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นิยามศัพท 
 
โครงสรางพื้นฐาน องคประกอบของโครงสรางพื้นฐานทางปญญาประกอบดวย 4 สวนคือ 
ทางปญญา  ทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยี 
 อื่นๆ วัฒนธรรมและจริยธรรมในสังคม  กฎหมายและแรงจูงใจ  และ

โครงสรางพื้นฐานและสถาบัน 
 
วิทยาศาสตร ความรูและความเขาใจธรรมชาติที่ไดโดยการสังเกต คนควา วิเคราะหและ 

สังเคราะห แลวจัดเปนระเบียบ   
 
เทคโนโลยี  วิทยาการที่นําความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนไมวาในทางใด 
 
นวัตกรรม การใชความรู ทักษะและประสบการณทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ  

เพื่อพัฒนาและผลิตสินคาหรือบริการใหม กระบวนการผลิตใหม การจัดการ
องคกรและการตลาดแบบใหมที่มีการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรอื
สาธารณประโยชน  

 
กพ.   สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
กสอ.   กรมสงเสริมอตุสาหกรรม 
บีโอไอ   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
มว.   สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
วว.   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
วศ.   กรมวิทยาศาสตรบริการ 
สกว.   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สกอ.   สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
สนช.   สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ
สมอ.   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
สวทช.   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
สศอ.   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สสว.   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สอศ.   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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แผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา 
 
1.    หลักการและเหตุผล 

 
                 เมื่อพิจารณาความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในชวงที่ผานมา 
พบวาการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความโดดเดนเฉพาะในเชิงปริมาณ แตยังมีจุดออนใน
เชิงโครงสรางหลายประการ ไดแก โครงสรางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยเนนการผลิตเพื่อการ
สงออกและสวนใหญเปนการรับจางผลิต (subcontracting) หรือการประกอบสินคา (assembling) ซึ่ง
นอกจากจะสรางมูลคาเพิ่มภายในประเทศต่ําและเปนการผลิตที่ขาดความหลากหลายในผลิตภัณฑแลว 
ยังจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ สินคากึ่งสําเร็จรูป ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณจากตางประเทศ
ในสัดสวนที่สูง  อุตสาหกรรมขนาดใหญที่ผลิตเพื่อการสงออกสวนใหญดําเนินการโดยบริษัทตางชาติที่
เปนพหุสัญชาติ ซึ่งจะมีการเคลื่อนทุนและการลงทุนไปยังประเทศที่มีความไดเปรียบในเรื่องตนทุน
คาแรงที่ตํ่ากวาบริษัทคูแขง และเทคโนโลยีที่ใชเกือบทั้งหมดก็เปนเทคโนโลยีที่นําเขาจากบริษัทแมใน
ตางประเทศโดยตรง การถายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหสูงขึ้น  
ณ สถานประกอบการเหลานั้น เกือบไมมีการดําเนินการเลย  อีกทั้งการออกแบบและการแกปญหาทาง
เทคนิคเกือบทุกชนิดจะดําเนินการโดยบริษัทแมในตางประเทศ ทําใหไมมีการสรางพนักงานคนไทยให
เปน “ตัวคูณ (multiplier)” ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  และจากการที่ไมมีตัวคูณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอนั้น สงผล
กระทบทางลบตอการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เปนของคนไทยมาจนถึงปจจุบัน 
                    

ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหประเทศไทยตระหนักดีวาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่อยูบนพื้นฐานของการขยายการลงทุนและการใชทรัพยากร โดยมิไดอาศัยปจจัยดานความรู
และปญญานั้น  ทําใหขาดการสรางเทคโนโลยี นวัตกรรม และขาดการพัฒนาความสามารถของตนเองใน
ระยะยาว  เมื่อเผชิญกับความผันผวนภายใตกระแสโลกาภิวัตน อุตสาหกรรมไทยจึงเกิดความผันผวน
ตามแรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้น  ในที่สุด เมื่อความไดเปรียบในดานทรัพยากรและคาแรงต่ําเริ่มลดนอยถอยลง  
ภาคการผลิตและบริการของไทยจึงเริ่มสูญเสียความสามารถในการแขงขันและสูญเสียตลาดบางสวนไป 
เพราะไมสามารถปรับตัวไปในทิศทางที่เหมาะสมไดทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 
การสูญเสียความสามารถในการแขงขันดังกลาว อาจดูไดจากผลการจัดอันดับความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ โดยสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการ (International Institute for 
Management Development : IMD) ซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงานระดับสากลที่ทําหนาที่จัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ เปนประจําอยางตอเนื่องทุกป พบวา ในป 2549 ประเทศ
ไทยมีอันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมอยูในระดับกลาง (อันดับที่ 32 จาก 61 ประเทศลดลง
จากปที่ผานมา 2 อันดับ) ซึ่งต่ํากวาบางประเทศในกลุมเอเชีย ไดแก ญี่ปุน ไตหวัน และสิงคโปร  ทั้งนี้ ปจจัย
สําคัญที่ถวงความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยมาจากปจจัยหลักดานโครงสรางพื้นฐาน                                  
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โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรซึ่งอยูในอันดับที่ 53 จาก 61 ประเทศ ซึ่งเปน
อันดับรั้งทายในบรรดากลุมประเทศในเอเชีย 
 

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบอันดับความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของ
ประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ เชน สิงคโปร เกาหลี ไตหวัน และมาเลเซีย จะพบวา อันดับความสามารถ
ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสสตรของประเทศไทยยังหางไกลประเทศเหลานั้นอีกมาก อีกทั้ง
ในชวง 7 ปที่ผานมาชองวางของอันดับความสามารถในการแขงขันดานนี้ของประเทศไทยกับประเทศ
เหลานั้นยังไมแคบลงเลย (รูปที่ 1) 

8
ที่มา : International Institute for Management Development (2006). World Competitiveness Yearbook 2006
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รูปที่ 1 อันดับความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

ของประเทศไทยเปรียบเทยีบกับประเทศตางๆ ป พ.ศ. 2543-2549 
 
ทั้งนี้ ความสามารถดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่คอนขางต่ํานั้น สะทอนจากตัวชี้วัด

