
 

 

 

 

 

นวัตกรรมในประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรม สถานะและชองวางการพัฒนา 

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน 
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

"นวัตกรรม" คือ ส่ิงใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจ
และสังคม อันจะนําไปสูการลงทุนใหม ผลิตภัณฑใหม หรือรูปแบบธุรกิจใหม ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ1 ซึ่งโลกในปจจุบันนี้หากประเทศหรือองคกรใดไมสามารถพัฒนา
และเปล่ียนแปลงตนเองดวยการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องแลว ก็ยอมที่จะประสบความสําเร็จในระยะ
ยาวไดยาก ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
และทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จะชวยขับเคลื่อนใหไทยกาวไปสูเศรษฐกิจสังคมฐานความรู 
(knowledge-based society) และกาวสูประเทศไทย 4.0 ที่ปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” สําหรับในภาคอุตสาหกรรม การที่จะ
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยใหมีความสามารถในการสรางสรรคธุรกิจนวัตกรรม จําเปนตองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาคภาครัฐและโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ตองมีการกําหนด
ทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจน เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองคกรที่เปนรูปธรรมและย่ังยืน 

การประเมินผลงานดานการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมจาก Global Innovation Index 2017 
ประเทศไทยอยูอันดับที่ 51 จากอันดับที่ 52 ในปที่ผานมา และอยูในอันดับที่ 7 ของกลุมประเทศ 
ASEAN+3   

เมื่อชวงกลางปที่ผานมา มหาวิทยาลัยคอรเนล สหรัฐอเมริกา และสถาบันบริหารธุรกิจ INSEAD 
("Institut Européen d'Administration des Affaires" or European Institute of Business 
Administration) รวมมือกับองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization 
: WIPO) เผยแพรรายงานการประเมินผลงานดานการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมของ 127 ประเทศทั่ว
โลก อางอิงจากการวัดผลโดยใชดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index : GII) ประจําป 2017 โดย 
GII เปนดัชนีคอมโพสิตที่ไดรับการพัฒนาข้ึนสําหรับชี้วัดความสามารถดานนวัตกรรมของแตละประเทศ 
โดยเร่ิมจัดทําคร้ังแรกในป ค.ศ. 2007 โดย สถาบัน INSEAD ในความรวมมือกับ WIPO และในป ค.ศ. 
2017 นี้ ถือเปนปที่ 10 ของการจัดทําดัชนี GII โดยทําการสํารวจและจัดอันดับประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
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ครอบคลุม 127 ประเทศ/เขต
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ทั่ ว โ ล ก  GII 
ประกอบดวยดัชนียอย 2 ตัว 
ไดแก ดัชนียอยปจจัยเขาทาง
นวัตกรรม (Innovation input 
sub-index) และดัชนียอย 
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง น วั ต ก ร ร ม 
(Innovation output sub-index) 
โดยใหน้ําหนักดัชนียอยทั้งสอง
ตัวเทากัน ดัชนียอยทั้ง 2 ตัว เกิด
จากการวัดปจจัยที่ เกี่ยวของ
จํานวน 81 ปจจัย ภายใตกลุม
ปจจัย 7 กลุม แบงออกไดเปน กลุมปจจัยที่ สอดคลองกับดัชนียอยปจจัยเขาทางนวัตกรรม ไดแก ปจจัย

ดานสถาบัน (Institutions) ปจจัยดานทุนมนุษย
และการวิจัย (Human capital and research)  
ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
ปจจัยดานระบบตลาด  (Market 
sophistication) และปจจัยดานระบบธุรกิจ 
(Business sophistication) สวนกลุมปจจัยที่
สอดคลองกับดัชนียอยผลผลิตทางนวัตกรรม 
ไดแก ผลผลิตจากองคความรูและเทคโนโลยี 
(Knowledge and technology outputs) และ
ผลผลิตจากความคิดสรางสรรค (Creative 
outputs) 

ในป  ค .ศ .  2017 พบวา
สวิตเซอรแลนดยังคงติดอันดับ 1 ประเทศผูนําดานนวัตกรรมโลกเปนปที่ 3 โดยมีคะแนนรวมทั้งหมด 67.69 
คะแนน สวนอันดับ 2 – 5 ไดแก สวีเดน เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร สําหรับประเทศ

