่า 
ระดับสากล รวมทั้งก าหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางซึ่งจะน าไปสู่ความปลอดภัยในการให้บริการและ
บริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ และเตรียมพร้อมรองรับระบบคมนาคมในอนาคต 

 

5) แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
โดยต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทยมีความเข้มแข็งให้เป็นอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ 
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง 
เพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 

เป้าหมาย 1 “อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ” และใช้ตัวชี้วัด คือ 
“อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)” และเป้าหมาย 2 “การส่งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)” 

แนวทางการพัฒนา 
5.1) สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับความสามารถ  

ทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพอยู่แล้ว และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น โดยอาศัยกลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และ
มาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอื้อและส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย 

5.2) สร้างและพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการด้านบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามาท างาน
ในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 

5.3) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและ
เชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาด รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไกที่เอื้อ
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ต่อการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร และอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยี 
สองทาง เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

5.4) สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ด้วยการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ให้ยกระดับ
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ  

 

6) แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่ มูลค่า  

มีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ของประเทศ  

เป้าหมาย 1 “แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อันดับความสามารถด้าน
ประสิทธิภาพแรงงาน” และเป้าหมาย 2 “ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมใน
อนาคตดีขึ้น” และใชต้ัวชี้วัด คือ “อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต” 

แนวทางการพัฒนา 
6.1) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มี

กลไกการเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และ 
จัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  

6.2) ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวมและรายสาขาส าหรับ 
การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ 

6.3) วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเชื่อมโยง 
ภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและ
บริการ และจัดให้มีแผนพัฒนาก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้งแรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่ งเสริมการน าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจาก
ต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะในอุตสาหกรรมใหม ่

6.4) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล
ข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ  

6.5) พัฒนาการให้บริการจดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 -  2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

04010101 ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 15 

ขยายตัว  
ร้อยละ 15 

แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร      
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 

04020101 ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

04030101 ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ความสามารถในการพัฒนาด้ าน
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย 04030201 1 ใน 40 1 ใน 30 1 ใน 25 1 ใน 20 

แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม      
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อม
บ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม่ 

ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้า
ซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 

04040101 ร้อยละ 1 ร้อยละ 4 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 

04040201 Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 2 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 -  2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
อุตสาหกรรมความมั่ นคงของ
ประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

04050101   ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

การส่งออกของอุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่ าการส่ งออกของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

04050201   ขยายตัว 
ร้อยละ 5 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

ขยายตัว 
ร้อยละ 10 

แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน 04060101 อันดับที่ 60 อันดับที่ 55 อันดับที่ 50 อันดับที่ 45 
ประเทศไทยมีความสามารถใน 
การแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้าน
ความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล  
ในด้านความพร้อมในอนาคต 

04060201 อันดับที ่45 อันดับที ่40 อันดับที่ 35 อันดับที ่30 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บท ประเด็น อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต  

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติ กรณี แผนแม่บท ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ
ตัวชี้วัดของต่างประเทศ 

 

Y2.1  แผนแม่บทฯ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมายที่ 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาขาบริการ ไม่พบความสอดคล้องของเป้าหมายและตัวชี้วัดนี้ 
ในต่างประเทศ   

เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตรา
การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการ ไม่พบความสอดคล้องของเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดนี้ในต่างประเทศ  

จากข้อสังเกต อาจเป็นไปได้ว่าการจ ากัดความประเภทของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของ
ประเทศไทยมีความเฉพาะและแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ท าให้ไม่มีการเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันใน
ต่างประเทศ  

 

Y1.1  แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เป้าหมายที่ 1 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมชีวภาพ พบว่ามีความคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการวัด
ข้อมูลตัวเลขขนาดตลาดของอุตสาหกรรม (เช่น ibisworld) แต่เป็นรายงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงไม่ทราบถึง
รายละเอียดที่มาของข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ดี OECD ได้มีการจัดเก็บ “Biotechnology Statistics” ซึ่งอาจ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ดังนี้ 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
OECD ได้จัดเก็บสถิติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ แบ่งเป็น 4 ด้าน 7 ตัวชี้วัด ดังนี ้

(1) Biotechnology Firms 
 ตัวชี้วัดที่ 1: Number of firms active in biotechnology 
(2) Biotechnology R&D 
 ตัวชี้วัดที่ 2: Biotechnology R&D Expenditures in the Business Sector 
 ตัวชี้วัดที่ 3: Biotechnology R&D Intensity in the Business Sector 
(3) Public-Sector Biotechnology R&D 

ตัวชี้วัดที่ 4: Intramural Biotechnology R&D Expenditures in the Government and Higher 
Education Sectors 

ตัวชี้วัดที่  5: Intramural Biotechnology R&D Expenditures in the Government and Higher 
Education Sectors as a Percentage of Total Government and Higher Education Sectors 
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(4) Biotechnology patents 
ตัวชี้วัดที่ 6: Economies’ Share in Biotechnology-Related Patents, based on the New 

Biotech Definition 
ตั วชี้ วั ดที่  7: Revealed Technological Advantage in Biotechnologies, based on the 

New Biotech Definition 
 การจัดเก็บ การจัดเก็บข้อมูลมาจากการส ารวจทั้งแบบเก็บจากประชากรทั้งหมด (Census) 

และการสุ่มส ารวจขนาดใหญ่ (Large Scale Survey) บริษัทที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ   
 

 

Y1.2  แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวรจร 
เป้าหมายที่ 1 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรขยายตัวเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

คือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ พบว่ามีความคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนที่ท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์  
ครบวงจร หรือเรียกรวม ๆว่า Healthcare Industry ของหลาย ๆประเทศ รวมถึงประเทศไทย อาทิเช่น 
Reportlinker และอีกหลายหน่วยงานที่ศึกษาเฉพาะของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ เช่น Infiniti Research, 
Quantzig แต่ไม่สามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลได้  
 

Y1.3  แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เป้าหมายที่ 1 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์เฉลี่ยต่อปี 
ซึ่งไม่พบการเก็บข้อมูลนี้ในต่างประเทศ ทั้งนี้อาจมาจากการนิยามประเภทอุตสาหกรรมที่ต่างกันออกไป  

เป้าหมายที่ 2 ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 
อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย พบว่ามีความคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดของต่างประเทศ ซึ่งปรากฏ
อยู่ใน DIGITAL PLANET 2017 โดย The Fletcher School at Tufts University  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่อาจจะน ามาใช้ทดแทนคือ IMD World Digital Competitiveness Ranking ซึ่งมีข้อมูล 

ที่ Updated มากกว่าของ DIGITAL PLANET  
 ค านิยาม IMD World Digital Competitiveness Ranking เป็นตัววัดถึงความสามารถ/

สมรรถภาพ/ประสิทธิภาพ (capacity) และความพร้อม (readiness) ของ 63 ประเทศในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ รวมถึงการคิดค้นเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นแรงผลักส าคัญในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจ ภาครัฐ และภาคสังคมในวงกว้าง 

 หน่วยวัด มีการให้คะแนนในปัจจัยย่อย (อธิบายในหัวข้อถัดไป) แต่ละตัว และมีการจัดอันดับ
จากคะแนนดังกล่าว 

 วิธีการค านวณ 
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ประกอบไปด้วยสามปัจจัยคือ 
Factor 1: Knowledge 

- Talent 
- Training and Education 
- Scientific Concentration 

Factor 2: Technology 
- Regulatory Framework 
- Capital  
- Technological Framework 

Factor 3: Future Readiness 
- Adaptive Attitudes 
- Business Agility 
- It Integration 

 การจัดเก็บ ข้อมูลที่จัดเก็บแบ่งเป็น Hard Data ซึ่งคือข้อมูลที่สามารถวัดได้ เช่น Internet 
Bandwidth Speed และ Soft Data ซึ่งเก็บจากการรับรู้ผ่านทาง Survey ทั้งในรูปของ International 
Panel Experts และ Executive Opinion Survey เช่น Agility of Companies โดยข้อมูลที่เป็น Hard Data 
มีน้ าหนัก 2 ใน 3 ต่อการจัดอันดับทั้งหมด ในขณะที่ข้อมูล Soft Data มีน้ าหนัก 1 ใน 3  

 

Y1.4  แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยาน

รุ่นใหม่ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
พบว่ายังไม่มีความสอดคล้องกับประเทศใด ๆ  

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 
จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระดับ Tier 2, 3, 4 เช่นเดียวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
ที่ 1 คือพบว่ายังไม่มีความสอดคล้องกับประเทศใด ๆ  

อย่างไรก็ดี พบการศึกษาของทางเอกชนจ านวนมากในหัวข้อ Global Aerospace & Defense 
Industry ซึ่งมีทั้งการศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น การศึกษาของ Business Wire  

การเก็บข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกับตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 8 มากที่สุดก็คือ ‘2018 Global Aerospace 
and Defense Industry Financial Performance Study’ ที่จัดท าโดยบริษัท Deloitte ได้มีการแยกเก็บข้อมูล
ทางการเงินของบริษัทชั้นน าของโลกในอุตสาหกรรม Aerospace and Defense ตาม Segment คือ OEM,  
Tier 1, Tier 2, Tier 3, Electronics, Aerostructures, Propulsion และ Services แต่เป็นที่สังเกตว่าการศึกษา
ของ Deloitte นี้ ก าหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมที่กว้างกว่าของไทย คือรวมทั้ง Aerospace และ Defense  
ในขณะที่เป้าหมายที่ 8 เป็นเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเท่านั้น 
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อีกหนึ่งการศึกษาของ Deloitte ที่มีความใกล้เคียง คือ ‘Global Aerospace and Defense Industry 
Outlook’ แต่ก็เป็นการรายงานภาพกว้างของอุตสาหกรรม Aerospace and Defense ทั้งในระดับภาพรวมของ
โลก และบางประเทศหรือภูมิภาคเท่านั้น  

 

Y1.5  แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
เป้าหมายที่ 1 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พบว่า มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องใน
สหภาพยุโรป ในรายงาน ‘Study on the Competitivness of the EU Security Industry’ ซึ่งจัดท าโดย
บริษัท ECORYS ให้กับ Directorate-General Enterprise & Industry เมื่อปี 2009 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
 ค านิยาม ตัวเลขประมาณการขนาดตลาด (Market size estimates) ของอุตสาหกรรม 

ความมั่นคง ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น Air transport of goods (cargo), Maritime transport of goods (cargo), 
CBRNE (Detection of chemical, biological, radiological, nuclear and explosive substances), 
Biometrics, Secure communications และ Protective clothing 

 หน่วยวัด ยูโร  
 วิธีการค านวณ เป็นการประมาณการ  
 การจัดเก็บ ใช้การปรึกษากับตัวแทนของอุตสาหกรรม ในการประมาณการตัวเลขขนาดตลาด  
 อื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความมั่นคงไม่ปรากฎอยู่ในแหล่งข้อมูลทางสถิติใด ๆ  

แม้แต่ในสหภาพยุโรป และในด้านของผู้ผลิตเอง ก็มักไม่เปิดเผยข้อมูลการผลิตและการลงทุนของตน ข้อมูล 
ในการศึกษานี้จึงเป็นเพียงการคาดการณ์ขนาดตลาดของอุตสาหกรรมความมั่นคงในระดับโลกและสหภาพยุโรป 
และมีการแยกตาม Segment ที่กล่าวข้างต้น 

นอกจากนี้ยังพบการศึกษา ‘2018 Global Aerospace and Defense Industry Financial Performance 
Study’ ที่จัดท าโดยบริษัท Deloitte ที่มีการเก็บข้อมูลผลประกอบการทางการเงินโดยละเอียด (เช่น รายได้ ก าไร
ขั้นต้น) ของทั้งบริษัทชั้นน าในอุตสาหกรรม Aerospace และบริษัทชั้นน าในอุตสาหกรรม Defense ซึ่งส่วนใหญ่ 
อยู่ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พบว่า มีเป้าหมายและตัวชี้วัด
นี้ของประเทศสหราชอาณาจักร ในรายงานเรื่อง ‘Increasing Our Security Exports: A New Government 
Approach’ จัดท าโดย UK Trade & Investment (www.gov.uk/ukti-dso)  

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
 ค านิยาม ตัวเลขประมาณการส่งออกในด้านต่าง ๆ คือ Critical National Infrastructure (CNI) 