ที่สําคัญที่ปจจุบันไดมีการจัดเก็บอยางเปนระบบอยูแลว ซึ่งอาจแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ 1) ดัชนี
ปอนเขา (input indicators) ไดแก คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา และบุคลากรวิจัยและพัฒนา* และ 
2) ดัชนีผลลัพธ (output indicators) ไดแก สิทธิบัตร และผลงานตีพิมพทางวิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี** ซึ่งพบวาปจจุบันประเทศไทยยังออนแอมากในทุกดานเหลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
นานาชาติ 
                                                 
*
    ผลลัพธของกระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไมสามารถเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติ แตตองมีการ

ลงทุนในรูปแบบตางๆ  เชน เงินทุน บุคลากร ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่สําคัญตอการสราง การแพรกระจายและ
การใชความรูดวย ซ่ึงความพรอมและพอเพียงของปจจัยปอนเขาตางๆ เหลานี้จะสงผลตอระดับความสามารถในการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

**
  ทั้งน้ี สิทธิบัตรนับเปนผลผลิตของความรูที่ใกลเศรษฐกิจมากที่สุด สามารถทําใหเกิดรายไดและเพิ่ม GDP ของประเทศ อัน
เน่ืองมาจากการคิดคนผลิตภัณฑใหม หรือไดกระบวนการผลิตใหมๆ ในขณะที่ผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีน้ันเปนฐานความรูที่สําคัญของการคิดคนสิทธิบัตรใหมๆ ดังน้ัน ผลลัพธทั้ง 2 ประการของกระบวนการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีความสัมพันธอยางมากกับความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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5ที่มา : International Institute for Management Development (2006). World Competitiveness Yearbook 2006.

โดยเฉพาะในสวนของปจจัยปอนเขาซึ่งเปนสวนที่กอใหเกิดกิจกรรมการวิจัยและพัฒนานั้น  
จะเห็นไดวา ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาต่ํามาก โดยเฉพาะเมื่อนําไปเทียบกับ
ประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง เชน ญี่ปุน และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม เชน เกาหลี 
และไตหวัน ที่มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากกวารอยละ 2.5 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ หรือแมแตประเทศกําลังพัฒนาดวยกัน เชน จีนและมาเลเซียก็มีคาใชจายสูงกวาไทย
ประมาณ 3-5 เทา นอกจากนี้ ในสวนของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาพบวา ประเทศไทยยังมี
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร 10,000 คนนอยมากเชนกัน (6.7 คน-ป ตอประชากร 
10,000 คน) ในขณะที่ เกาหลี ไตหวัน และญี่ปุน มีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามากกวา
ประเทศไทย 6-10 เทา 

 
ในสวนของผลลัพธที่ไดจากกิจกรรมการวิจัยและพัฒนานั้นพบวา ประเทศไทยมีผลลัพธที่ได

จากการวิจัยและพัฒนาตํ่ากวาประเทศอื่นๆ เชนกัน โดยมีจํานวนการจดสิทธิบัตรการประดิษฐโดยคน
ไทยเฉล่ียประมาณปละ 60 รายการ และมีจํานวนผลงานตีพิมพทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประมาณ 1,000 รายการตอปเทานั้น ซึ่งเปนระดับที่ตํ่ากวาคามัธยฐานคอนขางมาก (รูปที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ดัชนีหลักดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับประเทศตางๆ โดย IMD ป 2549 
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จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตได
อยางยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ภาคสวนตางๆ ของประเทศ ทั้งในภาค
การผลิตและบริการ (real sector) ภาคการศึกษา  สถาบันวิจัย  สวนราชการ ประชาชนทั่วไป ฯลฯ 
จะตองมีระบบการบริหารจัดการความรูที่ดี ในสามสวนสําคัญคือ (1) การสรางความรู (knowledge 
production)   
(2) การแพรกระจายความรู (knowledge diffusion) และ (3) การใชความรู (knowledge utilization) 
ซึ่งจะตองเชื่อมโยงและเสริมกาํลังกัน  ทั้งนี้ กระบวนการดังกลาวจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
ไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกบัความพรอมของปจจัยสนับสนุนที่เรียกรวมกันวา “โครงสรางพ้ืนฐาน
ทางปญญา (intellectual infrastructure)”    
 
           การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาและกลไกการเชื่อมโยงและรวมมือกันขางตน เปนสิ่ง
ที่ตองอาศัยเจตจํานงอันแนวแนของรัฐบาลและการลงทุนระยะยาวที่ตอเนื่อง ซึ่งรัฐบาลชุดปจจุบันได
ตระหนักถึงความจําเปนดังกลาวจึงไดบรรจุเรื่องการจัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญาไว
ในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลดวย  และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวากระทรวงอุตสาหกรรม 
(นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ) ไดมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกระทรวง
อุตสาหกรรมรวมกันจัดทําแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญาขึ้น  

 
2. ความหมายและองคประกอบของ “โครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา” 

 
โลกในปจจุบันกําลังต่ืนตัวกับการเขาสูเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge-based economy) ซึ่ง

เปนระบบที่ใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม  ความรูจะเปนปจจัยการผลิต
เพียงอยางเดียวที่มีความหมาย  โดยที่ปจจัยการผลิตดั้งเดิมอื่นๆ เชน ที่ดิน แรงงาน และ ทุน มี
ความสําคัญรองลงมา และไดมาโดยงายถามีความรู (Drucker, 1993)  ระบบเศรษฐกิจฐานความรูจะตอง
มีระบบบริหารจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพและมีพลวัตรับการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา มีความเทา
ทัน สามารถเลือกรับความรู/คานิยมจากภายนอกและสรางภูมิคุมกันใหกับสังคม ตลอดจนสามารถ
พัฒนาความรูใหมเพื่อสรางโอกาสใหกับประเทศ  สําหรับประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรูนั้น ไมไดหมายความถึงการนําเอาความรูมาสรางใหเกิดเศรษฐกิจใหมเทานั้น  ใน
ภาคเศรษฐกิจดั้งเดิม ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ ก็จําเปนตองนําเอาความรูและ
เทคโนโลยีระดับสูงจากภายนอกมาปรับใชตามความตองการไดอยางเหมาะสมและตอยอดภูมิปญญา
ดั้งเดิม เพื่อสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม (innovation) และเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ของภาคเศรษฐกิจ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใหบริการประชาชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตในภาคสังคม 