ท่ีมา : The Global Innovation Index 2017 
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ไทยสามารถทําอันดับโดยรวมข้ึนมา 1 อันดับ จากอันดับที่ 52 ในป ค.ศ. 2016 (จาก 128 ประเทศ/เขต 
เศรษฐกิจ) มาเปนอันดับที่ 51 ในป ค.ศ. 2017 (จาก 127 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ) ซึ่งเปนการปรับตัวดีข้ึนดี
ข้ึนติดตอกันเปนปที่ 3 และหากพิจารณาในกลุมประเทศ ASEAN+3  ไทยอยูในอันดับที่ 7 รองจากสิงคโปร 
เกาหลีใต ญ่ีปุน จีน มาเลเซีย และเวียดนาม ทั้งนี้ไทยมีอันดับปรับข้ึนในกลุมปจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับดัชนียอย
ผลผลิตทางนวัตกรรม ซึ่งถือวามีน้ําหนักที่สงผลตอดัชนี GII คอนขางสูง ถึงแมวาอันดับในหลายปจจัยใน
กลุมที่เกี่ยวเนื่องกับดัชนียอยปจจัยเขาทางนวัตกรรมจะมีการปรับลดลงยกเวนปจจัยในดานสถาบนักบัดาน
ทุนมนุษยและการวิจัยที่สวนใหญมีอันดับปรับตัวสูงข้ึน  

 

Innovation index ranking of Thailand by GII

2558 (2015) 2559 (2016)  2560 (2017)

จํานวนประเทศ (Number of countries) 141 128 127

อนัดบัความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทย (GII: Global Innovation Index) 55 52 51

ดชันีปจจัยเขาทางนวัตกรรม (Innovation input 
sub‐index) 62 57 65
1) สถาบัน (Institutions) 92 81 75

1.1  สภาพแวดลอมทางดานการเมือง (Political environment) 103 82 79

1.2  สภาพแวดลอมทางดานกฏหมาย (Regulatory environment) 119 111 110

1.3  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business environment) 48 54 37

2) ทุนมนษุยและการวิจัย (Human capital and research) 60 70 72

2.1 การศึกษา (Education) 45 78 85

2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary education) 93 92 90

2.3 การวิจัยพัฒนา (Research and development) 48 43 40

3) โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 64 68 71

3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICTs) 73 71 71

3.2 โครงสรางพื้นฐานท่ัวไป (General infrastructure) 40 46 51

3.3 ความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม (Ecological sustainability) 71 78 77

4) ศักยภาพทางการตลาด (Market sophistication) 41 28 42

4.1 เครดิต (Credit) 64 60 58

4.2 การลงทุน (Investment) 30 24 50

4.3 การแขงขันทางการคา (Trade & Competition) 62 31 26

5) ศักยภาพทางธุรกิจ (Business sophistication) 54 49 68

5.1 บุคลากรที่มีความรู (Knowledge workers) 39 37 85

5.2 การเชื่อมโยงนวัตกรรม (Innovation linkages) 96 84 85

5.3 การดูดซับความรู (Knowledge absorption) 44 40 22

ดชันีผลผลติดานนวัตกรรม (Innovation output 
sub‐index) 50 50 43
6) ผลผลติจากการพัฒนาความรูและเทคโนโลยี (Knowledge and 

technology outputs) 48 46 40

6.1 การสรางความรู (Knowledge creation) 57 54 47

6.2 ผลกระทบเชิงความรู (Knowledge impact) 49 44 35

6.3 การเผยแพรความรู (Knowledge diffusion) 45 38 39

7) ผลผลติจากความคิดสรางสรรค (Creative outputs) 52 57 53

7.1 สินทรพัยท่ีจับตองไมได (Intangibles assets) 83 76 62

7.2 สินคาและบรกิารเชิงสรางสรรค (Creative goods and services) 25 27 20

7.3 การสรางสรรคผานสื่อออนไลน (Online creativity) 62 65 67

ท่ีมา : : The Global Innovation Index 2015 to 2017  คือ อันดับดีข้ึน
 คือ อันดับคงท่ี
 คือ อันดับแยลง

ปจจัย



 

 

 

