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อันใกล และเพื่อเขาใจถึงบทบาทของภาคอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหัวจักร
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 หากทานตองการทราบรายละเอียด หรือขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
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โทรสาร 0 2644 7023 หรือ เว็บไซต สศอ. www.oie.go.th 
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 จาก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงพระราชทานแกพสกนิกรทุกหมูเหลา รัฐบาลจึงรับมาใสเกลาฯ นำมาใช

เปนแนวทางหลกัในการบรหิารราชการแผนดนิ เพือ่เปนการสรางความเขมแข็ง

ใหกับทุกภาคสวนของสังคม 

 สำนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม 

ไดยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการสรางภูมิคุมกันที่ดี ใหกับภาค

อุตสาหกรรม โดยใหความสำคัญกับเปาหมายการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิต

ภาพ เนื่องจากเปนปจจัยสำคัญที่จะนำไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

มั่นคง จึงไดรวมกับภาคเอกชนจัดทำ “แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพ
และผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551-2555” ซึ่งเปนรากฐานการ

เติบโตของผลิตภัณฑประชาชาติ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศที่ยั่งยืนในระยะยาวตอไป 

 

 ดังนั้น “Productivity” คือ ผลิตภาพการผลิตนั่นเอง  
 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ผานมา เกิดบนพื้นฐานของการ

ขยายตัวในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ โดยอาศัยปจจัยทุนและแรงงานเปน

หลัก ซึ่งการเพิ่มของผลิตภาพการผลิตโดยรวมยังอยูในระดับต่ำ ดังนั้นจึง

จำเปนตองมีการพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity) เพื่อสรางความแข็ง

แกรงที่ยั่งยืนใหกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  

 

 การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) จะประสบผลสำเร็จไดยอม
จะตองมาจากปจจัยภายใน เชน พื้นฐานดานทักษะแรงงานที่มีจุดแข็ง 
ตลอดจนมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเปนตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งจะเปนพื้น
ฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนตอไป 

·ºπ·¡à∫∑°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ 
·≈–º≈‘μ¿“æ¿“§Õÿμ “À°√√¡  
(Productivity) 
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 แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 

Productivity ที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงคที่จะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

 1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ 

ซึ่งเปนรากฐานการเติบโตของผลิตภัณฑประชาชาติที่ยั่งยืน อันจะนำไปสูการเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 2. เพื่อแกไขปญหา ตลอดจนสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันใหกับภาค

อุตสาหกรรมของไทยใหสามารถอยูรอดและแขงขันไดในเวทีการคาโลก 

 3. เพื่อผลักดันใหภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาดวยตนเอง และให

ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ โดยรวมมือกับภาครัฐในการรวมคิดรวม

ทำ (Collaboration) 

 4. เพื่อชวยผูประกอบการแกไขปญหาและพัฒนาผลิตภาพของผูประกอบการเอง 

และตามความตองการของกลุมอุตสาหกรรม ตามยุทธศาสตรที่วางไวทุกประการ 

  

 

s....ª√–‚¬™πå∑’Ë ‰¥â®“° Productivity 
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 สศอ. ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดทำแผนแมบท Productivity ไดมีแนวทาง

รวมกันกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน อันจะนำไปสูความแข็งแกรงของ

ประเทศที่มาจากภายในสูภายนอก โดยกำหนดเปาหมายที่สำคัญ 3 เปาหมายดังนี้ 

 เปาหมายที่ 1 ผลิตภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ของภาค

อุตสาหกรรมขยายตัวในอัตรารอยละ 5 ตอป 

 เปาหมายที่  2 กลุมอุตสาหกรรมที่ เขารวมโครงการภายใตแผนแมบท

มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนกลุมอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการภายใตแผน
แมบทในป 2551 มีจำนวน 13 กลุมอุตสาหกรรม และจะเพิ่มขึ้นเปนไมนอยกวา 25 กลุม

อุตสาหกรรม ในป 2555 

 เป าหมายที่  3  ผู ประกอบการที่ เข าร วมโครงการภายใตแผนแมบท

มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวนผูประกอบการที่เขารวมโครงการภายใตแผนแมบท

ในป 2551 มีจำนวนไมนอยกวา 4,500 โรงงาน และจะเพิ่มขึ้นเปนไมนอยกวา 9,000 

โรงงาน ในป 2555 

s....‡ªÑ“À¡“¬¢Õß Productivity 

°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–º≈‘μ¿“æ¿“§Õÿμ “À°√√¡ (Productivity) (æ.». 2551-2555) 
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ç¬ÿ∑∏»“ μ√å  Ÿà§«“¡ ”‡√Á®é 
 

 เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวทุกประการ จึงจำเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองมีแผนยุทธศาสตรที่ดีอันจะนำไปสูความแข็งแกรงของภาคอุตสาหกรรมไทย 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงไดกำหนดยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมดังนี้ 

 • ยุทธศาสตรที่ 1  การยกระดับความสามารถ
ทักษะแรงงาน (Human Skill) ทั้งแรงงานที่มีอยูเดิมและ
แรงงานที่กำลังเขาสูภาคอุตสาหกรรม 
 โดยยกระดับความรู ทักษะแรงงานทั้งเกาและใหม

เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง สนับสนุนใหมีการกำหนด

มาตรฐานฝมื อแรงงานทั้ ง ในและนอกระบบ และให

ความสำคัญกับคาตอบแทน โดยกำหนดใหมีองคกรหรือ

หนวยงานรับรองมาตรฐาน (Certification Authority) สำหรับ

ทดสอบฝมือแรงงาน 

 • ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับความสามารถ
ทางดานการบริหารจัดการ (Management) ซึ่งมี
แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
 นำระบบ IT มาใชในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ

และผลิตภาพ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง โดย

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และสงเสริมการทำ

จัดทำฐานขอมูลเชิงเปรียบเทียบหรือ Benchmarking, Best 

Practices เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ผลิตภาพของกลุมอุตสาหกรรม ตลอดจนสรางจิตสำนึก

และแรงจู ง ใจในการเพิ่ มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

แกผูประกอบการ 

  
 

°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–º≈‘μ¿“æ¿“§Õÿμ “À°√√¡ (Productivity) (æ.». 2551-2555) 
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 • ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักร 
 ส ง เสริมการพัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพ

เครื่องจักรในแตละกลุมอุตสาหกรรม เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

และผลิตภาพในการผลิต 

 • ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบ Logistics 
ภายในกลุมอุตสาหกรรม 
 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนพัฒนาระบบ 

Logistics ภายในกลุมอุตสาหกรรม เพื่อการเพิ่มร ะสิ ทธิ ภ าพ

และผลิตภาพ 

 • ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางเครือขายพันธมิตร
ธุรกิจ และ Supply Chain 
 สนับสนุนการรวมกลุมธุรกิจในลักษณะเครือขาย

วิสาหกิจ (Cluster) และ Supply Chain เพื่อเชื่อมโยงการผลิต 

โดยเนนการเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางกลุมที่อยูในระดับ

หัวแถวกับทายแถว รวมทั้งกระตุนการมีสวนรวมอยางจริงจัง

จากภาคเอกชน และสรางจิตสำนึกของผูบริหาร ผูประกอบ

การในการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจใหมีความเขมแข็ง 

 

°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–º≈‘μ¿“æ¿“§Õÿμ “À°√√¡ (Productivity) (æ.». 2551-2555) 
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s....รูจักโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 
 

 เนือ่งจากโลกในปจจบุนักำลงัตืน่ตวักบัการเขาสูยคุเศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรมฐานความรู (knowledge-based industry / economy)  

ซึ่งถือเปนแนวคิดสำคัญของประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกำลัง 

พัฒนาใชผลักดันให เกิดสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู โดย  

สรางความเขมแขง็ในระบบนวตักรรมแหงชาต ิกระทรวงอตุสาหกรรม 
โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงไดรวมมือกับ  
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทำแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา 
พ.ศ. 2551-2555 ขึ้น ซึ่งมีองคประกอบ 2 สวนหลัก คือ โครงสรางพื้นฐานทางปญญา

และระบบการบริหารจัดการความรู 

 

1.  โครงสรางพื้นฐานทางปญญา มีองคประกอบดังนี้   
 ทรัพยากรมนุษย มีความสำคัญอยางมากเนื่องจากเปน 

ตัวกลางในการสราง กระจาย และใชความรู ฉะนั้นการใหการศึกษา 

และการฝกอบรมจะตองมีมาตรฐานสูงและเปนไปอยางกวางขวาง 

ตลอดชีวิตการทำงานของบุคคล  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

การประมวล เก็บรักษา ถายโอน และสื่อสารขอมูลทั้งขอความ  เสียง และภาพ โดยถือเปน

โครงสรางพื้นฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจฐานความรูในการทำใหประชาชนและธุรกิจ

สามารถ เข าถึ งสารสน เทศจากทั่ วทุ กมุ ม โลก  และดึ งสารสน เทศนั้ นออกมา

เปนความรูโดยเฉพาะบริการอินเทอรเน็ต 

‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ßªí≠≠“ 
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 วัฒนธรรมและจริยธรรมในสังคม จะตองสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูใน

องคกรและปจเจกบุคคล  วัฒนธรรมการเปนผูประกอบการ (entrepreneurship)   

และคานิยมของสังคมที่ยอมรับแนวความคิดใหมๆ  และยอมรับความลมเหลว (failure 

acceptance) เปนตัวกระตุนใหคนในสังคมกลาคิดคนนวัตกรรมซึ่งเปนกิจกรรม 

ที่มีความเสี่ยงสูง 

 กฎหมายและแรงจูงใจ ในที่นี้คือการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่ยอมรับวา
ความรูเปนสินทรัพย เพื่อเปนฐานการดำเนินงานของเศรษฐกิจ/สังคมฐานความรู  การวาง

ระบบทรัพยสินทางปญญาใหมีความสมดุลระหวางการสงเสริมการสรางความรูใหม 

และการแพรกระจาย 

 โครงสรางพื้นฐานและสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

กระบวนการสราง แพรกระจาย และใชความรู อาทิ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย อุทยาน