 
แนวคิดสําคัญที่หลายประเทศทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาใชใน

การผลักดันใหเกิดสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู คือสรางความเขมแข็งในระบบนวัตกรรม
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แหงชาติ (National Innovation System: NIS) ซึ่งมีหัวใจหลักอยูที่การสรางความเขมแข็งของผูมี
บทบาท (actors) ในภาคสวนตางๆ อาทิ รัฐบาล  บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัย สถาบัน
เชื่อมโยงความรู (เชน สมาคมการคาและอุตสาหกรรม) สถาบันการเงิน องคกรเอกชนไมแสวงหากําไร 
ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ และวิถีการปฏิบัติตางๆ  และสรางความเชื่อมโยงระหวางผูมีบทบาท
เหลานั้น ใหมีระบบของการปฏิสัมพันธ (interactive system) ทั้งในทางเทคนิค ทางการคา ทางการเงิน 
หรือทางกฎหมาย ซึ่งจะมีผลตอการสราง เผยแพร และใชความรูภายในอาณาเขตของประเทศ ในองคกร
ภาคประชาชน และในสังคม  ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงความสามารถทางนวัตกรรม (innovative 
performance) ตลอดจนความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศ  กลาวโดยสรุป ระบบ
นวัตกรรมแหงชาติมีองคประกอบ 2 สวนหลักคือ ระบบการบริหารจัดการความรูและโครงสราง
พ้ืนฐานทางปญญา 

 
ในสวนของระบบการบริหารจัดการความรู  เมื่อ “ความรู” เปนตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ

ฐานความรู การบริหารจัดการความรูจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการ
ความรูประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน* ไดแก 

1. การผลิตความรู (knowledge production) โดยการคนควา วิจัย พัฒนา ออกแบบและ
ทําวิศวกรรม เพื่อใหไดมาซึ่งความรูใหม (knowledge creation) และการไดมาซึ่งความรู
ที่มีอยูแลว (knowledge acquisition) 

2. การแพรกระจายความรู (knowledge diffusion) โดยใหการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อใหเกิดความรูใหมฝงเขาไปในตัวคนหรือการเผยแพรความรูสูสาธารณชนโดย
วิธีการตางๆ  

3. การใชความรู (knowledge utilization) คือการใชความรูไปแกปญหา โดยเฉพาะให
ความรูเขาไปสูกระบวนการทางอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ หรือเพื่อประโยชน
สาธารณะ    

ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวไมไดมีลักษณะเปนเชิงเสน (linear model)  หากแตมีการ
ปฏิสัมพันธกันในลักษณะที่ซับซอนและมีพลวัตสูง เชน ในขั้นตอนของกระบวนการแพรกระจายความรู 
และการใชความรูสามารถนําไปสูการผลิตความรูใหมได  (ดังรูปที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* รายละเอียดสถานภาพกระบวนการบริหารจัดการความรูของประเทศไทยปรากฏในภาคผนวก ก 
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รูปที่ 3   วงจรของระบบเศรษฐกิจฐานความรู 
ที่มา : ประยุกตจาก World Bank (1998/99), World Development Report – Knowledge for  
         Development, New York: Oxford University Press. 

 
 
การสราง การแพรกระจาย และการใชความรูมีทั้งที่สามารถบันทึกลงในสื่อ (codified 

knowledge) และไมสามารถบันทึกลงในสื่อหรือความรูฝงลึก (tacit knowledge) แตเปนทักษะและ
ประสบการณที่อยูในตัวคน (human-embodied knowledge) นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมซึ่ง
เปนส่ิงสําคัญที่สุดตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระบบสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู   
นวัตกรรมคือการนําความรูไปใชประโยชนในรูปแบบใหม ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจหรือทางสาธารณะ 
ซึ่งอาจเกิดจากความรูใหมหรือการประกอบกันขึ้นมาใหมของความรูที่มีอยูแลว นวัตกรรมมักจะเปนผล
จากการมีปฏิสัมพันธกันระหวางองคกร นักวิจัย และนักการตลาดที่นําไปสูการสรางสรรคประโยชนใน
รูปแบบใหม ในที่นี้จะจํากัดความนวัตกรรมเปนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (technological innovation) 
ซึ่งคือนวัตกรรมผลิตภัณฑ (product innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) 
ซึ่งไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมในโลกเสมอไป อาจใหมสําหรับประเทศ สําหรับอุตสาหกรรม สําหรับ
องคกร และแมแตเฉพาะฝายขององคกรก็ได 

การแพรกระจายความรู 
(Knowledge Diffusion) 

การนําความรูไปใช 
(Knowledge Utilization) 

 
การสรางความรูขึ้นมาใหม 

(Knowledge Creation) 
การจัดหาความรูที่มีอยูแลว 

(Knowledge Acquisition) 

การผลิตความรู 
 (Knowledge Production) 

Fe
ed

ba
ck

 Feedback 
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ในสวนของโครงสรางพื้นฐานทางปญญา สิ่งนี้จะเปนสวนที่เอื้ออํานวยใหกระบวนการสราง 

แพรกระจาย และใชความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  แมในปจจุบันจะยังไมมีนิยามสากลที่ใหคํา
จํากัดความหรือขอบเขตที่ชัดเจนของ “โครงสรางพื้นฐานทางปญญา”  แตเมื่อพิจารณาถึงบทบาททีม่ี
ตอการพัฒนาระบบนวัตกรรมแหงชาติ อาจสรุปองคประกอบหรือขอบเขตของ “โครงสราง
พ้ืนฐานทางปญญา” ไดดังนี้  

– ทรัพยากรมนุษย  มีความสําคัญอยางสูงเพราะเปนตัวกลางสําคัญในการสราง กระจาย 
และใชความรู  ฉะนั้นการใหการศึกษาและการฝกอบรมจะตองมีมาตรฐานสูงและเปนไป
อยางกวางขวางตลอดชีวิตการทํางานของปจเจกบุคคล (life-long learning) นอกจากนี้ควร
มีกลไกสนับสนุนอื่นๆ เชน การเอื้อใหบุคลากรชาวตางชาติที่มีความรูเขามาทํางานใน
ประเทศ การทําใหสมองไทยไหลกลับจากตางประเทศ การพัฒนาเสนทางอาชีพของ
นักวิจัยและนักวิชาชีพ การสรางผูประกอบการฐานเทคโนโลยี (technopreneur) เปนตน 

– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ
ประมวล เก็บรักษา ถายโอน และสื่อสารขอมูลทั้งที่อยูในรูปขอความ  เสียง และภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรูในการทําใหประชาชนและธุรกิจสามารถเขาถึงสารสนเทศจากทั่วทุกมุมโลก
และดึงสารสนเทศนั้นออกมาเปนความรู โดยเฉพาะบริการอินเทอรเน็ตที่ราคาถูกลงทุก
วัน นับเปนทั้งแหลงความรูและสื่อกลางในการทําธุรกรรมใหมที่เรียกวา พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)  นอกจากนี้ ในยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูยัง
มีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีความสําคัญสูง ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีวัสดุใหม ซึ่งสามารถเรียกไดวาเปน ‘เทคโนโลยีอเนกประสงค’ (general 
purposed technologies: GPTs) คือมีผลกระทบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
กวางขวางในหลายธุรกิจอุตสาหกรรมและหลายภาคสวนของสังคม 

– วัฒนธรรมและจริยธรรมในสังคม เชน วัฒนธรรมแหงการเรียนรูในองคกรและปจเจก
บุคคล  วัฒนธรรมการเปนผูประกอบการ (entrepreneurship)  และคานิยมของสังคมที่
ยอมรับแนวความคิดใหมๆ  และยอมรับความลมเหลว (failure acceptance) เปน
ตัวกระตุนใหคนในสังคมกลาคิดคนนวัตกรรมซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง  
นอกจากนั้น ความไววางใจ (trust) ระหวางผูประกอบการดวยกันและผูประกอบการกับ
ภาครัฐก็มีความสําคัญตอความสําเร็จในการทํางานเปนเครือขายซึ่งเปนลักษณะการ
ทํางานที่สําคัญในระบบสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู เปนตน 

– กฎหมายและแรงจูงใจ   เชน การออกกฎหมายและกฎระเบียบที่ยอมรับวาความรูเปน
สินทรัพย เพื่อเปนฐานการดําเนินงานของเศรษฐกิจ/สังคมฐานความรู  การวางระบบ
ทรัพยสินทางปญญาใหมีความสมดุลระหวางการสงเสริมการสรางความรูใหมและการ
แพรกระจาย/ประยุกตใชความรูที่มีอยูแลว การมีกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อตอความ
รวมมือระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ  การใหสิทธิประโยชนทางภาษีและการใหเงิน
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สนับสนุน การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ใหเอื้อตอการเกิดบริษัทที่ใช
ความรูในการสรางคุณคา (value creation) เปนตน  

– โครงสรางพ้ืนฐานและสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการ
สราง แพรกระจาย และใชความรู อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร 
ศูนยบมเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนยวิเคราะหทดสอบและมาตรวิทยา และระบบ
สอบเทียบและมาตรฐานเพื่อปรับเปล่ียนมาตรฐานการผลิตของประเทศสูมาตรฐานสากล 
เปนตน   

(ดูภาพรวมการสรัางสังคมและเศรษฐกิจฐานความรูโดยอาศัยแนวคิดระบบนวัตกรรมแหงชาติในรูปที่ 4) 
 

โครงสรางพืน้ฐานทางปญญา
ในฐานะเปนสวนสาํคัญทีจ่ะชวยนําประเทศไปสูสงัคมและเศรษฐกิจฐานความ รู

ระบบนวตักรรมแหงชาติ

ทรัพยากร 
มนุษย

เทคโนโลย ี
(ICT ฯลฯ)

กฎหมาย/
แรงจูงใจ

วัฒนธรรม
/จริยธรรม

การ
แพรกระจาย
ความรู

การนํา
ความรูไปใช 
(สรางมูลคา)

ดําเนินโดย “สถาบัน”ตาง ๆ

การผลติความรู

S&T
etc.

สราง
ความรู
ใหม

จัดการ
ความรู
เดมิ

“วงจรสรางระบบเศรษฐกจิฐานความรู “

feedback

สงัคม/
เศรษฐกิจ
ฐานความรู

• ภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
• ภาคเศรษฐกิจ เพิ่มผลิตภาพโดยมีนวัตกรรม
• ภาคสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต ชุมชนเขมแข็ง

โครงสรางพื้นฐานทางปญญา

 
รูปที่ 4 แนวคดิการสรางเศรษฐกิจ/สังคมฐานความรู 

 
 
อยางไรก็ดี การพัฒนาเพียงแคใหมีโครงสรางพื้นฐานทางปญญาเกิดขึ้นเทานั้น ยังไมอาจ

กลาวไดวาจะสามารถนําไปสูการสรางความสามารถของประเทศที่จะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและมีความเขมแข็งในระยะยาวได  หากแตจําเปนตองพัฒนากลไกการเชื่อมโยงและรวมมือกัน 
(linkage and collaboration) ระหวางผูมีบทบาทสําคัญในระบบสราง แพรกระจาย และใชความรูที่มี
ประสิทธิภาพ ที่เรียกวา “ระบบนวัตกรรมแหงชาติ” ใหเขมแข็ง ซึ่งตองอาศัยเจตจํานงอันแนวแนของ
รัฐบาลและมีการลงทุนระยะยาวอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ เพื่อใหแผนแมบทมีขอบเขตที่ชัดเจน แผนนี้จึง
กําหนดจุดมุงเนนไปที่โครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาที่จําเปนสําหรับการยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันของภาคการผลิตและภาคบริการเปนหลัก 
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3.  วัตถุประสงค 
 

3.1 เพื่อเรงรัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่เขมแข็ง เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและ
บริการ และเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน  

3.2 เพื่อเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคสวนตางๆ ซึ่งจะสนับสนุนการสรางความ
เขมแข็งใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม นักธุรกิจ นักวิจัย ระบบการศึกษา ระบบ
เศรษฐกิจและประชาชนทั่วไป 

 
4. สถานภาพปจจุบัน 
 

ปจจุบัน ประเทศไทยกําลังเผชิญกับแรงกดดันดานราคาจากสินคาในตลาดระดับลาง เชน 
ประเทศจีนและเวียดนาม  และขณะเดียวกัน ประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เชน ไตหวัน เกาหลี ก็ครองตลาดระดับบนไวดวยสินคาคุณภาพสูงที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา การจะ
หลุดพนจากสภาวะที่กดดันและสามารถแขงขันในตลาดตอไปได เราจําเปนตองเพิ่มความสามารถใน
การผลิตเพื่อกาวขึ้นไปแขงขันในตลาดระดับบนใหได  ทั้งนี้ การจะบรรลุถึงเปาหมายดังกลาวได ภาค
การผลิตและบริการจําเปนจะตองหันมาใหความสําคัญกับ “ความรู” ในฐานะที่เปนปจจัยการผลิตหลักที่
สําคัญอีกตัวหนึ่ง  อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนของการผลิตสินคาและบริการที่ใชความรูตอ 
GDP ก็พบวาสัดสวนดังกลาวของประเทศไทยในป 2546 ยังอยูในระดับตํ่าคือ 12.3 (สวทช.) 