Protection, Cyber Security, Policing and Counter Terrorism, Major Event Security, Border Security, 
Offender Management และ Services (ซึ่งรวมถึง Consultancy, Training, Guarding and Risk Analysis)  

http://www.gov.uk/ukti-dso
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 หน่วยวัด ปอนด์สเตอร์ลิง 
 วิธีการค านวณ ไม่มีการกล่าวถึง 
 การจัดเก็บ ไม่มีการกล่าวถึง  
 อื่น ๆ ไม่มีรายละเอียดเรื่องวิธีการค านวณและการจัดเก็บ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของ

รายงานนี้ มุ่งไปที่นโยบายในการส่งเสริมให้มีการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงเพิ่มขึ้น  
 

Y1.6  แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมายที่ 1 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับความสามารถด้าน

ประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่งพบว่ามีตัวชี้วัดที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ Global Manufacturing Competitiveness 
Index (GMCI) ซึ่งจัดท าโดยบริษัท Deloitte ในรายงานประจ าปีใช้ตัวชี้วัด จากอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
Pillar ประสิทธิภาพของตลาดแรงงานไทย โดย WEF 

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
 ค านิยาม GMCI เป็นการวัดความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต โดยแบ่งออกเป็น 12 

Drivers ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันนี้ ประกอบไปด้วย 
(1) Talent 
(2) Cost Competitiveness 
(3) Workforce Productivity 
(4) Supplier Network 
(5) Legal and Regulatory System 
(6) Education Infrastructure 
(7) Physical Infrastructure 
(8) Economic, Trade, Financial and Tax System 
(9) Innovation Policy and Infrastructure 
(10) Energy Policy 
(11) Local Market Attractiveness 
(12) Healthcare System 

 หน่วยวัด มีการให้คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีการจัดอันดับ 40 ประเทศ 
(รวมประเทศไทยด้วย) 

 วิธีการค านวณ มีการให้คะแนนในแต่ละ Driver เพื่อคิดคะแนนรวมของแต่ละประเทศ และน ามา
จัดอันดับต่อไป  

 การจัดเก็บ การส ารวจจากผู้บริหารระดับสูงในสายการผลิตจ านวน 500 คน  
 อื่น ๆ ข้อมูลล่าสุดที่มีคือปี 2016 Driver ที่น่าจะมีความสอดคล้องกับการวัดเป้าหมายนี้ก็คือ 

(1) Talent และ (3) Workforce Productivity 
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เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต หรือ 
IMD World Digital Competitiveness Ranking ซึ่งน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่สมบูรณ์ที่สุดในด้านนี้ (ดังที่ได้อธิบาย
ไว้ใน Y1.3 เป้าหมายที่ 2 ในข้างต้น) และไม่พบเป้าหมายนี้หรือตัวช้ีวัดอื่นในต่างประเทศ  

 ในภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตโดยส่วนใหญ่ไม่มี  
ความคล้ายคลึงกับของในต่างประเทศ เนื่องจากในต่างประเทศไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมายในลักษณะเดียวกัน
กับของไทย ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศมีการเก็บข้อมูลในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร แต่วิธีการเก็บข้อมูลมีความยุ่งยาก 
ซับซ้อนมาก ซึ่งมีทั้งที่เป็นรายงานการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐและของบริษัทวิจัยเอกชน
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการ
พัฒนาตัวชี้วดั อาทเิช่น 
ค านิยาม วิธีการค านวณ 
วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมอืนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
ประเด็นอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 

อั ตราการขยายตั วของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

04000101 ร้อยละ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

x x x 
 

ประเด็นอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 

อั ตราการขยายตั วของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาบริการ 
 (เฉลี่ยร้อยละ) 

04000102 ร้อยละ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

x x x 
 

ประเด็นอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

ผลิ ตภาพการผลิ ตของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

04000201 ร้อยละ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

x x x  

ประเด็นอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

ผลิ ตภาพการผลิ ตของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิต
ภาพการผลิตของภาคบริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

04000202 ร้อยละ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

x x x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการ
พัฒนาตัวชี้วดั อาทเิช่น 
ค านิยาม วิธีการค านวณ 
วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่อยอุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

อุ ตสาหกรรมชี วภาพมี 
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อั ตราการขยายตั วของ
อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

04010101 ร้อยละ ส านักงาน 
สภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

x - สหรัฐอเมริกา 
-“Biotechnology 
Statistics” ประเทศใน
กลุ่ม OECD 

OECD จัดเก็บข้อมูลจาก
การท า Census และ Large 
scale survey แบ่ งเป็น 4 
ด้าน (รวม 7 ตัวชี้วัด) 
1. Biotechnology firms 
2. Biotechnology R&D 
3. Public-sector 
biotechnology R&D 
4. Biotechnology patents 

Ibisworld, OECD 

แผนย่อยอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์
ครบวงจร 

อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น 

อั ตราการขยายตั วของ
อุ ตสาหกรรมและบริ การ
การแพทย์เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

04020101 ร้อยละ - x สหรัฐอเมริกา และอีก
หลายประเทศ 

x มีหน่วยงานภาคเอกชนที่รวม
ข้อมูล Healthcare Industry 

หลาย ๆ  ประเทศ เช่น 
reportlinker และอีกหลาย
หน่วยงานที่ศึกษาเฉพาะของ
สหรัฐอเมริกา เชน่ infiiniti 

research, quantzig 
แผนย่อยอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

อุตสาหกรรมและบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อั ตราการขยายตั วของ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 

04030101 ร้อยละ - x x x 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการ
พัฒนาตัวชี้วดั อาทเิช่น 
ค านิยาม วิธีการค านวณ 
วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่อยอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

ความสามารถในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ดีขึ้น 

อันดับของ Digital Evolution 
Index ของไทย 

04030201 อันดับ - x / 
IMD World Digital 
Competitiveness 
Ranking มีข้อมูลที ่

update กว่า DIGITAL 
PLANET 

Digital Evolution Index 
Score Ranking 

DIGITAL PLANET 2017 โดย 
The Fletcher School at 

Tufts University 

แผนย่อยอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ในภู มิ ภาคโดยเฉพาะ
อากาศยานรุ่นใหม ่

ส่ วนแบ่ งการตลาดของ
จ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อม
ในไทยต่อภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 

04040101 สัดส่วน - x x x 
 

แผนย่อยอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม 

ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยานสูงขึ้น (Tier) 

จ านวนผู้ประกอบการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานระดับ 
Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 

04040201 จ านวน 
ผู้ประกอบ

การ 

- x x x 
 

แผนย่อยอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 

อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น 

อั ตราการขยายตั วของ
อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

04050101 ร้อยละ - สหภาพยุโรป Study on the 
Competitivness of 
the EU security 

industry 

-ตั วเลขประมาณการ
ขนาดตลาด 
-หน่วยเป็นยูโร 
-การประมาณการโดยการ
ปรึกษากับตัวแทนของ
อุตสาหกรรม 

บริษัท ECORYS ให้กับ 
Directorate-General 

Enterprise & Industry เมื่อ
ปี 2009 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วยนับ 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่อยอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 

การส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ
เพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่ นคงของประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

04050201 ร้อยละ - สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร ตัวเลขประมาณการส่งออกใน
ด้านต่าง ๆ คือ Cyber security, 
Policing and counter 
terrorism, Major event 
security, Border security, 
Offender management และ 
Services แต่ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการ
ค านวณและการจัดเก็บ 

‘Increasing our security 
exports: A new 

government approach’ 
จัดท าโดย UK Trade & 

Investment 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

อันดับความสามารถ
ด้านประสิทธิภาพ
แรงงาน  

04060101 อันดับ - x / 
Global 

Manufacturing 
Competitiveness 

Index (GMCI) 
 

Global Competitiveness Index: Pillar 
- Labor market efficiency GMCI วัด
ความสามารถในการแข่งขันในภาคการ
ผลิต แบ่งออกเป็น 12 Drivers 
1. Talent  
2. Cost competitiveness 
3. Workforce productivity 
4. Supplier network 
5. Legal and regulatory system 
6. Education infrastructure 
7. Physical infrastructure 
8. Economic, trade, financial and 
tax system 
9. Innovation policy and 
infrastructure 
10. Energy policy 
11. Local market attractiveness 
12. Healthcare system 
ซึ่งอาจเลือกใช้คะแนนเฉพาะข้อ 1 
และ 3 ในการวัดเป้าหมายนี้ 
-เป็นการส ารวจจากผู้บริหารระดับสูง
ในสายการผลิตจ านวน 500 คน 

สภาเศรษฐกิจโลก  
(World Economic Forum; 

WEF) 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า

ข้อมูลตัวชี้วดัใน
ประเทศไทย 

เป้าหมายของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศที่ทบทวน
มีความคล้ายคลงึกับ

ของไทย 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกนั หรอื 

คล้ายกนั 
แผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 

ประเทศไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล ใน
ด้านความพร้อมในอนาคต
ดีชึ้น 

อันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อมใน
อนาคต 

04060201 อันดับ - x / IMD World Digital 
Competitiveness Ranking 

สถาบนัการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for 

Management 
Development: IMD) 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี  
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวช้ีวัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัด
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวช้ีวัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ 
เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก 
Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด 
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 4 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต 
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
บริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ย
ร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ)  /  / 
จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมชีวภาพที่เพิ่มขึ้น    / 

แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มี 
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เฉลี่ย
ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 

 /  / 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางการแพทย ์    / 
อัตราการขยายตัวของบริการทางการแพทย์    / 

แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของไทยดีขึ้น 

อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย  /  / 
Digital Contribution to GDP   /  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต 
แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การพัฒนาระบบคมนาคม 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม ่

ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมใน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 

/  /  

แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การพัฒนาระบบคมนาคม 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานสูงขึ้น (Tier) 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ  
Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 

/  /  

แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ 

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมี 
การขยายตัวเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ 

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศเพิ่มขึ้น 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

 /  / 

จ านวนโครงการสะสมที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน 

   / 

แผนย่อยการพัฒนาระบบนิ เวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน /  /  

แผนย่อยการพัฒนาระบบนิ เวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลใน 
ด้านความพร้อมในอนาคต 

/  /  

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของตัวชี้วัด วิธีการ
วัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย (2) สรุปความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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ประเดน็ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (4) 
เป้าหมาย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
Code 04000101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

● ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฉพาะสาขา
อุตสาหกรรม (Industrial) 

● สาขาอุตสาหกรรม (Industrial) ประกอบไปด้วย (1) Mining and quarrying (2) Manufacturing (3) Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply และ (4) Water supply; sewerage, waste management and remediation activities 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 ((ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ปีปัจจุบัน - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ปีก่อน )/ผลิตภัณฑ์มวลรวมในสาขา
อุตสาหกรรม ปีก่อน) * 100 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย  
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 22 56 22 
Measurable 14 64 22 
Controllable 50 40 10 
Affordable 42 50 8 
Comparable 55 36 9 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าค านิยามตัวชี้วัดไม่ได้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมในอนาคต และมีข้อค านึงว่าในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคตจะมีการขยายตัวต่ า ยกเว้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนพลาสติก เป็นต้น   
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 จากการประเมิน พบว่าตัวชี้วัดที่เสนอยังไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทุกประเภทที่อยู่ในแผนย่อย  
ข้อเสนอ  

ข้อเสนอทางเลือกมีดังน้ี  
1) ก าหนดนิยามอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมในแผนแม่บทนี้ อันได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรม

ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และท าการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเหล่านี ้
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลปีฐาน จากนั้นจึงค่อยวัดอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในปีถัด ๆ ไป 

2) เลือกเฉพาะบางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็น Proxy ไว้กอ่น แล้วจึงพัฒนาการเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอื่น ๆ ต่อไป  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ร้อยละ)  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หมายรวมถึง อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน
อากาศยาน อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
สศช. เสนอว่า ควรใช้ตัวชี้วัดเดิม โดยต้องก าหนดนิยามให้ชัดเจนมากขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วย TSIC code ใดบ้าง อีกทั้ง อุตสาหกรรมบริการ

อนาคต ควรรวมอุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการแพทย์เข้าไปด้วย  และควรหาหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดเก็บข้อมูลตรงตามเนื้อหาของ
ข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและเกิดการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมใด ๆ  
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชีว้ัด 