 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเอง ประเด็นการพัฒนานวัตกรรมท่ีไทยมีพัฒนาการท่ีดี อาทิ การสราง
ความรู สินทรัพยที่จับตองไมได สินคาและบริการเชิงสรางสรรค รวมถึงการสรางสรรคผานสื่อ
ออนไลน สวนประเด็นที่อาจจะตองใหความสนใจ อาทิ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน ศักยภาพทางธุรกิจ 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดี
ในบริบทที่เกี่ยวของทางดานผลผลิตทางนวัตกรรม อาทิ การสรางความรู สินทรัพยที่จับตองไมได สินคา
และบริการเชิงสรางสรรค รวมถึงการสรางสรรคผานส่ือออนไลน ทั้งนี้ตามรายงานฯ ฉบับนี้ ยังระบุวาจุด
แข็งของประเทศไทยทางดานผลผลิตทางนวัตกรรม ไดแก ประเด็นการสงออกที่ประเทศไทยมีการสงออก
สินคาไฮเทคโนโลยีและสินคาเชิงสรางสรรคในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับการสงออกทั้งหมด อยางไรก็ตามใน
บริบทที่เกี่ยวของทางดานปจจัยเขาทางนวัตกรรมหรือทรัพยากรทางนวัตกรรม ประเทศไทยอาจจะตองให
ความสนใจในหลายประเด็นที่อันดับปรับตัวลดลงจากปที่ผานมา อาทิ ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยเฉพาะอัตราสวนนักเรียนตอครู 1 คนที่สอนระดับมัธยมศึกษา ที่ครูไทย 1 คนตองดูแลนักเรียนประมาณ 
28 คน มากเปนอันดับที่ 101 จากทั้งหมด 111 ประเทศ แมวาสัดสวนจํานวนนักเรียนตอครูอาจไมสามารถ
สะทอนประเด็นดานการศึกษาไทยไดทั้งหมด แตตัวเลขนี้สามารถบอกระดับภาระงานของครูไทยไดดี
พอสมควร ในดานอ่ืนๆ ที่อาจจะตองใหความสนใจเปนพิเศษ ไดแก ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั่วไป 
ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส และการขยายตัวของการลงทุนในประเทศ ดานศักยภาพทาง
การตลาด โดยเฉพาะการกูยืมเงินในระดับจุลภาคของสถาบันการเงิน2 และการรวมลงทุน และสุดทายใน
ดานศักยภาพทางธุรกิจ โดยเฉพาะการจางงานในธุรกิจบริการบนฐานความรู การลงทุนดานวิจัยและ
พัฒนาจากตางประเทศ และรอยละของบริษัทที่มีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานอยางเปนทางการ ทั้งนี้ 
ขอมูลในป 2016 บริษัทในประเทศไทยที่มีการจัดฝกอบรมใหกับพนักงานอยางเปนทางการคิดเปนจํานวน
รอยละ 18 อยูในอันดับที่ 81 จากทั้งหมด 92 ประเทศ 

                                                        
2ขอมูลของไทยเปนขอมูลในป 2011 ในขณะที่ขอมูลของประเทศอ่ืนสวนใหญเปนขอมูลในป 2015 



 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน สิงคโปรมีคะแนนสูงสุดในหลายตัวชี้วัดที่
สําคัญ และเวียดนามมีคะแนนที่ดีในหลายดาน สงผลใหประเทศเวียดนาม มีอันดับโดยรวมอยูที่ 
47 ขยับขึ้นมาจากป 2016 ที่อยูอันดับที่ 59 ถึง 12 อันดับ สูงที่สุดในกลุมประเทศรายไดปานกลาง
ระดับลาง และสูงกวาประเทศไทย 4 อันดับ 