 
เมื่อพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพการผลิตรวม (total factor productivity, 

TFP) การศึกษาเรื่อง An Analysis of the Sources of Productivity Growth and Competitiveness in 
Thailand’s Manufacturing Sector (Promwong, 2001) ชี้ใหเห็นวาอัตราการเติบโตของ TFP ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมีแนวโนมลดลงอยางมาก เนื่องมาจากการขาดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ  ทั้งนี้ ตัวแปรสําคัญที่มีผลตออัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพรวมไดแก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (technological change) และการประหยัดจาก
ขนาด (economy of scale)  โดยในสวนของความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนผลมาจากความสามารถ
ในการเรียนรูของสถานประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดเวลา (ต้ังแต
ความสามารถในการเสาะหา เลือกเฟน ใชอยางเหมาะสม ดัดแปลง ไปจนถึงการวิจัย พัฒนา ออกแบบ 
และทําวิศวกรรม เพื่อสรางผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตใหมๆ และแนะนําสินคาและบริการเหลานี้สู
ตลาด)  ความสามารถทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นนี้ ไมเพียงแตจะชวยใหสถานประกอบการสามารถลด
ตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพเทานั้น แตยังสามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรมไดอีกดวย  

 
 สําหรับในสวนของการประหยัดจากขนาดนั้น เกิดจากการที่ตนทุนตอหนวยลดลงเมื่อมีการ
ผลิตปริมาณมากขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งจะเปนผลมาจากความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
สถานประกอบการที่สามารถผลิตสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดดวย
ตนทุนที่ตํ่ากวาคูแขง ทําใหขายสินคาหรือบริการนั้นไดปริมาณมาก  เมื่อขายไดมากก็สามารถผลิต
สินคาครั้งละมากๆ ได  และอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากบริการโครงสรางพื้นฐานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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ทั้งนี้ บริการโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ความสะดวก ความรวดเร็ว ความหลากหลายและราคา 
จะชวยใหภาคการผลิตและบริการสามารถลดตนทุนการผลิตไดมาก 

 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่เขมแข็งจะเอื้ออํานวยใหกระบวนการ
สราง แพรกระจาย และใชความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับประเทศไทยปจจุบันมี
หนวยงานที่รับผิดชอบในกลไกตางๆ คอนขางครบถวนตลอดกระบวนการตั้งแต การผลิต การ
แพรกระจาย และการประยุกตใชความรู (รายละเอียดสถานภาพโครงสรางการบริหารจัดการความรู
ของประเทศและความสามารถของหนวยงาน/สถาบันหลักปรากฏในภาคผนวก ก)  อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาถึงสถานภาพและเงื่อนไขทางอุปสงคและอุปทานของปจจัยที่เปนโครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญาที่มีผลตอการเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวมโดยการนําความรูมาประยุกต ผนวกกับผลการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและระบบนวัตกรรมแหงชาติของประเทศไทยหลาย
โครงการ พบวายังมีขอจํากัดและประสบปญหาอยูไมนอย อาจสรุปปญหาโดยจําแนกตามกลุมผูมี
บทบาทในระบบนวัตกรรมแหงชาติไดดังนี้ 

 
4.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

– การขาดแคลนบุคลากรทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการผลิต ที่ผานมา 
การผลิตกําลังคนทางเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษาขาดความเชื่อมโยงกับความตองการ
ทักษะและความรูของผูประกอบการ บุคลากรที่ผลิตไดมักมีความสามารถดานทฤษฎี
มากกวาการวิเคราะหและแกปญหาในทางปฏิบัติ  

 
4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

– ผูประกอบการไทยยังมีกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอนขางนอย โดย
บริษัทเอกชนสวนมากยังเปนผูรับจางผลิต มีเพียงสวนนอยที่มีกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา  

– อุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญบางดาน เชน แมพิมพ ยังไมไดรับการพัฒนา
และสนับสนุนเทาที่ควร ทําใหเปนขอจํากัดของอุตสาหกรรมอื่นที่ตองใชผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมเหลานี้ 

 
4.3 การพัฒนาวฒันธรรมและจริยธรรมในสังคม 

– ภาคการผลิตและบริการยังไมคอยเห็นความสําคัญในเรื่องผลิตภาพและการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากที่ผานมาสวนใหญเนนการแขงขันในตลาด
สินคาที่ใชทรัพยากรและแรงงานเขมขนเปนปจจัยการผลิตหลัก หรือมีกิจกรรมการผลิตที่
ไมตองอาศัยความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูง  และเนื่องจากการที่บริษัทในอุตสาหกรรม
การผลิตสวนใหญเติบโตมาจากฐานของธุรกิจดั้งเดิมที่เปนบริษัทการคาที่มุงเนนการหา
กําไรระยะสั้นมากกวาการลงทุนพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
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การแขงขันระยะยาว บริษัทสวนใหญจึงเนนการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจาก
ตางประเทศแทนการพัฒนาขึ้นเอง 

– ระบบการศึกษาของไทยยังไมมีหลักสูตรที่เนนการสรางและปลูกฝงจิตสํานึกและ
คานิยมแหงการประกอบการทางเทคโนโลยีเทาที่ควร   

– ขาดวัฒนธรรมการเชื่อมโยงระหวางภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมที่เขมแข็ง  
ความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การผลิตองคความรู และสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนทั้งผูผลิตและผูใช
องคความรูนั้นยังมีความออนแออยูมาก ที่ผานมากิจกรรมการวิจัยและพัฒนาใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐไมไดคํานึงถึงความตองการของภาคอุตสาหกรรม
เทาที่ควร     