เนื่องจากการเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมอนาคตจะมีโอกาสนับซ้ า และนับขาด สูงมาก เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ ที่มีอุตสาหกรรมย่อยด้านพลังงาน ก็อาจไปนับรวมอยู่
แล้วในอุตสาหกรรมพลังงาน ส่วนอุตสาหกรรมอนาคตอื่น ๆ ที่อาจยังไม่มี TSIC ก็จะมีโอกาสนับขาด เช่น อุตสาหกรรมความมั่นคงด้าน Cyber Security อุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ หรืออุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์ เป็นต้น ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงเสนอแนะให้ใช้ตัวชี้วัดเดิม คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐานที่มีข้อจ ากัดว่า อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นตัวผลักดันหลัก (Key Driver) ที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในสาขาอตุสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  
นิยามของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ซึ่งแบ่งเป็น First s-curve 
และ New s-curve อันประกอบไปด้วย 

First s-curve: อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ ซึ่งการลงทุนในกลุ่มนี้ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของไทย ก้าวกระโดดได้  
(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ 
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(3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

New s-curve: อุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
(1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์
(2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ์
(3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(4) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
(5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

ในที่นี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนย่อยในประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จึงขอเสนอค านิยามอุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ตัวผลักดันส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อันประกอบไปด้วย 

(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ 
(3) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(4) อุตสาหกรรมหุน่ยนต์ 
(5) อุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส ์
(6) อุตสาหกรรมดิจิทัล  
(7) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
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ส่วนอุตสาหกรรมความมั่นคงจะไม่ถูกน ามารวมในค านิยามนี้ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะ ในส่วนของอุตสาหกรรมย่อยด้านการป้องกันประเทศ 
ภาคเอกชนไม่สามารถที่จะท าธุรกิจนี้ขึ้นมาเองได้ จ าเป็นต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ และที่ปรึกษาพิจารณาว่าไม่ได้เป็นอุตสาห กรรมที่จะช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของไทยมากนัก แต่ถูกก าหนดขึน้มาเป็นแผนย่อยเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการพ่ึงพาต่างประเทศ และหากมีก าลังการผลิตเหลือก็สามารถส่งออกได้ต่อไป   
ความเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ควรมีการปรับตัวเลขค่าเป้าหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกโดยรวมเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็น
ควรให้ สศช. ปรับค่าเป้าหมายใหม่ในห้วงเวลาที่ 2 โดยอาศัยตัวเลขประมาณการจากทาง สศช. ในการตั้งค่าเป้าหมายที่เหมาะสมต่อไป  

 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 

มู ลค่ าผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมใน
ประเทศสาขาอุตสาหกรรม 

ล้านบาท /  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาต ิ(กองบัญชีฯ) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(กองบัญชีฯ) 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม (ล้านบาท) 4,273,733 4,420,724 4,526,819 4,592,338 4,790,312 5,045,968   
ที่มา: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประ เทศ ในส าข า
อุตสาหกรรม (เฉลี่ ย 
ร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต  

     

ขยายตัว ร้อยละ 4.6 ขยายตัว  
ร้อยละ 4.8 

ขยายตัว  
ร้อยละ 4.8 

ขยายตัว  
ร้อยละ 4.8 

ผลการด าเนินงาน 3.44% 2.40% 1.45% 4.31% 5.34%         
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เป้าหมาย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
Code 04000102: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

● ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการ หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาตลาด แยกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เฉพาะสาขาบริการ 
(Service) 

● สาขาบริการ (Service) ประกอบไปด้วย (1) Construction (2) Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (3) Transportation 
and storage (4) Accommodation and food service activities (5) Information and communication (6) Financial and insurance activities (7) Real estate activities 
(8) Professional, scientific and technical activities (9) Administrative and support service activities (10) Public administration and defense; compulsory social 
security (11) Education (12) Human health and social work activities (13) Arts, entertainment and recreation (14) Other service activities และ (15) Activities 
of households as employers  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 n/a 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 56 25 19 
Measurable 57 29 14 
Controllable 50 40               10 
Affordable 45 45 10 
Comparable 70 30 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 จากการประชุมกลุ่มย่อย มีความคิดเห็นว่า ค านิยามบริการแห่งอนาคตยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นสาขาใหม่ ยกตัวอย่างเช่น บริการดิจิทัล ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ส าคัญ
ในบริการแห่งอนาคต แต่เนื่องจากบริการดิจิทัลนี้สอดแทรกอยู่ในหลายสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ท าให้การวัดตัวเลขนี้ไม่ได้ถูกแยกออกมา อย่างไรก็ดี มีผู้เข้าร่วม
ประชุมให้ข้อมูลว่า ทาง สศช. ก าลังศึกษาแนวทางการวัด Digital ต่อ GDP อยู่  
 นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะว่าควรเก็บข้อมูลสถิติแยกเป็นรายสาขาบริการ โดยเฉพาะด้านการเงิน และควรมีการแยกรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อลด ความซ้ าซ้อน 
ในการนับซ้ า อีกข้อเสนอหนึ่งส าหรับบริการดิจิทัลคือแยกตามการน าไปใช้ว่าเป็นในการผลิตแบบ Process Manufacturing หรือ Discrete Manufacturing  
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 จากการประเมินพบว่าตัวชี้วัดที่เสนอยังไม่เหมาะสม เพราะไม่สะท้อนถึงบริการแห่งอนาคต เนื่องจากนิยามบริการแห่งอนาคตยังไม่ชัดเจน และการวัดข้อมูล  
ในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาดิจิทัล อาจมีปัญหาเรื่องการนับซ้ าซ้อน เนื่องจากมีการน าไปประยุกต์ใช้ในหลายสาขาอุตสาหกรรมและบริการ  
ข้อเสนอ 
 ควรวัดจากผู้รับหรือใช้บริการ 
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการแห่งอนาคต (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 บริการแห่งอนาคต หมายถึง บริการที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยหมายรวมถึงบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และบริการทางการแพทย์
  

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการหารือกับ สศช. เสนอว่า ควรใช้ตัวชี้วัดเดิม โดยต้องก าหนดนิยามให้ชัดเจนมากขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วย TSIC code ใดบ้าง อีกทั้ง 

อุตสาหกรรมบริการอนาคต ควรรวมอุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการแพทย์เข้าไปด้วย และควรหาหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดเก็บข้อมูลตรง
ตามเน้ือหาของข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและเกิดการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมใด ๆ 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
เนื่องจากการเก็บข้อมูลบริการแห่งอนาคตจะมีโอกาสนับซ้ าสูงมาก เช่น ดิจิทัล ที่อาจมีการนับรวมอยู่ในการขยายตัวของภาคบริการอื่น เช่ น ธนาคาร สถาบัน

การเงินแล้ว หรือบริการทางการแพทย์ที่อาจจะมีความซ้ าซ้อนกับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น ดังนั้น ทางที่ปรึกษาจึงขอเสนอแนะให้ใช้ตัวชี้ วัดเดิมคือ อัตรา 
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ แต่ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐานที่มีข้อจ ากัดว่า บริการแห่งอนาคตเป็นตัว ผลักดันหลัก (Key Driver) ที่ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการเพิ่มขึ้น  
นิยามบริการแห่งอนาคต 

ในที่นี้ บริการแห่งอนาคตจะถูกนิยามว่าเป็นบริการที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตข้างต้น และมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ  
อันประกอบไปด้วย 

(1) บริการด้านดิจิทัล (Digital Service) 
(2) บริการทางการแพทย์ครบวงจร  
(3) บริการทางการศึกษา (จากการศึกษา STEEP+M บริการทางการศึกษาจะมีรูปโฉมที่เปลี่ยนไป มีการใช้ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยมีโอกาส  

ในการสร้างบริการทางการศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ส าหรับตลาดในภมูิภาคด้วย) 
(4) บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (สืบเนื่องจากการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐ าน 

การผลิตรถยนต์ที่ส าคัญของโลกอยู่แล้ว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมขนส่ง ไปสู่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และรูปแบบ
การขนส่งใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งประเทศไทยก็จัดว่าเป็นศูนย์กลางเส้นทางการบินในภูมิภาค) 
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ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย  
ควรมีการปรับตัวเลขค่าเป้าหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกโดยรวมเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็น

ควรให้ สศช. ปรับค่าเป้าหมายใหม่ในห้วงเวลาที่ 2 โดยอาศัยตัวเลขประมาณการจากทาง สศช. ในการตั้งค่าเป้าหมายที่เหมาะสมต่อไป  
 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในสาขาบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาบริการ 

ล้านบาท /  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(กองบัญชีฯ) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(กองบัญชีฯ) 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาบริการ (ล้านบาท) 6,662,009 7,032,152 7,368,689 7,931,705 8,534,692 9,119,821   
ที่มา: https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8470&filename=ni_page 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศสาขาบริการ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 

     

ขยายตัว ร้อยละ 5.4 ขยายตัว  
ร้อยละ 5.3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5.3 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5.3 

ผลการด าเนินงาน 5.56% 4.79% 7.64% 7.60% 6.86%         
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เป้าหมาย: ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น 
Code 04000201: ตัวชี้วัด ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Total Factor Productivity ภาคอุตสาหกรรม) 
นิยามของตัวชี้วัด  

ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผลผลิต โดยมิได้มีที่มาจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต คือ ปัจจัย
แรงงาน ที่ดิน และปัจจัยทุน แต่มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการ ประสบการณ์คุณภาพของแรงงาน และปัจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา 
(R&D) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต เปน็ตน้ 

 ค่าฐาน TFP เท่ากับ 100  
 TFP ต่ ากว่า 100 หมายถึง การผลิตมีประสทิธิภาพต่ า 
 TFP สูงกว่า 100 หมายถึง การผลิตมีประสทิธิภาพ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ผลิตภาพการผลิตรวม = ผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ค านวณในรูปแบบบัญชีการเจริญเติบโต (Growth Accounting) 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 56 38 6 
Measurable 53 40 7 
Controllable 36 55 9 
Affordable 36 55 9 
Comparable 55 45 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ตัวแทนจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้รายงานในที่ประชุมว่ามีการจัดท าตัวเลขรายปี TFP โดยรวม ไม่ได้แยกเป็นรายสาขา และข้อมูลที่จัดท าก็ไม่ได้

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (Update) วิธีการเก็บมาจาก 22 อุตสาหกรรมหลัก ๆ และสุ่มตัวอย่างประมาณ 2,500 โรงงาน ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงงานที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ซึ่งท าให้เกิดความกังวลว่าไม่ครอบคลุมโรงงานที่ไม่ไดจ้ดทะเบียน ในขณะที่โรงงานกลุ่มนี้ก็มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยไม่น้อยเช่นกัน  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 จากการประเมินพบว่าตัวชี้วัดที่เสนอยังไม่เหมาะสม เพราะไม่ได้วัดที่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตจริง ๆ ข้อมูลที่ได้ก็เป็นแค่ภาพรวม ไม่ได้ มีการแยกสาขา และ 
การเก็บข้อมูลก็เป็นเฉพาะโรงงานที่มีการจดทะเบียน   
ข้อเสนอ 
 ควรมีการวัด TFP แยกตามรายสาขาอุตสาหกรรม โดยอาจเริ่มจากสาขาทีส่ามารถวัดได้ก่อน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (เฉลี่ยร้อยละ) TFP แยกตามรายสาขาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หมายรวมถึง อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ การเก็บข้อมูล TFP รวมน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก จึงควรเก็บแยกตามรายสาขา 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
สศช. เสนอว่า ควรใช้ตัวชี้วัดเดิม โดยต้องก าหนดนิยามให้ชัดเจนมากขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วย TSIC code ใดบ้าง อีกทั้ง อุตสาหกรรมบริการ

อนาคต ควรรวมอุตสาหกรรมการศึกษา อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการแพทย์เข้าไปด้วย  และควรหาหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดเก็บข้อมูลตรงตามเนื้อหาของ
ข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและเกิดการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมใด ๆ 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

จากการปรึกษาหารือกับ สศอ พบว่า การค านวณค่า TFP ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีความยุ่งยากอยู่หลายประการ  
1) TSIC อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยังไม่ชัดเจน 
2) ข้อมูลที่ สศอ ใช้วัด TFP ในปัจจุบันมาจากงบการเงินรวมของแต่ละโรงงาน ซึ่งอาจมีปัญหาว่าในหนึ่งโรงงานมีการผลิตสินค้าหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น 