วิทยาศาสตร ศูนยบมเพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนยวิเคราะหทดสอบและมาตรวิทยา 

และระบบสอบเทียบและมาตรฐานเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐานการผลิตของประเทศ 

สูมาตรฐานสากล  

 

2.ระบบการบริหารจัดการความรู  มีองคประกอบดังนี้ 
  การผลิตความรู (knowledge production) โดยการคนควา วิจัย พัฒนา        

ออกแบบและทำวิศวกรรม เพื่อใหไดมาซึ่งความรู ใหม (knowledge creation) และการ

ไดมาซึ่งความรูที่มีอยูแลว (knowledge acquisition) 

 การแพรกระจายความรู (knowledge diffusion) โดยใหการศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดความรูใหมฝงเขาไปในตัวคนหรือการเผยแพรความรูสู

สาธารณชนโดยวิธีการตางๆ 

 การใชความรู (knowledge utilization) คือการใชความรูไปแกปญหา  

โดยเฉพาะใหความรูเขาไปสูกระบวนการทางอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ 

หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ 
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 แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา ป พ.ศ. 2551-2555 จะทำใหสังคมไทย

มีพัฒนาการทางโครงสรางที่แข็งแกรง สามารถยืนหยัดตอสูในภาวะการแขงขันรอบดานได

อยางสมดุล โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่จะเปนหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหกาวหนา

อยางไมหยุดยั้งตอไป โดยแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญาไดกำหนดวัตถุประสงค

ไวดังนี้ 

 1. เพื่อเรงรัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่ เขมแข็ง เพื่อสนับสนุน

ภาคการผลิต และเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน 

 2 . เพื่ อ เป นการสร า งความ เชื่ อม โยงระหว า งภาคส วนต า งๆ ซึ่ ง จ ะ

สนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรม นักธุรกิจ นักวิจัย ระบบ

การศึกษา ระบบเศรษฐกิจและประชาชนทั่วไป 

  

 

ª√–‚¬™πå∑’Ë ‰¥â®“°‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ßªí≠≠“ 

·ºπ·¡à∫∑ √â“ß™“μ‘ 



11 ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ßªí≠≠“ (æ.». 2551-2555) 

 แผนแมบทฉบับนี้มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาในดานการเพิ่ม

ความสามารถในการสรางและการใชประโยชนความรู เพื่อนำไปสูการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยมีจุดหมายของการพัฒนาคือ ภายในป 2555 ประเทศไทยจะบรรลุ

เปาหมาย 3 ประการดังนี้  

 

 เปาหมายที่ 1   รอยละ 35 ของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต                                    

                                 มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

 เปาหมายที่ 2   มีความรวมมืออยางใกลชิดระหวางภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา    

                                 การวิจัย และการเรียนการสอน  

เปาหมายที่ 3 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ในดาน

บุคคลากรวิจัยและพัฒนา และสิทธิบัตรที่จัดทำโดย International 

Institute for Management Development (IMD) อยูในตำแหนง 

ไมต่ำกวาจุดกึ่งกลาง 

 

‡ªÑ“À¡“¬·ºπ·¡à∫∑‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ßªí≠≠“ 
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 แผนนี้จะมุงเนนการสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตความรู อันประกอบดวย

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา จึงไดกำหนดกลยุทธการพัฒนา เพื่อใหหนวยงานตางๆ  

มียุทธศาสตรในการดำเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่เปนไปใน

ทิศทางเดียวกันดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิต  
 เปนการสรางชองทางความรวมมือเพื่อเขาถึงมาตรการสนับสนุนภาคเอกชน

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสถาบันรวมทั้ง

กฎหมายและแรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาระบบ

คุณภาพ เสริมสรางความรูความเขาใจในทรัพยสินทางปญญา วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม รวมทั้งสรางความตระหนักและความเขาใจในทรัพยสินทางปญญา และชอง

ทางในการใชประโยชนในทรัพยสินทางปญญา 

 

ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของแหลงผลิตความรู 
 พัฒนาศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางใหเขมแข็ง และทำงานตรงกับความตองการของ

ภาคการผลิต โดยการถายทอดความรูระดับสูงระหวางภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการของภาคการผลิตและบริการ และสงเสริม 

การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีทักษะในการประดิษฐคิดคน 

 

ยุทธศาสตรสรางความเชื่อมโยงระหวางแหลงผลิตความรูและผูใชความรู 
 การพัฒนาเครือขายนวัตกรรมอุตสาหกรรมกลุมยอย ประกอบดวยกิจกรรมทั้งใน

สวนการสรางความเชื่อมโยง และการเพิ่มความสามารถของภาคการผลิต ตลอดจนแหลง

ผลิตความรู การดำเนินงานจะทำในลักษณะชุดโครงการที่มีการออกแบบใหสอดคลองและ

ประสานกันทุกสวน โดยมีเปาหมายในการพัฒนาผูประกอบการผลิตในกลุมใดกลุมหนึ่ง

เปนการเฉพาะ ซึ่งจะมีการคัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมนำรองเพื่อทำการพัฒนาเครือขาย

นวัตกรรมนั้น  
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