 
4.4 การพัฒนากฏหมายและแรงจูงใจ 

– ขาดความเชื่อมโยงในการดําเนินการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม   จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาประเทศไทยมีมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจํานวนมาก แตมักมีการ
ดําเนินการที่เปนเอกเทศตอกัน โดยขาดทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน 

 
4.5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสถาบัน 

– ขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐาน ประเทศไทยยังมีโครงสรางพื้นฐานและสถาบันที่
สนับสนุนการเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมไมพอเพียงกับความตองการ เชน ศูนยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยาน
วิทยาศาสตร สถาบันวิจัยเฉพาะทาง และศูนยทดสอบ เปนตน  อุทยานวิทยาศาสตร
ประเทศไทยซึ่งต้ังอยูในสวนกลาง ไมสามารถใหบริการผูประกอบการในสวนภูมิภาคได
อยางทั่วถึง 

– มาตรการสนับสนุนที่มีอยูไมตอบสนองความตองการของภาคเอกชนเทาที่ควร  
ผูประกอบการที่มีทัศนคติและระดับความสามารถทางเทคโนโลยีที่ตางกัน ยอมตองมีความ
ตองการมาตรการสนับสนุนที่แตกตางกัน  โดยอาจแบงผูประกอบการเปน 3 กลุมคือ 

– กลุมที่ 1 - ยังไมเห็นความสําคัญของการพฒันาเทคโนโลยี และมีความสามารถต่ํา 
– กลุมที่ 2 - เห็นความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี แตมคีวามสามารถต่ํา 
– กลุมที่ 3 - เห็นความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี และมคีวามสามารถสูง 

ในขณะที่ผูประกอบการในกลุมที่ 1 และ 2 มีจํานวนมากที่สุด แตมาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนใหญมีลักษณะที่ตอบสนองกลุมที่ 3 นั่นคือมุงเนนการ
ผลิตความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มากกวาการสนับสนุนปจจัยอื่นที่จะชวย
เหนี่ยวนําใหภาคเอกชนเกิดความตระหนักและหันมาใหความสนใจพัฒนาความสามารถ
ทางเทคโนโลยี 
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– การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญายังออนแอ  การผลิตความรูยังมีไมมาก ดังจะ
เห็นไดจากจํานวนสิทธิบัตรอยูในระดับตํ่า อีกทั้งการใชประโยชนจากสิทธิบัตรก็ยังมีนอย 

– ระบบมาตรฐานตามไมทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และยังไมคอยเปนที่ยอมรับของ
สากล 

 
5. เปาหมายและกลยุทธ  
 

แผนแมบทฉบับนี้มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาในดานการเพิ่มความสามารถใน
การสรางและการใชประโยชนความรู เพื่อนําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยมีจุดหมายของ
การพัฒนาคือ ภายในป 2555 ประเทศไทยจะบรรลุเปาหมาย 3 ประการดังนี้ 

 
เปาหมายที่ 1  รอยละ 35 ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมี

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี * 
เปาหมายที่ 2  มีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา การวิจัย  

                                   และการเรียนการสอน                                         
เปาหมายที่ 3 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ในดานบุคลากรวิจัย

และพัฒนา และสิทธิบัตร ที่จัดทําโดย International Institute for 
Management Development (IMD) อยูในตําแหนงไมตํ่ากวาจุดกึ่งกลาง 

 
แผนนี้จะมุงเนนการสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตความรู อันประกอบดวยสถาบันวิจัย 

สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคการผลิตและบริการก็เปนภาคสวนที่มีบทบาทที่สําคัญในการผลิตความรู 
และมีการนําความรูไปใชในการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ จากการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันทั้งในดาน
อุปสงคและอุปทานของประเทศไทย จึงไดกําหนดกลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา เพื่อให
หนวยงานตางๆ มียุทธศาสตรในการดําเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่เปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและสนับสนุนซึงกันและกัน คือ 

1. เพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ 
2. สรางความเขมแข็งของแหลงผลิตความรู  
3. สรางความเชื่อมโยงระหวางแหลงผลิตความรู ผูใชความรู และการพัฒนาการเรียนการสอน  
 

                                                 
*  แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556) มีการกําหนดเปาหมายขอหน่ึงคือ รอยละ 35 ของ
สถานประกอบการมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  ซ่ึงการบรรลุเปาหมายน้ีจําเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนดานอื่นๆ 
นอกเหนือจากปจจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาก็จะเปนปจจัยหลักอีกปจจัย
หน่ึงที่สนับสนุนการบรรลุเปาหมายนี้ แผนแมบทฯ จึงนําเปาหมายน้ีมาใชเปนเปาหมายในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
ปญญาดวย 
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การจะบรรลุซึ่งเปาหมายทั้ง 3 ขอไดนั้น จําเปนตองผลักดันกลยุทธทั้ง 3 ขอรวมกันอยาง
สมดุล โดยเฉพาะกลยุทธขอที่ 3 จําเปนตองไดรับการมุงเนนเปนพิเศษ และตองดําเนินการผลักดัน
อยางเรงดวน เนื่องจากเปนสวนที่ประเทศยังมีความออนแอมากที่สุด   

 
เพื่อใหการผลักดันกลยุทธตางๆ ไปสูการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดในเร็ววัน จึงมีการจัดทํา

แนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนเพียงพอสําหรับหนวยงานตางๆ รับไปดําเนินการได พรอมทั้งเสนอ
รายชื่อหนวยงานที่ควรเปนผูรับผิดชอบหลักและตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังแสดงในตาราง  
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แนวทางปฏิบตัิในป พ.ศ. 2551-2555  
ยุทธศาสตร แผนงาน (ตัวอยาง)  กิจกรรม  หนวยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จของแผนงาน 
1.   เพิ่มความสามารถ

ทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของภาค
การผลิตและ
บริการ 

1.1  สรางชองทางความ
รวมมือในการเขาถึง
มาตรการสนับสนุน
ภาคเอกชน (solution 
house) ระหวาง
หนวยงานที่เกีย่วของ 

 

– เชื่อมโยงมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการ
ผลิตและบริการที่มีอยูทั้งหมด ใหมีการ
ใชขอมูลและชองทางการเขาถึง
กลุมเปาหมายรวมกัน มีการสงตอลูกคา
ระหวางกัน ตลอดจนจัดทํา package 
มาตรการที่เหมาะสมสําหรับลูกคา
เฉพาะกลุม 

– ปรับปรุงขั้นตอนในการขอรับบริการ
ภาครัฐเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมคีวามยืดหยุน คลองตัว 
และรวดเร็วมากขึ้น 

– กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) 
– กระทรวงวิทยาศาสตรฯ (สนช.  