โรงงานที่ท าทั้งอาหารทั่วไปและอาหารทางการแพทย์ โรงงานที่ท าเครื่องส าอางทั่วไปและเครื่องส าอางชีวภาพ ท าให้ไม่สามารถแยกแยะได้ ว่า TFP ส่วนใดมาจาก
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

ที่ปรึกษาจึงขอเสนอแนะทางเลือก ดังนี ้
1) สศอ. ท าการเลือกเฉพาะโรงงานที่จดทะเบียนเพื่อที่จะท าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเท่านั้นเพื่อน ามาเป็น Sample แล้วท าการวัด TFP ของโรงงานเหล่านั้น 

ก่อนน ามาหาค่า TFP Growth 
2) ใช้ตัวชี้วัดเดิม แต่อยู่บนข้อจ ากัดว่าไม่ได้วัด TFP ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยตรง ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐานว่าค่า TFP ที่เพิ่มขึ้นมีส่วนมาจากการลงทุนใน

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยทาง สศอ ควรจะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีทั้งอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ควบคู่กันไป  
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     42 

ซึ่งทางที่ปรึกษาเห็นว่า ทางเลือกที่ 1 มีข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถควบคุมได้ว่าธุรกิจที่จดทะเบียนประกอบกิจการเดียวกับที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ ที่ปรึกษาจึงขอ
เสนอให้ใช้ตัวชี้วัดเดิม ตามทางเลือกที่ 2 แต่อยู่บนสมมติฐานที่ว่าค่า TFP ที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต แต่ทั้งนี้ทาง สศอ. จะต้อง
ขยายกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลให้รวมโรงงานที่ท าอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน  
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

 เห็นชอบตามค่าเป้าหมายเดิม  
 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Total Factor 
Productivity ภาคอุตสาหกรรม) 

ผลิตภาพการผลิตรวม 
 

ร้อยละ /  ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภาพการผลิตรวม 99.37 99.82 100.26 100.56 100.58    
ที่มา: http://www.oie.go.th/view/1/ /รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรม_TFP/TH-TH 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม (Total 
Factor Productivity 
ภาคอุตสาหกรรม) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต  

     ขยายตัวร้อยละ 2.2 ขยายตัว 
ร้อยละ 2.4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.4 

ขยายตัว 
ร้อยละ 2.5 

ผลการด าเนินงาน 0.45 0.44 0.30 0.02          
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เป้าหมาย: ผลติภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น 
Code 04000202: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

● ผลิตภาพการผลิต หมายถึง ขนาดของผลผลิต (Output) ที่ผลิตได้จากการใส่ปัจจัยการผลิต (Input) เข้าไปในกระบวนการผลิต ซึ่งการวัดผลิตภาพการผลิต
สามารถวัดได้ 2 ลักษณะ คือ Z1) การวัดผลิตภาพการผลิตบางส่วน (Partial Productivity) Z2) การวัดผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) 

● ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผลผลิต โดยมิได้มีที่มาจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต คือ ปัจจัย
แรงงาน ที่ดิน และปัจจัยทุน ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จะเรียกส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวว่าเป็น Residual Growth หรือเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technical 
Progress) และอื่น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบหลายปัจจัย ได้แก่ การบริหารจัดการ ประสบการณ์คุณภาพของแรงงานซึ่ง ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา อายุเพศ และที่ส าคัญคือ 
ปัจจัยเทคโนโลยีของทุน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) การมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการผลิต เปน็ตน้ 

● ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ หมายถึง ยังไม่มีผู้ก าหนดนิยามที่ชัดเจน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

n/a 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 47 47 6 
Measurable 46 39 15 
Controllable 36 46 18 
Affordable 36 46 18 
Comparable 45 45 10 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นว่านิยามของบริการแห่งอนาคตยังไม่ชัดเจน  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดนี้ยังไม่เหมาะสม เพราะไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากนิยามของบริการแห่งอนาคตยังไม่ชัดเจน   
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดนี้วัดได้ยาก และนิยามของบริการแห่งอนาคตยังไม่ชัดเจน  
ข้อเสนอ 
 การเก็บข้อมูลผลิตภาพของภาคบริการในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพ ดังนั้นจ าเป็นต้องแยกเป็นรายสาขา  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการแห่งอนาคต (เฉลี่ยร้อยละ) TFP แยกตามรายสาขาบริการแห่งอนาคต 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 บริการแห่งอนาคต หมายถึง บริการที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ ซึ่งในส่วนของประเทศไทย หมายรวมถึงบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และบริการทาง
การแพทย ์
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 เนื่องจากเป็นบริการสาขาใหม่ จึงควรเก็บ TFP แยกตามรายสาขา เพราะน่าจะหาเจ้าภาพหลักในการเก็บข้อมูลภาพรวมได้ยาก  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานหลักที่ดูแลผลิตภาพของภาคบริการ แต่ทาง สศช. ได้ช้ีแจงว่าเคยมีการเก็บข้อมูลผลิตภาพของภาคบริการอยู่  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมใด ๆ 
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4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ถึงแม้จะไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องผลิตภาพภาคบริการ แต่เนื่องจาก สศช. เคยท าข้อมูลในส่วนนี้ไว้ จึงเสนอให้ทาง สศช. เก็บข้อมูลนี้ต่อไป กล่าวโดยสรุป  
ที่ปรึกษาเสนอให้ใช้ตัวชี้วัดเดิม คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ แต่อยู่บนสมมติฐานที่ว่าค่า TFP ที่เพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของการลงทุนในบริการ
แห่งอนาคต แต่ทั้งนี้ทาง สศช. ควรต้องขยายกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลให้รวมกิจการในสาขาบริการแห่งอนาคตเพิ่มขึ้นด้วย 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย  

เห็นชอบตามค่าเป้าหมายเดิม 
 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพ 
การผลิตของภาคบริการ 

ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ร้อยละ  / กองบัญชีฯ ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

กองบัญชีฯ ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (ร้อยละ)         
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคบริการ (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต  

     

ขยายตัว ร้อยละ 2.7 ขยายตัว  
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว  
ร้อยละ 3.0 

ขยายตัว  
ร้อยละ 3.2 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เป้าหมาย: อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
Code 04010101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละ) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 04010101_1: ตัวชี้วัดจ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมชีวภาพที่เพ่ิมขึ้น 
นิยามของตัวชี้วัด 

อุตสาหกรรมชีวภาพ หมายถึง อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในการผลิตสินค้า เช่น เคมีภัณฑ์ อาหาร ยา อาหารสัตว์บรรจุภัณฑ์  
เป็นต้น และถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิต จากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวจะใช้สินค้าเกษตร
ของประเทศ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

n/a 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 36 64 0 
Measurable 46 39 15 
Controllable 30 50 20 
Affordable 40 40 20 
Comparable 50 40 10 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 นิยามของอุตสาหกรรมชีวภาพยังไม่ครอบคลุมถึง Genetic engineering และพลังงานชีวภาพ หรือ Biomass และปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ดูแลรับผิดชอบ
อุตสาหกรรมชีวภาพ กล่าวคือยังไม่มเีจ้าภาพหลัก เนื่องจากมคีวามหลากหลายของสินค้า และหน่วยงานรับผิดชอบหลากหลาย อาท ิส านักงานอ้อยและน้ าตาลมีหน้าที่ดูแล
แต่การปลูกอ้อยอย่างเดียว ในขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักลงทุนเอง เนื่องด้วยทางส านักงบประมาณยังไม่มีการผลักดันหรือสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมน้ีมากนัก เพราะเชื่อว่าผู้ประกอบการมีความพร้อมทางด้านเงินทุนอยู่แล้ว แต่ควรช่วยภาคเกษตรกรรม (คนปลูกอ้อย) มากกว่า กอปรกับในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ท าลายบรรยากาศการลงทุนไปมาก ท าให้การควบคุมตัวช้ีวัดนี้เป็นไปได้ยาก เพราะมีผลจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้สูง 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่จ าเป็นต้องก าหนดนิยามอุตสาหกรรมชีวภาพให้ชัดเจนกว่านี้ และขาดหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอุตสาหกรรมชีวภาพโดยรวม  
ข้อเสนอ 

อาจมีการน าตัวช้ีวัดของ OECD ที่จัดเก็บสถิติในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ใน 4 ด้าน 7 ตัวชี้วัด มาใช้พิจารณาดังนี ้
1) Biotechnology firms  ตัวชี้วัดที่ 1: Number of firms active in biotechnology 
2) Biotechnology R&D   ตัวชี้วัดที่ 2: Biotechnology R&D expenditures in the business sector 
     ตัวชี้วัดที่ 3: Biotechnology R&D intensity in the business sector 
3) Public-sector biotechnology R&D 
    ตัวชี้วัดที่ 4: Intramural biotechnology R&D expenditures in the government and higher education sectors 
    ตัวชี้วัดที่  5: Intramural biotechnology R&D expenditures in the government and higher education sectors as 

a percentage of total government and higher education sectors 
4) Biotechnology patents ตัวชี้วัดที่ 6: Economies’ share in biotechnology-related patents, based on the new biotech definition 

  ตัวชี้วัดที่ 7: Revealed technological advantage in biotechnologies, based on the new biotech definition 
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โดย OECD ท าการจัดเก็บข้อมูลมาจากการส ารวจทั้งแบบเก็บจากประชากรทั้งหมด (Census) และการสุ่มส ารวจขนาดใหญ่ (Large Scale Survey) บริษัทที่มี
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ   

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาเห็นว่าควรใช้ตัวช้ีวัดที่เก็บข้อมูลได้ง่าย ซึ่งก็คือสิทธิบัตรในเทคโนโลยีชีวภาพ  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

จ านวนสิทธิบัตรใหม่ในเทคโนโลยีชีวภาพประจ าปี 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 จ านวนสิทธิบัตรใหม่ในเทคโนโลยีชีวภาพประจ าปี  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 เนื่องจากผลิตผลของอุตสาหกรรมชีวภาพมีการน าไปประยุกต์ใช้อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม การเก็บข้อมูล GDP ในสาขานี้อาจไม่ง่ายนัก จึงแนะน าให้เก็บจาก
จ านวนสิทธิบัตรใหม่ในเทคโนโลยีชีวภาพประจ าปีแทน  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ผู้แทนจาก สศช. ได้ชี้แจงว่า อุตสาหกรรมชีวภาพประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมสามสายหลัก คือ  
1) Bio Material (เช่น Bio Plastic, Bio Chemical) 
2) Bio Energy (เช่น เอธานอล ไบโอดีเซล) 
3) Bio Medicine (เช่น ชีววัตถุ สารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว) 
โดยแต่ละสายมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างกันไป คือ กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ Bio Material กระทรวงพลังงานรับผิดชอบ Bio Energy และ 

กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ Bio Medicine ดังนั้น จึงอาจมีปัญหาการหาเจ้าภาพหลัก นอกจากนี้ การวัดอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพมีโอกาสเกิด  
ความซ้ าซ้อนได้มาก เช่น ซ้ าซ้อนกับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร ยา เป็นต้น  
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ทาง BOI ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากน าข้อมูลการขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มาใช้เป็นตัวชี้วัด ก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีได้ เนื่องจากในการส่งเสริม
การลงทุนจะมีการปรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นระยะ ๆ (ทุก ๆ 1-2 เดือน) การใช้ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนจึงไม่น่าจะตรงกับเป้าหมายที่ต้องการวัด (อุตสาหกรรม
ชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น)  

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็น 
 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษามีความเห็นสอดคล้องกับทาง สศช. ที่เสนอให้ใช้ ‘จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมชีวภาพที่เพิ่มขึ้น’ เป็นตัวชี้วัดทดแทน โดยพิจารณาข้อมูลจาก
รายการรหัสประเภทธุรกิจ TSIC จ าแนกตามหมวดธุรกิจ (Section) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเน้นที่อุตสาหกรรมสามสายหลักคือ (1) Bio Material  
(เช่น Bio Plastic, Bio Chemical) (2) Bio Energy (เช่น เอธานอล ไบโอดีเซล) และ (3) Bio Medicine (เช่น ชีววัตถุ สารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว) 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงยังไม่มีค่าเป้าหมาย Baseline  
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 04010101_1: ตัวชี้วัดจ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมชีวภาพที่เพิ่มขึ้น 
นิยามของตัวชี้วัด 