เมื่อเรา “รูเรา” แลววาสถานะและชองวางการพัฒนาของตัวเองเปนเชนไร เราก็ควรจะ “รูเขา” 
ดวย โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในบางประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญ พบวา
สิงคโปรมีคะแนนสูงสุดในบรรดาสมาชิกในกลุมอาเซียนในหลายตัวชี้วัดที่สําคัญ ยกเวนดานคาใชจายดาน
การศึกษา (เวียดนามมีคะแนนสูงสุดในกลุมฯ) การลงทุนภายในประเทศ (บรูไนมีคะแนนสูงสุดในกลุมฯ) 
การสงออกบริการดาน ICT (ฟลิปปนสมีคะแนนสูงสุดในกลุมฯ) และการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การคา (เวียดนามมีคะแนนสูงสุดในกลุมฯ) ขอคนพบที่สําคัญอีกประการ ไดแก การที่เวียดนามมีคะแนนที่
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ดีในหลายดาน อาทิ คาใชจายดานการศึกษา การลงทุนภายในประเทศ FDI จํานวนคําขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร และการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ซึ่งจากปจจัยดังกลาวสงผลใหประเทศเวียดนาม 
มีอันดับโดยรวมอยูที่ 47 ขยับข้ึนมาจากป 2016 ที่อยูอันดับที่ 59 ถึง 12 อันดับ สูงที่สุดในกลุมประเทศ
รายไดปานกลางระดับลาง และสูงกวาประเทศไทย 4 อันดับ อยางไรก็ตามยังคงมีดานที่เวียดนามอาจจะ
ตองเรงพัฒนา อาทิ การจางงานในธุรกิจบริการบนฐานความรู จํานวนและคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ
ในวารสารทางวิทยาศาสตร และการสงออกบริการดาน ICT สําหรับประเทศไทยหากเปรียบเทียบกับกลุม
อาเซียน ดานที่ประเทศไทยมีความแข็งแกรง ไดแก คาใชจายดานการศึกษา อัตราการเขาเรียน
ระดับอุดมศึกษา การใช ICT ภายในประเทศ จํานวนและคุณภาพของบทความที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิทยาศาสตร รวมถึงการยื่นคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา ในทางตรงกันขามดานที่ประเทศไทย
อาจจะมีพัฒนาการที่ยังไมคอยดีเมื่อเทียบกับในกลุมอาเซียน อาทิ การลงทุนภายในประเทศ FDI การจาง
งานในธุรกิจบริการบนฐานความรู และการสงออกบริการดาน ICT อยางไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบประเทศไทย
กับกลุมประเทศรายไดปานกลางระดับบนจํานวน 35 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ อาจกลาวไดวาประเทศไทยมี
ศักยภาพทางนวัตกรรมอยูในระดับที่นาพอใจ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยูที่อันดับ 8 และเมื่อพิจารณาใน
สวนของดัชนียอยผลผลิตทางนวัตกรรมและอัตราสวนประสิทธิภาพของการพัฒนานวัตกรรม (Innovation 
Efficiency Ratio) ประเทศไทยสามารถติดอยูใน 5 อันดับสูงสุดของกลุมประเทศรายไดปานกลางระดับบน 

กลาวโดยสรุป หากเปรียบเทียบการวิเคราะหสถานะและชองวางของการพัฒนานวัตกรรมใน
ประเทศไทยรวมถึงในภาคอุตสาหกรรมคร้ังนี้ เปรียบเสมือนการทดสอบปลายภาคประจําปที่มีนักเรียนเขา
สอบจํานวนมาก หากเปรียบเทียบประเทศไทยเปนนักเรียนที่เขาสอบคนหนึ่ง เมื่อเทียบกับตัวเอง ประเทศ
ไทยมีอันดับผลการสอบดีข้ึนหนึ่งอันดับจากการสอบในคร้ังกอน แตวิชาที่ประเทศไทยอาจจะตองทํา
การบานเพิ่มมากข้ึน อาทิ  ดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส การขยายตัวของการ
ลงทุนในประเทศ การกูยืมเงินในระดับจุลภาคของสถาบันการเงิน  การรวมลงทุน การจางงานในธุรกิจ
บริการบนฐานความรู การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาจากตางประเทศ และการจัดฝกอบรมใหกับพนักงาน
ในองคกร หากเทียบกับนักเรียนในหองเดียวกันซ่ึงมีทั้งหมด 8 คน ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย กัมพูชา และประเทศไทย สิงคโปรไดอันดับที่หนึ่งของหองในการสอบคร้ังนี้ มาเลเซีย
และเวียดนามไดอันดับที่สองและสามตามลําดับ สวนไทยอยูอันดับที่ส่ีของหอง โดยเวียดนามสามารถพลิก
กลับมาแซงประเทศไทยไดในปนี้ จากปกอนที่ไทยอยูอันดับที่สามและเวียดนามอยูในอันดับที่ส่ีของหองซึ่ง
หมายถึงภูมิภาคอาเซียน 8 ประเทศดังกลาวขางตน อยางไรก็ตามในสวนของประเทศไทย ภาครัฐไดมีการ



 

 

 

 

 

ขับเคลื่อนการพัฒนาและใชนวัตกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมที่มีการเติบโต
สูง (Innovative Startup) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  โครงการยกระดับและพัฒนา
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เฉพาะในสวนของภาคอุตสาหกรรมเองก็มีการ
สงเสริมใหผูประกอบการใชนวัตกรรม ในการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑและปรับเปล่ียนกระบวนการ
ผลิต มีการสรางและพัฒนาตลาดสําหรับสินคาคุณภาพและสินคาสําหรับกลุมเฉพาะ เชน สินคาสรางสรรค 
สินคาสําหรับกลุมผูสูงอายุ คนรุนใหม กลุมกําลังซื้อสูง ทั้งหมดนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เขมขน สงผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และนําไปสูสังคมที่ขับเคลื่อน
ดวยความรูและนวัตกรรม 

 

 

 

 