สวทช.) 
– สภาอุตสาหกรรมฯ 

– ความพึงพอใจของผูที่เขารับการ
บริการ 

– มูลคาการลงทุนดานการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาค
การผลิตและบริการ 

– จํานวนโครงการนวัตกรรมที่
เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตและ
บริการ 

– จํานวนหนวยงานที่เปนเครือขาย
ใน solution house  

– จํานวนการสงตอลูกคาภายใน 
solution house 

 1.2 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสถาบัน  
รวมทั้งกฎหมายและ
แรงจูงใจเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

 

– เพิ่มเติมและขยายผลมาตรการที่กระตุน
ใหภาคการผลิตและบริการตระหนักถึง
ความสําคัญและจําเปนของการพัฒนา
ความสามารถทางเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม  

– ขยายโครงการวินิจฉัยและแกปญหา
ภาคการผลิตและบริการที่อยูในขั้นริเริ่ม
ทํากิจกรรมพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

– พัฒนามาตรการเงินการคลัง โดย
ปรับปรุงสัดสวนการจัดสรรเงนิทุนหรือ

– กระทรวงอุตสาหกรรม  
( สศอ. กสอ. สสว.  
บีโอไอ) 

– กระทรวงวิทยาศาสตรฯ(สวทช.  
สนช.  วว.  วศ.  มว.) 

– กระทรวงการคลัง 
– สภาอุตสาหกรรมฯ 
– กระทรวงศึกษาฯ 

(มหาวิทยาลัยตางๆ) 
 

– จํานวนสถานประกอบการที่ใช
บริการโครงสรางพื้นฐาน
กายภาพดานการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

– จํานวนสถานประกอบการที่ใช
มาตรการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร แผนงาน (ตัวอยาง)  กิจกรรม  หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของแผนงาน 

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมคีวาม
เหมาะสมหรือตรงกับความตองการของ
ภาคการผลิตและบริการ 

– จัดตั้งกองทุนรวมลงทุนในโครงการ
นวัตกรรมในระดับ seeding state เพื่อ
รวมรับความเสี่ยงโครงการ  

– จัดตั้งศูนยธุรกิจนวัตกรรมเพือ่ใหความ
ชวยเหลือแกผูประกอบการในดาน
การตลาด  นายหนาคาเทคโนโลยี การ
ดึงดูด VC มาลงทุน   

– สนับสนุนความสามารถในการผลิต
แมพิมพ/เครื่องจักรในภาคเอกชน 

– เรงขยายอุทยานวิทยาศาสตร หนวยบม
เพาะเทคโนโลยี หองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ โดยเฉพาะในภูมิภาค 
เพื่อใหภาคการผลิตและบริการเขาถึงได
โดยสะดวก 

 1.3  พัฒนาระบบคุณภาพ* 
 

– พัฒนาระบบคุณภาพใหเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของภาคการผลิตและ
บริการ 

– กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.)  
– กระทรวงวิทยาศาสตรฯ (วศ. 

มว. วว. สวทช.)  

– จํานวนมาตรฐานผลิตภัณฑ 
– จํานวนผูประกอบการที่ไดรับ

การรับรองมาตรฐาน 
– จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

                                                 
* ระบบคุณภาพ ประกอบดวย ระบบมาตรวิทยา  (metrology) ระบบมาตรฐาน (standardization) ระบบการทดสอบ/สอบวัด (testing) และระบบรับรองคุณภาพ (quality assurance)  
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ยุทธศาสตร แผนงาน (ตัวอยาง)  กิจกรรม  หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของแผนงาน 

– จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรอง (accredited lab) 

– จํานวนหนวยวัดแหงชาติที่ไดรับ
การพัฒนาขึ้น (Primary 
Standard) 

 1.4  เสริมสรางความรูความ
เขาใจในทรัพยสินทาง
ปญญา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

สรางความตระหนักและความ
เขาใจในทรัพยสนิทางปญญา 
และชองทางในการใชประโยชน
ในทรัพยสินทางปญญา 
 
 
 
 
 

– ประชาสัมพันธและเผยแพรการบริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญา 

– จัดใหมีหนวยบริการการสืบคนและการ
จดสิทธิบัตรเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การใชประโยชนความรูจากสิทธิบัตร 

– จัดทํานโยบายเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาใหชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การบริหารผลประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาที่เอื้อใหเกิดการสราง
นวัตกรรม 

– ปรับปรุงขั้นตอนในการขอจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาใหรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

– นําผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปขยายสูวิสาหกิจ 

– เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 

– กรมทรัพยสินทางปญญา 
– กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
– สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ

ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 

– จํานวนผูประกอบการ/โครงการ 
ที่มีการใชประโยชนจากสิทธิบัตร 

– จํานวนผูที่ยื่นขอรับการใช
สิทธิบัตร 
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ยุทธศาสตร แผนงาน (ตัวอยาง)  กิจกรรม  หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของแผนงาน 

2.   สรางความเขมแข็ง
ของแหลงผลติ
ความรู 

2.1  พัฒนาศูนยเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางใหเขมแข็ง 
และทํางานตรงกับ
ความตองการของภาค
การผลิตและบริการ 

ใหเงินทุนแกศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนา
ไปสูศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of 
Excellence – COE) และตรงกับความ
ตองการของภาคการผลิตและบริการ 

– สกอ. 
– สกว. 
– สภาอุตสาหกรรมฯ 

– จํานวนสิทธิบัตรที่จดโดย COE 
– จํานวนผลงานตีพิมพของ COE 
– จํานวน SPIN OFF Company*  
– จํานวนโครงการวิจัยที่รวมกับ

ภาคการผลิตและบริการ 
 2.2  สรางกลไกการ

ถายทอดความรู
ระดับสูงระหวางภาค
การผลิตและบริการ 
และสถาบันการศึกษา 

– ผลักดันใหมีการแลกเปลี่ยนบคุลากร
ระหวางภาคการผลิตและบริการกับ
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา 