อุตสาหกรรมชีวภาพ หมายถึง อุตสาหกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในการผลิตสินค้า เช่น เคมีภัณฑ์ อาหาร ยา อาหารสัตว์บรรจุภัณฑ์  
เป็นต้น และถือเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศ ไทยมีศักยภาพด้านการผลิต จากการเป็นแหล่งวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยอุตสาหกรรมดั งกล่าวจะใช้ สินค้า
เกษตรของประเทศ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน มาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร ซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรม  
สามสายหลักคือ (1) Bio Material (2) Bio Energy และ (3) Bio Medicine 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมชีวภาพ (t1) – จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมชีวภาพ (t0) 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด   
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนใน
อุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้น  

จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
ในแต่ละปี 

จ านวนธุรกิจ  / กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกปี  
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมชีวภาพ         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

จ านวนธุรกิจที่จดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมชีวภาพ
เพิ่มขึ้น  

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 
แผนย่อยอุตสาหกรรม
ชีวภาพ 

     

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหมท่ี่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 
เป้าหมาย: อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
Code 04020101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบรกิารการแพทยเ์ฉลี่ยต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 04020101_1: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางการแพทย์  
Code 04020101_2: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของบริการทางการแพทย ์
นิยามของตัวชี้วัด 

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ หมายถึง ธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นการสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยเพิ่มธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพื้นฐาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์จากพื้นฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็น
อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.2 และเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตค่อนข้างเร็วในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ การแพทย์ครบวงจรของไทย
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การให้บริการสมัยใหม่ การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยาและผลิตเวชภัณฑ์  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 n/a 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 23 62 15 
Measurable 25 58 17 
Controllable 10 70 20 
Affordable 10 60 30 
Comparable 20 70 10 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดทดแทนนี้ว่า นิยามของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ยังมีความไม่ชัดเ จน โดยเฉพาะทาง 

ด้านบริการ ส่วนทางด้านเครื่องมือแพทย์ สศอ. แจ้งว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลครอบคลุมในส่วนนี้ นอกจากนี้ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
ในภาพรวมทั้งหมด  

ส าหรับวิธีการเก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ จากข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ และการส ารวจ (Survey) ซึ่งข้อมูลการจดทะเบียนของธุรกิจนั้นก็ยังมี
ปัญหา เนื่องจากข้อมูลทางสถิติจะสะท้อนเฉพาะกิจกรรมหลักของบริษัทหนึ่ง ๆ (ทั้งที่ในความเป็นจริงอาจมีการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์อีกหลายประเภท)  

ที่ประชุมได้มีการเสนอแนะว่าอาจคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย และคาดว่าจะมีข้อมูล (ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานี้) คือ อุตสาหกรรม
ถุงมือยางทางการแพทย์ แต่ก็มีข้อเสียว่าไม่ครอบคลุมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ทั้งหมด   
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดยังไม่เหมาะสม เนื่องจากนิยามของอุตสาหกรรมและบริการยังไม่ชัดเจน และครอบคลุมหลากหลายสาขามาก บางสาขา เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มี
ความซ้ าซ้อนกบัแผนแม่บทการท่องเที่ยว และอุปสรรคทีส่ าคัญในการวัดตัวชี้วัดนี้ก็คือการขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมด 
ข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรแยกตัวช้ีวัดตามสาขาย่อย ๆ ออกมา และวัดแค่ในส่วนที่เป็นภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์เท่านั้น  
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ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางการแพทย์เฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ)  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ หมายรวมถึง การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 แนะน าให้เก็บเฉพาะด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์แทน เพราะการวัดด้านบริการทางการแพทย์ จะมีความซ้ าซ้อนกับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ผู้แทนจาก สศช. เสนอให้ใช้ข้อมูลธุรกิจที่จดทะเบียนเพิ่มในอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร ซึ่งจะต้องรวมกิจการที่อยู่ในห่ว งโซ่ทั้งหมด เช่น  

ยา สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาล สปา ธุรกิจดูแลสุขภาพ เป็นตน้  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน  
ไม่มีความเห็น 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษามีความเห็นให้ว่าควรแยกนิยามอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ออกจากกัน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในอุตสาหกรรมทางการแพทย์คือ  
กระทรวงอุตสาหกรรม ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในบริการทางการแพทย์   
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ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 04020101_1: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางการแพทย์  
Code 04020101_2: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของบริการทางการแพทย ์
นิยามอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

อุตสาหกรรมทางการแพทย์ หมายรวมถึง  
1) อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพร 
2) อุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์ 
3) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  

a. วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Single-use device) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการรักษาพยาบาลทั่วไปทีใ่ช้เทคโนโลยีไม่สูงมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ครั้งเดียวหรอื
ใช้แล้วทิ้ง เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา สายยาง หลอดสวน แกนสอด ถุงมือยาง อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ทางทันตกรรม อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับนัยน์ตา เป็นต้น 

b. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Durable medical device) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 1 ปี ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น 
หีบและชุดปฐมพยาบาล รถเข็นผู้ป่วย เตียงคนไข้ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม เครื่องวินัยโรคด้วยไฟฟ้า และเครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น 

c. ชุดน้ ายาและชุดวินิจฉัยโรค (Reagent and test kit) เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรค ผลิตภัณฑ์น้ ายา เพื่อใช้เตรียมหรือเก็บตัวอย่างจากร่างกาย 
อาทิ น้ ายาทดสอบกรุ๊ปเลือด การตั้งครรภ์ ชุดน้ ายาล้างไต ชุดตรวจการติดเชื้อ HIV 
นิยามบริการทางการแพทย์ 
 บริการทางการแพทย์ หมายรวมถึง ธุรกิจการรักษาพยาบาลที่ต้องเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการขอค าปรึกษา ก ารตรวจสุขภาพ 
เสริมความงาม ในโรงพยาบาลหรือคลีนิค แต่จะไม่นับรวมบริการด้าน Wellness เช่น โยคะ สปา หรือแพทย์แผนไทย ซึ่งถูกนับรวมอยู่ในรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และแพทย์แผนไทย (ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว)  
 อย่างไรก็ดี แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ในประเด็นที่ 5 จะรวมถึงการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เช่น ศัลยกรรมเสริมความงาม การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูก ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมี
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ความซ้ าซ้อนกัน แต่บริการทางการแพทย์ในที่นี้ หมายรวมถึงบริการทางการแพทย์ที่ให้กับทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ (ผู้พ านักในประเทศไทย หรืออาจเป็นนักท่องเที่ยว) 
แต่แผนย่อยในประเด็นที่ 5 จะมุ่งเน้นไปที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เข้ามาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ (ซึ่งอาจเป็นการรักษา หรือ Wellness) หรือมาใช้
บริการเสริมความงาม และแพทย์แผนไทย  
 ข้อมูลมูลค่าการจดทะเบียนบริการทางการแพทย์ในเบื้องต้น สามารถพิจารณาข้อมูลจากรายการรหัสประเภทธุรกิจ TSIC จ าแนกตามหมวดธุรกิจ (Section) ของ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเน้นที่่หมวด 8610 กิจกรรมโรงพยาบาล กับ หมวด 8620 กิจกรรมทางการแพทย์และทางทันตกรรมเป็นหลัก 
 กล่าวโดยสรุป ที่ปรึกษาเสนอให้ใช้ตัวช้ีวัดสองตัวดังนี ้

(1) อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (สศอ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ) 
(2) อัตราการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ ซึ่งถึงแม้กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์โดยตรง แต่  

กระทรวงสาธารณสุขไม่มีข้อมูลตัวเลขมูลค่าบริการทางการแพทย์ ที่ปรึกษาจึงเสนอให้ใช้ตัวเลขจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดูรายได้ของโรงพยาบาล และ 
คลินิกเอกชน ส่วนบริการทางการแพทย์ของรัฐจะไม่นับรวมอยู่ในตัวชี้วัดนี้  

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
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Code 04020101_1: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางการแพทย์  
โครงสร้างตัวชี้วัด   

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์  

มูลค่าอุตสาหกรรมทางการแพทย ์ ร้อยละ  / ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ทุกปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าอุตสาหกรรมทางการแพทย ์         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม
การแพทย์  

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต แผนย่อย
อุ ตสาหกรรมและบริ การ 
ทางการแพทย์ครบวงจร 

     

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน              
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Code 04020101_2: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของบริการทางการแพทย ์
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 
อัตราการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ มูลค่าบริการทางการแพทย ์ ร้อยละ  / กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาธุรกจิการค้า ทุกปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าบริการการแพทย์         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัว
ของบริการทาง
การแพทย ์

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต แผนย่อย
อุ ตสาหกรรมและบริ การ 
ทางการแพทย์ครบวงจร 

     

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์
เป้าหมาย: อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
Code 04030101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบรกิารดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ หมายถึง ธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ ทั้ง Embedded Software, Enterprise Software 
และ Digital Content ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ (Domestic and International e-commerce Player) ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้บริโภค (Analytics and Data Center) เพื่อให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลเจาะลึกของตลาด (Consumer Insights) แก่ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ บริการเกี่ยวกับหน่วย
จัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลออนไลน์ (Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security)  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบรกิารดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลีย่ต่อปี  =    
ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ปีปัจจบุัน−ดัชนอีุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ปีฐาน

ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ปีฐาน
 × 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 43 50 7 
Measurable 27 55 18 
Controllable 18 55 27 
Affordable 20 50 30 
Comparable 40 60 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ยังขาดค านิยามที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อป้องกันการนับซ้ า เพราะบริก ารดิจิทัล 
เป็นเทคโนโลยีที่แทรกอยู่ในหลายภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น Smart farming จะนับเป็นสาขาดิจิทัล หรือเกษตร หรือ Digital content จะนับรวมหนัง เพลง ด้วยหรือไม่  
มีผู้เสนอว่าต้องมีการให้นิยามที่ชัดเจนแยกย่อยลงไปเป็น Hardware, Software, และ People management แม้แต่ดิจิทัลกับ AI ก็ยังไม่มีค านิยามอย่างชัดเจน และ 
ยังมีผู้เสนอแนะว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้กว้างเกินไป ควรปรับเป้าหมายให้แคบลง  
 อีกปัญหาที่ส าคัญของการจัดเก็บคือขาดหน่วยงานรับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมด สศอ . มีหน้าที่ดูแลด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล ไม่ครอบคลุม Software 
House และ Robotics นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานที่มาก็ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องของค านิยามอุตสาหกรรมและบริการนี้ และจ าเป็นต้องมีกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วย  
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่จ าเป็นต้องเพ่ิมความชัดเจนในนิยามของอุตสาหกรรมนี้ และต้องป้องกันปัญหาการนับซ้ า  
ข้อเสนอ 

อาจมีการน าตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงมาใช้เพิ่มเติม (ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกัน) ซึ่งก็คือการวัดระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศอันเป็นผลจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช) ได้ศึกษาและด าเนินการวัดค่าเศรษฐกิจดิจิทัล
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ตามหลักการของ OECD ซึ่งได้แนะน ากรอบแนวคิดว่า เศรษฐกิจดิจิทัลควรครอบคลุมกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ICT ENABLER CONTENT AND MEDIA และ E-COMMERCE 
ในการวัดค่าสามารถใช้วิธีการเช่นเดียวกับการวัด GDP ของประเทศ เพื่อให้สามารถน าผลการวัดเศรษฐกิจดิจิทัล เปรียบเทียบกับ GDP ในภาพรวมของประเทศได ้

การวัดค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของ สดช . ได้จัดท าทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านรายได้ และด้านรายจ่าย เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และความส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ทั้งยังเป็นเครื่องมือชี้วัดศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการจัดท านโ ยบาย มาตรการ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ส่วนการวัดในสาขาอื่น เช่น AI อาจต้องมีการเก็บข้อมูลแยก ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่าควรพิจารณาแต่ในส่วนที่เป็นการผลิต เช่น หุ่นยนต์ หรือส่วนที่เป็น Hardware 
เพราะการไปนับในภาคบริการ หรือการน าไปประยุกต์ใช้ กระท าได้ยาก  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง Digital Contribution to GDP 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรงุ ระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเทคโนโลยีดิจิทัล  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา มีการวัด Digital Contribution to GDP อยู่แลว้ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
สศช. เสนอให้คงตัวชี้วัดเดิมและเสนอให้หน่วยงานหลักในการเก็บข้อมูลคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงอุตสาหกรรม และได้ให้ความเห็น

ว่าควรพิจารณาอุตสาหกรรมยานยนต์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ หรือไม่  
  

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกบัหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงาน 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 DEPA หรือ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ค านิยามอุตสาหกรรมดิจิทัลว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงต ลอดเวลา 
ตามพลวัตรของเทคโนโลยี โดยนิยามและขอบเขตได้วิวัฒนาการและขยายมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เดิม และในการส่งเสริม
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ดิจิทัลในปัจจุบัน ได้นิยามอุตสาหกรรมไว้ค่อนข้างกว้าง โดยหมายรวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล 5 สาขา ได้แก ่

(1) กลุ่มฮาร์ดแวรแ์ละอุปกรณ์อจัฉริยะ (Hardware & Smart Device) 
(2) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) 
(3) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร (Communications) 
(4) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) 
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 

  

ทางที่ปรึกษาเห็นด้วยกับค านิยามดังกล่าว และเสนอให้ใช้ตัวชี้วัดเดิม แต่ให้กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ‘อัตราการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลี่ยต่อป’ี โดยกระทรวงดิจิทัลฯ รับผิดชอบในสาขา 2-4 ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบในสาขา 1 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

 เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และบริ การดิ จิ ทั ล ข้ อมู ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์

-  / กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับส านักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ
ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

- 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ดัชนีอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ 
(เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 4 
อุ ตสาหกรรมและบริ การ 
แ ห่ ง อ น า ค ต  แ ผ น ย่ อ ย
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

     

ขยายตัว ร้อยละ 5 ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจทิัลของไทยดีขึน้ 
Code 04030201: ตัวชี้วัด อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยน และมีการทดแทน  
Code 04030201_1: ตัวชี้วัด Digital Contribution to GDP 
นิยามของตัวชี้วัด 

Digital Evolution Index หมายถึง ผลการจัดอันดับโดย The Fletcher School at Tufts University พัฒนาขึ้นในปี 2557 เพื่อประเมินสถานภาพทางด้านดิจิทัล 
ในบริบทของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่าง ๆ รวม 50 ประเทศ 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 n/a 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 27 40 33 
Measurable 15 54 31 
Controllable 0 64 36 
Affordable 0 67 33 
Comparable 25 58 17 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 Digital Evolution Index เป็นดัชนีที่ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ดัชนีปีล่าสุดคือของปี 2017 ซึ่งมาจากข้อมูลของปี 2015 ซึ่งไม่เหมาะสมกับ
การน ามาใช้ประเมินรายปี เนื่องจากไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งไม่ได้มีการชี้แจงถึง Methodology ในการจัดท าดัชนี จึงไม่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือดัชนีนี้ได้ มีผู้เสนอ 
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ให้ใช้ World Digital Competitiveness Ranking ที่จัดท าโดย IMD ทุกปีแทน ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่า และมีการเสนอตัวชี้วัดอื่นเพิ่มด้วย เช่น % การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตในครัวเรือน และ Internet Penetration Rate ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส านักงานสถิติแห่งชาติมีเก็บอยู่  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เนื่องจากตัวช้ีวัดเดิมมีความไม่ทันสมัย และไม่ได้มีการจัดท าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีรายละเอียดเรื่อง Methodology จึงควรที่จะเปลี่ยนตัวช้ีวัดทดแทน  
ข้อเสนอ 

ใช้ IMD World Digital Competitiveness Ranking ประกอบกับข้อมูล Internet Penetration Rate 
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่อาจจะน ามาใช้ทดแทนคือ IMD World Digital Competitiveness Ranking ซึ่งมีข้อมูลที่ Updated มากกว่าของ DIGITAL PLANET 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง  
ค านิยาม IMD World Digital Competitiveness Ranking เป็นตัววัดถึงความสามารถ/สมรรถภาพ/ประสิทธิภาพ (Capacity) และความพร้อม (Readiness) ของ 63 
ประเทศในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ รวมถึงการคิดค้นเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นแรงผลักส าคัญในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ภาครัฐ และ 
ภาคสังคมในวงกว้าง 
หน่วยวัด มีการให้คะแนนในปัจจัยย่อย (อธิบายในหัวข้อถัดไป) แต่ละตัว และมีการจัดอันดับจากคะแนนดังกล่าว 
วิธีการค านวณ ประกอบไปด้วยสามปัจจัยคือ 

Factor 1: Knowledge 
-Talent 
-Training and Education 
-Scientific Concentration 

Factor 2: Technology 
-Regulatory Framework 
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-Capital  
-Technological Framework 

Factor 3: Future Readiness 
-Adaptive Attitudes 
-Business Agility 
-It Integration 

การจัดเก็บ  
ข้อมูลที่จัดเก็บแบ่งเป็น Hard data ซึ่งคือข้อมูลที่สามารถวัดได้ เช่น Internet Bandwidth Speed และ Soft Data ซึ่งเก็บจากการรับรู้ผ่านทาง Survey ทั้งใน

รูปของ International Panel Experts และ Executive Opinion Survey เช่น Agility of Companies โดยข้อมูลที่เป็น Hard Data มีน้ าหนัก 2 ใน 3 ต่อการจัดอันดับ
ทั้งหมด ในขณะที่ข้อมูล Soft Data มีน้ าหนัก 1 ใน 3  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา  

เสนอใช้ข้อมูลจาก IMD ที่มีความเป็นปัจจุบันมากกว่าการจัดอันดับของ Tufts University และยังครอบคลุมจ านวนประเทศมากกว่าด้วย  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ปรึกษาได้เสนอตัวชี้วัดใหม่เป็น Digital Contribution to GDP ซึ่งจัดท าโดยส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) และทางกองยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน สศช. ก็มีความเห็นชอบในตัวชี้วัดนี้ เพียงแต่มีข้อกังวลว่าทาง สดช. อาจไม่ได้มีการจัดเก็บตัวเลขนี้อย่างต่อเนื่อง และได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า World 
Digital Competitiveness Ranking ที่จัดท าโดย IMD นั้นมีขอบเขตที่กว้างเกินไป ท าให้อาจได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการวัด  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เห็นควรให้จัดเก็บข้อมลูฐานเพื่อก าหนดค่าเป้าหมาย 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

Digital Contribution to GDP คือ การวัดระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอันเป็นผลจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Contribution to GDP) ส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ได้ศึกษาและด าเนินการวัดค่าเศรษฐกิจดิจิทัลตามหลักการของ OECD ซึ่งได้แนะน ากรอบแนวคิด
ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลควรครอบคลุมกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

(1) ICT ENABLER: การผลิตและการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในระบบดิจิทัล 
(2) CONTENT AND MEDIA: การผลิตและการให้บริการข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร และการนันทนาการโดยผ่านสื่อดิจิทัลสาธารณะ 
(3) E-COMMERCE: การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 

ในการวัดค่าสามารถใช้วิธีการเช่นเดียวกับการวัด GDP ของประเทศ เพื่อให้สามารถน าผลการวัดเศรษฐกิจดิจิทัล เปรียบเทียบกับ GDP ในภาพรวมของประเทศได้ 
โดยการวัดค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของ สดช. ได้จัดท าทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านรายได้ และด้านรายจ่าย เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และความส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ทั้งยังเป็นเครื่องมือชี้วัดศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการจัดท านโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้ก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ด้วยข้อกังวลที่เกรงว่าการเก็บข้อมูล Digital Contribution to GDP จะไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องนั้น ที่ปรึกษาพบว่าในปี 2563 ทาง สดช. ได้มีการศึกษาต่อยอดโดย
เน้นการก าหนดขอบเขต และการจัดประเภทกิจกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลของ สดช. ซึ่งเป็นไปตามหลัก
สากลอย่างเป็นระบบ และการจัดท าบัญชีประชาชาติของประเทศ สดช. คาดหวังว่าผลที่ได้จากการศึกษานี้ จะสามารถน าไปสู่การพัฒนาและจัดท า Digital Economy 
Satellite Accounts หรือ DESA ของประเทศไทยในอนาคต โดยจะท าให้ไทยเป็นประเทศในล าดับต้น ๆ ของโลกที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนาการวัดมูลค่าและ
จัดท าข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัล (Measurement of the Digital Economy) 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย  

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline เห็นควรให้จัดเก็บข้อมูลฐานเพื่อก าหนดค่าเป้าหมาย 
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ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
  

โครงสร้างตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

Digital Contribution to GDP  ร้อยละ /  ส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ส านักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

Digital Contribution to GDP      8.71% 9.20%  
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

Digital Contribution 
to GDP 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต แผนย่อย
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์

     

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน     8.71% 9.20%        
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แผนย่อยอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
เป้าหมาย: ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ 
Code 04040101: ตัวชี้วัด ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุงกฎหมายและการ ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนที่สามารถจูงใจให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเป็นนิคม
อุตสาหกรรมการบินและการเป็นศูนย์กลางทางอากาศของภูมิภาคในระยะยาว 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในไทยต่อภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก = 
มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในไทย

มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
× 100 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 23 69 8 
Measurable 17 58 25 
Controllable 27 46 27 
Affordable 36 28 36 
Comparable 46 27 27 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมกลุ่มย่อยมีความเห็นว่าในเป้าหมายที่ก าหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นให ม่นั้น  
ยังขาดความชัดเจนว่าอะไรคืออากาศยานรุ่นใหม่ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องโบอิ้งมี Series ต่าง ๆ ออกมาอยู่เรื่อย ๆ จะถือว่าเป็นรุ่นใหม่หรือไม่ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อค านึงว่า 
ประเทศไทยมีศักยภาพจริงหรือที่ตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางในการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค อาจต้องพิจารณาถึงศักยภาพของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคที่มี 
ความล้ าหน้ากว่าประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันไทยก็ยังไม่ได้มีศูนย์ซ่อมที่เทียบเท่ากับต่างประเทศ  
 ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอว่าควรก าหนดตามขนาดของอากาศยาน โดยใช้น้ าหนักหรือขนาดของล าตัว (Wide or Narrow Body) แทนการก าหนดว่า
เป็นอากาศยานรุ่นใหม่หรือไม่ และในปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการก าหนดแน่นอนเลยว่าจะเลือกที่ไหนเป็นศูนย์ซ่อม เพราะมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ที่รองรับอากาศยานขนาดต่าง ๆ กัน
ด้วย เช่น EEC จะเหมาะกับ Wide Body ส่วนดอนเมืองจะเหมาะกับ Narrow Body ซึ่งจะส่งผลต่อหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพในการเก็บข้อมูล 
 นอกจากนี้ ปัญหาส าคัญในการเป็นศูนย์กลางซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค คือ ภาษีศุลกากร ในการน าเข้าอะไหล่ที่มีอัตราค่อนข้างสูง ท าให้การเป็นศูนย์กลาง
ซ่อมบ ารุงเป็นไปได้ยาก  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่อุปสรรคในการไปให้ถึงเป้าหมาย คือ ภาษีศุลกากรน าเข้าอะไหล่ที่ยังสูงอยู่  
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ข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรใช้ตัวชี้วัดที่เป็นมูลค่าการซ่อมอากาศยานมากกว่าดูที่จ านวนอากาศยาน และเนื่องจากอุปสรรคทางด้านภาษีศุลกากรน าเข้าอะไหล่ที่ สูง  
การไปถึงเป้าหมายขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้สูง จึงอาจวัดที่อัตราการขยายตัวของมูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานแทน  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวมูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ร้อยละ) 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

((มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานปีปัจจุบัน - มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานปีฐาน)/มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานปีฐาน) * 100 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความชัดเจนของนิยาม ‘อากาศยานรุ่นใหม่’ รวมทั้งความไม่พร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการซ่อมอากาศยานในภูมิภาค  
ที่ปรึกษาจึงเสนอให้วัดที่อัตราการขยายตัวของมูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ทุกประเภท) แทน โดยยังไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศในขณะนี้ไปก่อน  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สศช. เสนอว่าควรคงตัวชี้วัดเดิมไว้ เนื่องจาก เป้าหมายของตัวชี้วัด คือ การเป็นศูนย์กลาง
การซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่ ดังนั้น การใช้ส่วนแบ่งตลาดจะสามารถอธิบายได้ชัดเจนกว่าตัวชี้วัดที่เสนอขึ้ นมา อีกทั้ง ต้องการให้ 
ทางที่ปรกึษา เสนอหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาขอเสนอให้คงตัวชี้วัดเดิม และเห็นควรว่าส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
ผู้ประกอบการซ่อมเครื่องบิน จึงสามารถขอข้อมูลจากผู้ประกอบการได้  
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
  เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