– การเตรียมความพรอมของนักวิจัย เพื่อ
เขาสูภาคอุตสาหกรรม 

– กพ. 
– กระทรวงศึกษาธิการ 
– กระทรวงอุตสาหกรรมฯ 
– กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
– สภาอุตสาหกรรมฯ 

– จํานวนบุคลากรที่มีการ
แลกเปลี่ยนกันระหวางภาคการ
ผลิตและบริการ กับสถาบันวิจัย
และสถาบันการศึกษา 

 
 2.3  พัฒนาบุคลากรใหตรง

กับความตองการของ
ภาคการผลิตและ
บริการ และสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนที่มทีักษะใน
การประดิษฐคิดคน 

– พัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษารวมกัน
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
และภาคการผลิตและบริการ 

– เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ
และการสรางนิสัยผูประกอบการ 
(technopreneur) ในหลักสูตรการศึกษา 

– สงเสริมใหภาคการผลิตและบริการเขา
มามีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตบัณฑิตวิจัย เชน สงเสริมให
บุคลากรในภาคการผลิตและบริการเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

– กระทรวงศึกษาธิการ  
(สกอ.  สอศ.)  

– กระทรวงอุตสาหกรรม 
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ) 

– กระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
– กระทรวงแรงงาน 
– สกว. 
– สภาอุตสาหกรรมฯ 

– จํานวนโครงการแกปญหาหรอื
การพัฒนาเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

– มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

– จํานวนหลักสูตรที่มีการออกแบบ
รวมกับภาคการผลิตและบริการ 
และสวนราชการที่เกี่ยวของ 

– จํานวนบุคลากรที่ผานหลักสูตรที่
มีการออกแบบรวมกัน 3 ฝาย 

                                                 
* บริษัทเกิดใหมที่แยกตัวออกมาจากสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา 
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ยุทธศาสตร แผนงาน (ตัวอยาง)  กิจกรรม  หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของแผนงาน 

– ขยายโครงการสหกิจศึกษาและทักษะ
วิศวกรรมที่ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน  

– พัฒนากลไกการฝกงานของนักศึกษาให
เปนสะพานเชื่อมโยงความรูระหวางภาค
การผลิตและบริการ และภาคการศึกษา 
โดยใหอาจารยเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหาหรือการพัฒนาเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ 

– พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและกลไก
พัฒนาความสามารถของบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 

3.   สรางความ
เชื่อมโยงระหวาง
แหลงผลิตความรู
ผูใชความรู และ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3.1  จัดตั้งกลไกขับเคลื่อน
แผนแมบทโครงสราง
พื้นฐานทางปญญา  

– จัดตั้งกลไกขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ไปสู
การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

– สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

 

– จํานวนกิจกรรมตามแผนแมบทฯ 
ที่ไดรับการผลกัดัน 

– จํานวนโครงการที่ดําเนินตาม
แผนแมบทฯ แลวเกิดประสิทธิผล 
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ยุทธศาสตร แผนงาน (ตัวอยาง)  กิจกรรม  หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของแผนงาน 

 3.2  พัฒนาเครือขาย
นวัตกรรมอุตสาหกรรม
กลุมยอย (Sub-
sectoral Innovation 
Network: SSIN)* 

 

– แตงตั้งผูจัดการเครือขายนวัตกรรม
อุตสาหกรรมกลุมยอย 

– จัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อ
สรางปฏิสัมพันธและความไวเนื้อเชื่อใจ 
จนเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและการ
แบงปนผลประโยชน ที่ลงตัวภายในกลุม 

– ภาครัฐรวมกับสถาบันการศึกษาขยาย
การจัดงานแสดงเทคโนโลยี/นวัตกรรม
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคอยาง
ตอเนื่อง 

– พัฒนาระบบจัดเก็บฐานขอมลูที่จําเปน
สําหรับการทํางานรวมกัน เชน 
ฐานขอมูลผูมีบทบาทในเครือขาย
อุตสาหกรรม ฐานขอมูลงานวิจัยและ
พัฒนา 

– สรางแรงจูงใจใหองคกรขนาดใหญ
ถายทอดเทคโนโลยีใหองคกรขนาดเล็ก
กวาที่ทําธุรกิจรวมกัน  

 
 

– กระทรวงอุตสาหกรรม
(สถาบันเฉพาะทาง) 

– กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  
– สภาอุตสาหกรรมฯ 
– หอการคาไทย 
– สมาคม/ชมรมทางธุรกิจตางๆ 

– จํานวนเครือขายนวัตกรรม 
– จํานวนโครงการนวัตกรรมที่

สรางขึ้นโดยเครือขายนวัตกรรม 
– มูลคาเศรษฐกิจจากนวัตกรรม   
– จํานวนสิทธิบัตร 
– จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชใน

เชิงพาณิชย 

                                                 
* การพัฒนาเครือขายนวัตกรรมอุตสาหกรรมกลุมยอย ประกอบดวยกจิกรรมทั้งในสวนการสรางความเชื่อมโยงและการเพิม่ความสามารถของภาคการผลิต ตลอดจนแหลงผลติความรู การดาํเนนิงานจะทําใน
ลักษณะชุดโครงการที่มีการออกแบบใหสอดคลองและประสานกนัทกุสวน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาผูประกอบการผลติในกลุมใดกลุมหนึ่งเปนการเฉพาะ ซึ่งจะมีการคัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมนํารอง
เพื่อทําการพัฒนาเครือขายนวัตกรรมจํานวนหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข) 
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ยุทธศาสตร แผนงาน (ตัวอยาง)  กิจกรรม  หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

ตัวชี้วัด 
ความสําเร็จของแผนงาน 

– สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานดาน
เทคโนโลยีที่ใชประโยชนในเชงิพาณิชย 
โดยเพิ่มหลักเกณฑการนําไปใช
ประโยชน (ใกลตลาด) ในการประเมิน
โครงการวิจัย 

– ใชกลไกจัดซื้อจัดจางของภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจสนบัสนุนการพัฒนา
ความสามารถทางเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

– ประเมินโครงการวิจัยที่จะใหการ
สนับสนุน โดยเพิ่มหลักเกณฑการ
นําไปใชประโยชน (ใกลตลาด)  
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