ส่วนแบ่งการตลาดของจ านวน
อากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในไทย ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

/  ส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย (CAAT) 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (CAAT) 

รายป ี

มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

/  ส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย (CAAT) 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (CAAT) 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในไทย      974   
มูลค่าการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก      13,896   

ที่มา: http://oknation.nationtv.tv/blog/akom/2018/01/20/entry-1 
ที่มา: https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2018/01/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-MRO.pdf 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ส่วนแบ่งการตลาดของ
จ านวนอากาศยานที่เข้า
ซ่ อมในภาคพื้ นเอเชี ย
แปซิฟิก (เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 
แผนย่อยอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม 

     

ร้อยละ 1 ร้อยละ 4 

ผลการด าเนินงาน     2.8         
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เป้าหมาย: ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตช้ินส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) 
Code 04040201: ตัวชี้วัด จ านวนผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 
นิยามของตัวชี้วัด 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพ่ิมขึ้น โดยมีผู้ประกอบการที่สามารถผลิตช้ินส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 

• Tier 4 (Material Manufacturing & Support Processes) เช่น วัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบิน คาร์บอนไฟเบอร์ส าหรับผลิตปีกเครื่องบิน หรือวัสดุตั้งต้นต่าง ๆ 

• Tier 3 (Build to Print) เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) เกียร์ สกรู เคเบิ้ล ชิ้นส่วนโครงสร้าง อิเลคทิคอลไวร์ เป็นต้น 

• Tier 2 (Design & Build) เช่น ชิ้นส่วนการบิน อิเล็กทรอนิกส์ Apparatus, Propeller เป็นต้น  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 21 72 7 
Measurable 15 62 23 
Controllable 0 64 36 
Affordable 9 64 27 
Comparable 27 64 9 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นว่าตัวชี้วัดระบุแต่จ านวนผู้ประกอบการ แต่ไม่ได้ระบุถึงการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ประกอบการ หรือมูล ค่าการผลิต ซึ่งน่าจะ
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายมากกว่า และมีผู้แนะน าว่าการจัดระดับเป็น Tier 2, 3, 4 จะน ามาซึ่งความสับสนมากกว่าเดิม จึงพิจารณาให้มองเป็นภาพรวมของการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานทุกประเภทไปเลยจะดีกว่า  
 นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลที่ระบุว่าคือ CAAT ในความเป็นจริงแล้ว CAAT มีหน้าที่เพียงดูแลเรื่องมาตรฐานของชิ้นส่วน แต่ไม่ได้
เก็บตัวเลขมูลค่า ปัจจุบันต้องเก็บข้อมลูจากหลายส่วนงาน เช่น BOI ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่หากวัดที่มูลค่าการผลิตน่าจะสมเหตุสมผลกว่า   
ข้อเสนอ 
 ถึงแม้การผลิตใน Tier 1 ยังเป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ที่ปรึกษาก็ขอเสนอให้ใส่ครอบคลุมทุก Tier ไว้ล่วงหน้าเลย และควรเปลี่ยนเป็นการพิจารณา 
ที่การขยายตัวของมูลค่าการผลิตแทน  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (ร้อยละ) 
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

((มูลค่าการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ปีปัจจุบัน - มูลค่าการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ปีก่อน)/มูลค่าการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ปีก่อน) * 100 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 การวัดที่มูลค่าการผลิตชิ้นส่วนน่าจะสมเหตุสมผลกว่าการวัดที่จ านวนผู้ประกอบการ เพราะการลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากนี้ ตัวชี้วัด 
จะเขียนครอบคลุมทุก Tier ไว้เลย ถึงแม้การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน Tier 1 ในประเทศไทย อาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผู้ผลิตรายใหญ่
ลดการลงทุนในต่างประเทศ  
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สศช. มีความเห็นว่าควรคงตัวชี้วัดเดิมไว้ เนื่องจากการพัฒนาหรือการเพ่ิม 

Tier จะท าให้อธิบายเป้าหมายการมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น ได้ชัดเจนกว่า อีกทั้ง ไม่ควรเพิ่มตัวชี้วัด  เนื่องจากการมีตัวชี้วัดหลายตัวจะสร้างภาระ 
ในการจัดท าข้อมูล ซึ่งจากการพิจารณาเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถน ามาใช้อธิบายถึงการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได ้
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ระบุจ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2, 3 และ 4  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ที่ปรึกษาเห็นว่าควรคงตัวชี้วัดเดิม คือ จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2, 3 และ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการวัด ทั้งนี้
หน่วยงานที่ควรเป็นผู้จัดเก็บคือ สศอ. เนื่องจาก CAAT มีหน้าที่เพียงดูแลมาตรฐานของการผลิตชิ้นส่วน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย  

ระบุจ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2, 3 และ 4  
 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

จ านวนผู้ประกอบการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานระดับ 
Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ 
Tier 4 

บริษัท  / CAAT ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ 
Tier 3  

บริษัท  / CAAT ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ 
Tier 2  

บริษัท  / CAAT ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 
และ Tier 4 

   

ที่มา: https://www.ipthailand.go.th/images/3534/web_01052018/Report_CHU/10_Aviation_and_Logistics-revised_19-12-60_CHU.pdf 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

จ านวนผู้ประกอบการ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ระดับ Tier 2 Tier 3 และ 
Tier 4 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต แผนย่อย
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
การพัฒนาระบบคมนาคม 

     

Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 2 

ผลการด าเนินงาน          

https://www.ipthailand.go.th/images/3534/web_01052018/Report_CHU/10_Aviation_and_Logistics-revised_19-12-60_CHU.pdf


รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     80 

แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
เป้าหมาย: อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
Code 04050101: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 
นิยามของตัวชี้วัด  
 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็ นเทคโนโลยีสองทาง 
เพื่อลดการพ่ึงพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

n/a 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 42 58 0 
Measurable 31 54 15 
Controllable 27 55 18 
Affordable 27 55 18 
Comparable 45 45 10 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศนับเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของไทย ความยุ่งยากประการแรกคือมีความหลากหลายในอุตสาหกรรมย่อย ซึ่งบางด้านก็ยังมี 
ความไม่ชัดเจน และมีความซ้ าซ้อน เช่น Dual Use Technology ก็ไปซ้ ากับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล เช่น Face Recognition 
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ในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ผู้ผลิตในประเทศไทยยังมีจ านวนไม่มาก ในขณะที่ลูกค้าก็อยู่ในวงจ ากัด คือ เหล่าทัพ ส านักงานต ารวจแ ห่งชาติ กรมป่าไม้ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งหากแยกตามห่วงโซ่กิจกรรมก็มีสามส่วนคือ การจัดหา ซ่อมบ ารุง และปรับปรุง ซึ่งตัวเลขการจัดหาสามาร ถหาได้จาก 
ส านักงบประมาณ ส่วนการซ่อมบ ารุงและปรับปรุง อาจจะหาได้ไม่ง่ายนัก  

หากต้องการเก็บตัวเลขการขยายตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งในแง่จ านวนและมูลค่าการลงทุน ก็อาจสามารถหาได้จาก  
กรมการอุตสาหกรรมทหาร (ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 50 ราย) กรมการปกครองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอาวุธปืน และอาจยังต้องขอความร่วมมือจาก 
BOI เกี่ยวกับข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

ในด้านอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความเห็นเพิ่มเติมในแบบส ารวจว่าเป็นการน ากากน้ าตาลมาผลิตเป็นเอทานอลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน
คือน้ ามัน แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก และมีการน าเอทานอลมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งเชื่อว่าการวัดการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้สามารถท าได้ เพราะมีฐานข้อมูล
อยู่ แต่ใน 1-2 ปี อาจจะไม่มีการขยายตัวมากนัก  
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ต้องเพ่ิมความชัดเจนในนิยามของอุตสาหกรรม 
ข้อเสนอ 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา และบางสาขาก็ยังขาดความชัดเจน เช่น อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าควรเลือกวัดแค่ในบางสาขาที่มีมูลค่าสูง และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วไปก่อน เช่น อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร เป็นต้น 
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร (ร้อยละ)  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

((มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหารปีปัจจุบัน - มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ฯลฯ ปีฐาน)/มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ฯลฯ ปีฐาน) * 100  
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ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ตัวชี้วัดทดแทนเป็น Proxy ของตัวช้ีวัดเดิม เพราะที่ปรึกษาเลือกเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สศช. ได้เสนอว่าควรคงตัวชี้วัดเดิมไว้ โดยให้ปรับนิยามอุตสาหกรรมความมั่นคง 

ให้แคบลง ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ในเชิงพาณิชย์ และไม่ควรเอาภารกิจของหน่วยงานความมั่นคงมาเกี่ยวข้อง 
 ส าหรับด้านไซเบอร์ ให้หารือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพิ่มเติม เนื่องจากความปลอดภัยด้านไซเบอร์เน็ตนั้น การวัดและการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวท าได้ยาก 
ทางที่ปรึกษาได้หารือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เพิ่มเติม จึงขอเสนอแนะว่าให้นิยาม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศว่าครอบคลุมถึง อุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางเพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป ทั้งนี้ทาง สทป. มีการเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชน และได้สิทธิประโยชน์การยกเว้นข้อก าหนดกฎหมาย
บางฉบับที่เป็นอุปสรรค ท าให้ด าเนินการได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งยังได้รับสิทธิในการส่งออกในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) กับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทย  

นอกจากนี้ ผู้แทน สทป. ได้เสนอให้ที่ปรึกษาไปหารือกับกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติม เนื่องจากกระทรวงกลาโหมก็มีการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ 
ทางการทหารจากภาคเอกชน เพื่อน ามาใช้ในงานของกองทัพ ซึ่งเป็นการผลิตตามความต้องการ แต่ไม่ได้มีการส่งออก  

อย่างไรก็ดี ทางที่ปรึกษาเห็นว่า ยอดสั่งซื้อของกระทรวงกลาโหมเป็นไปตามงบประมาณรัฐ ซึ่งย่อมผันแปรในแต่ละปี ถึงแม้จะเป็นการช่วยให้อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศขยายตัว แต่เป็นการขยายตัวที่ไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาด และที่ปรึกษาเกรงว่าข้อมูลของกองทัพอาจเป็นข้อมูลลับ เพราะจะท าให้ทราบถึงขน าดกองก าลังของ
ประเทศ อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้ แต่ทางที่ปรึกษาก็จะได้สอบถามไปที่กระทรวงกลาโหมอีกครั้ง และหากเป็นไปตามที่ที่ปรึกษาตั้งข้อสมมติฐานไว้ ทางที่ปรึกษา 
ก็เสนอให้ใช้ตัวชี้วัดเดิม แต่จะก าหนดนิยามอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศให้แคบลงตามข้อเสนอแนะของ สศช. ว่าเป็น ‘อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิต
ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางเพื่อลดการพึ่งพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และ
พัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป’  
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
 ไม่มีความเห็น 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเสนอให้ใช้ตัวช้ีวัดเดิม ‘อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ’  
นิยามอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางเพื่อลดการพึ่งพา 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 

โดยหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลคือ สทป. ซึ่งมีการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน และเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ และ 
ด้วยนิยามที่สนใจเฉพาะอุตสาหกรรมนี้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น จึงไม่น าการผลิตด้วยงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเข้ามารวมด้วย เนื่องจากไม่ ได้เป็นการขยายตัวตาม
กลไกของตลาด และมีการแปรผันในทุกปีตามการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเป็นข้อมูลลับที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศ  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

 เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ -  / สถาบันเทคโนโลยี 
ป้องกันประเทศ (สทป.) 

สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (สทป.) 

- 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

มูลค่าอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
แผนย่อยอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ 

     

 ขยายตัว  
ร้อยละ 5 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ขยายตัว  
ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน              
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เป้าหมาย: การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น 
Code 04050201: ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 04050201_1: ตัวชี้วัด จ านวนโครงการสะสมที่ไดร้ับอนุมัติให้ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
นิยามของตัวชี้วัด 

● อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ หมายถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
อุตสาหกรรมด้านพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง  
เพื่อลดการพ่ึงพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ =  

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศปีปัจจุบัน−มลูค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศปีฐาน

มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศปีฐาน
 × 100 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 64 36 0 
Measurable 36 55 9 
Controllable 56 33 11 
Affordable 33 56 11 
Comparable 44 56 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมหลายประเภท การหาข้อมูลของอุตสาหกรรมนี้จึงไม่ง่ายนัก ยกเว้นแค่ในส่วนของอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศที่สามารถหาข้อมูลได้จากกรมการอุตสาหกรรมทหาร (ผู้อนุญาตการส่งออก) และกรมศุลกากร   
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่อาจไม่สามารถวัดได้จริง เพราะมีบางสาขาที่ยังไม่มีความชัดเจน  
ข้อเสนอ 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าควรเลือกวัดแค่เฉพาะบางสาขา คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์ และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร (ร้อยละ)  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

((มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์ และยุทธภัณฑ์ทางการทหารปีปัจจุบัน - มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ฯลฯ 
ปีก่อน) / มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ฯลฯ ปีก่อน) * 100 
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา 
 ตัวชี้วัดทดแทนเป็น Proxy ของตัวชี้วัดเดิม เพราะที่ปรึกษาเลือกเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว   
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สศช. เสนอว่าควรคงตัวชี้วัดเดิมไว้ และพิจารณานิยามให้มีความสอดคล้อง

กับเป้าหมาย 
ทางที่ปรึกษาได้หารือเพิ่มเติมกับ สทป. ซึ่งได้ชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับตัวชี้วัดนี้ว่า โครงการลงทุนแต่ละโครงการมีขนาดใหญ่เล็กแตก ต่างกันมาก ตั้งแต่น้อยกว่า 

1,000 ล้านบาท ไปจนถึงหลายหมื่นลา้นบาท และในแต่ละโครงการ รูปแบบของการส่งออกมักจะสูงในช่วงปีแรก ๆ หลังจากนั้นมูลค่าการส่งออกจะลดลง จึงเกรงว่าการวัด
อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกจะขึ้นลง (Fluctuate) มาก จึงได้ข้อสรุปว่าควรวัดจาก ‘จ านวนโครงการสะสมที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมลงทุน (ระหว่าง สทป.  
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กับภาคเอกชน)’ เพราะโครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนให้มีการส่งออกอยู่แล้ว ทั้งนี้ การไม่เลือกตัวชี้วัดที่เป็นมูลค่าการส่งออก เนื่องจากเกรงถึงความยุ่งยากในการเก็บ
ข้อมูล เพราะในหนึ่งโรงงานอาจมีการผลิตสินค้าหลายประเภท เช่น รถยนต์ทั่วไป และรถยานเกราะ ที่จัดเป็นยุทโธปกรณ์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ จากการสอบถามไปที่ สมช. ถึงข้อถามที่ว่า กรมการอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อนุญาตการส่งออกอาวุธ สามารถที่จะให้ข้อมูลการส่งออกได้
หรือไม่ ได้รับค าตอบมาว่า ถึงแม้ทางกรมฯจะเป็นผู้อนุญาตการส่งออก แต่ตัวเลขส่งออกจริงอยู่ที่กรมศุลกากร และหากมีการรายงานออกมา อาจจ าเป็นต้องออก  
ข้อกฎหมายเพ่ิมเติมเพื่อตอบสนองนโยบาย One-Stop Service การก ากับของกรมอุตสาหกรรมทหารจึงมีขีดจ ากัดในการได้ข้อมูลการส่งออกนี้  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีความเห็น 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้หน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวเป็นผู้รั บผิดชอบ ซึ่งก็คือ  
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ทั้งนี้เสนอให้เปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น ‘จ านวนโครงการสะสมที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน’  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ที่ปรึกษาแนะน าให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อค่า Baseline ก่อนแล้วถึงท าการประเมินค่าเป้าหมายต่อไป 
นิยามตัวชี้วัด 
 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ หมายถึง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางเพื่อลดการพ่ึงพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป 
วิธีการวัด 

ยอดรวมจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
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ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  

 

โครงสร้างตัวชี้วัด เปลี่ยนเป็นตัวชี้วัดใหม ่
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

จ านวนโครงการสะสมที่ได้รับ
อนุมัติให้ร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกขน 

ยอดรวมจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ให้มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

จ านวนโครงการ  / สถาบนัเทคโนโลยปี้องกันประเทศ สถาบนัเทคโนโลยปี้องกันประเทศ ทุกปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ยอดรวมจ านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้มีการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

        

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

จ านวนโครงการสะสม
ที่ได้รับอนุมัติให้ร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกขน 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต แผนย่อย
อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ 

     

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหมท่ี่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยการพัฒนาระบบนเิวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย: แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
Code 04060101: ตัวชี้วัด อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน  
นิยามของตัวชี้วัด 

• อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน ในที่นี้หมายถึงดัชนีชี้วัดด้าน Labor Productivity (PPP) ในรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของ IMD ด้าน Labor Productivity (PPP) เป็นส่วนหนึ่งของด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) โดย Labor Productivity (PPP) จะ
ได้จากค่าประมาณการ GDP ต่อประชากรต่อการท างาน 1 ชั่วโมง 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

n/a 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 23 31 46 
Measurable 0 54 46 
Controllable 10 40 50 
Affordable 10 40 50 
Comparable 20 40 40 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรวัดเฉพาะแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เพราะถ้าวัดเป็นแรงงานโดยรวมทั้งหมด ก็ไม่ตอบโจทย์แผนแม่บท
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตน้ี  
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ข้อเสนอ 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นอุตสาหกรรมใหม่ การวัดประสิทธิภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตนี้จึงไม่ใช่เ รื่องง่าย  
แต่เนื่องจากยังไม่สามารถหาตัวช้ีวัดอื่นมาทดแทนได้ ก็อนุโลมให้ใช้ตัวชี้วัดเดิมไปก่อน  
ข้อสังเกตจากทีป่รึกษา 
 ถึงแม้ตัวชี้วัดจะตรงกับเป้าหมาย ‘แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น’ แต่เนื่องจากแผนแม่บทนี้เป็นแผนอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จึงควรวัดแรงงานใน
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ไม่ใช่วัดที่แรงงานในภาพรวม อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาเห็นว่าตัวชี้วัดเดิมยังคงตอบเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพียงแต่ปรับเปลี่ยนการจัดเก็บ
ข้อมูลประสิทธิภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตต่อไป เมื่อมีการเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ในตัวช้ีวัดอื่น ๆ ข้างต้น)  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีประเด็นความเห็นในที่ประชุม 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ไม่มีประเด็นความเห็นในที่ประชุม 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้ใช้อันดับของประเทศไทยด้านผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) โดย IMD ตามที่ที่ปรึกษาได้เสนอในตอนต้น เพราะตรงกับเป้าหมาย
ที่ต้องการวัดมากกว่าของ WEF ที่เป็นการวัดประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency)  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 ที่ปรึกษาเห็นสมควรให้คงตามค่าเป้าหมายเดิม 
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นิยามของตัวชี้วัด 
อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน ในที่นี้หมายถึงดัชนีชี้วัดด้าน Labor Productivity (PPP) ในรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของ IMD ด้าน Labor Productivity (PPP) เป็นส่วนหนึ่งของด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) โดย Labor Productivity (PPP) จะได้จาก
ค่าประมาณการ GDP ต่อประชากรต่อการท างาน 1 ชั่วโมง 
วิธีการวัด และวิธีค านวณ 

n/a 
 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อั นดั บความสามารถด้ าน
ประสิทธิภาพแรงงาน 

อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย 
IMD ในด้าน Labor productivity (PPP) 

อันดับ /  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(กองฯ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแขง่ขัน) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(กองฯ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแขง่ขัน) 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อันดับของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย IMD ในด้าน Labor 
productivity (PPP) (อันดับ) 

    55 57 58  

ที่มา: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับความสามารถ
ด้ านประสิ ทธิ ภาพ
แรงงาน  

เป้าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  
ประเด็น 4 อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคตแผนย่อย
การพั ฒนาระบบนิ เวศ
อุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต 

     

อันดับที่ 60 อันดับที่ 55 อันดับที่ 50 อันดับที่ 45 

ผลการด าเนินงาน    55 57 58        
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แผนย่อยการพัฒนาระบบนเิวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 
Code 04060201: ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต 
นิยามของตัวชี้วัด 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคต หมายถึง World Digital Competitiveness Ranking เป็นการจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันทางดิจิทัล โดย World Competitiveness Center (IMD) ซึ่งมีการให้คะแนนจาก 3 ปัจจัย คือ ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี และด้านความพร้อมในอนาคต 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 n/a 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 58 33 9 
Measurable 55 36 9 
Controllable 40 40 20 
Affordable 40 40 20 
Comparable 60 40 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรเจาะไปที่ปัจจัยย่อยด้านความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ใน World Digital Competitiveness Ranking เลย น่าจะตรง
กับเป้าหมายมากกว่า 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ไม่ได้ตรงจุดด้านความพร้อมในอนาคต 

ข้อเสนอ  
ใช้ปัจจัยย่อยที่สาม “Future Readiness” ใน World Digital Competitiveness Ranking ซึ่งประกอบไปด้วยการวัดในสามด้านคือ Adaptive Attitudes, 

Business Agility และ IT Integration  
ตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง  

อันดับของตัวชี้วัดย่อย “Future Readiness”  
นิยามตัวชี้วัดทดแทน/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
 อันดับของตัวชี้วัดย่อย “Future Readiness” ใน World Digital Competitiveness Ranking ซึ่งประกอบไปด้วยการวัดในสามด้านคือ Adaptive Attitudes, 
Business Agility และ IT Integration  
ข้อสังเกตจากที่ปรึกษา  

เลือกตัวชี้วัดย่อย “Future Readiness” ใน World Competitiveness Ranking เนื่องจากตรงกับเป้าหมายมากกว่า  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
 จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรคงตัวช้ีวัดเดิม คือ World Digital Competitiveness Ranking จะเหมาะสมกว่า เพราะมีความครอบคลุมในทุกประเด็น 
Digital Competitiveness Factors and Sub Factors ประกอบไปด้วย 

(1) Knowledge: Know-how necessary to discover, understand and build new technologies 
a. Talent 
b. Training and education 
c. Scientific concentration 

(2) Technology: Overall context that enables the development of digital technologies 
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a. Regulatory framework 
b. Capital 
c. Technological framework 

(3) Future Readiness: Level of country preparedness to exploit digital transformation 
a. Adaptive attitudes 
b. Business agility 
c. IT integration 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
  ไม่มีความเห็นในที่ประชุม 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 สรุปให้ใช้ตัวช้ีวัดเดิมคือ อันดับ World Digital Competitiveness ของประเทศไทย ที่จัดท าโดย IMD 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
 เห็นควรกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 

ที่ปรึกษาฯ ได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 

อั นดั บขี ดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านดิจิทัล ใน
ด้านความพร้อมในอนาคต 

อันดับใน World Digital Competitiveness 
Ranking โดย IMD 

อันดับ /  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(กองฯ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแขง่ขัน) 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(กองฯ พัฒนาขีด

ความสามารถในการแขง่ขัน) 

รายป ี

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อันดับใน World Digital Competitiveness Ranking โดย IMD (อันดับประเทศไทย/
จ านวนประเทศเข้าร่วมประเมิน) 

     41/61 39/63 40/63 

คะแนนใน World Digital Competitiveness Ranking โดย IMD (คะแนน)      63.771 65.272 68.434 
ที่มา: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020/ 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั นด้ าน
ดิจิทัล ในด้านความ
พร้อมในอนาคต 

ค่าเป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็ น 4 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
แผนย่อยการพัฒนาระบบนิ เวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

     

อันดับ 45 อันดับ 40 อันดับ 35 อันดับ 30 

ผลการด าเนินงาน (อันดับประเทศ
ไทย/จ านวนประเทศเข้าร่วมประเมิน) 

    41/61 39/63 40/63 
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