รายงานผลการสํารวจ
ขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย ประจําป 2550
(Thailand Innovation Capability Index: ICI 2007)

จัดทําโดย
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด

ตุลาคม 2550

นวัตกรรม

คือ สิ่งใหมทเี่ กิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม

Innovation:

as new things derived from the exploitation of knowledge and creativity, leading
to enhancement of social and economic value.

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมอนุญาตใหคัดลอก ทําซ้ํา และดัดแปลง สวนใดสวนหนึ่งของหนังสือฉบับนี้
นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของลิขสิทธิ์เทานั้น

ผลิต ออกแบบ และสรางสรรค
งานสงเสริมภาพลักษณองคกร
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-644 6000 โทรสาร 02-644 8444
http://www.nia.or.th

ผลการสํารวจทัศนคติดานความสามารถดานนวัตกรรมของผูบริหารระดับสูง (CEOs Survey)
Knowledge Creation
CEOs ตางเห็นวาองคกรสรางความรูในดานตางๆ รอยละ.....
1. ดานผลิตภัณฑ (Product / Service)
2. ดานเทคโนโลยี (Technology)
3. ดานกระบวนการ (Process)
4. ดานการบริหารจัดการ (Management)
5. ดานการออกแบบ (Design)

Knowledge Transfer

Knowledge Utilization

CEOs เห็นวาองคกรใหความสําคัญกับการถายทอดองคความรูในดานตางๆ ดังนี้
รอยละ*
21.2
20.5
20.0
19.6
18.7

CEOs เห็นวาองคกรนําความรูไปใชเพื่อ...
รอยละ*
1. พัฒนาคุณภาพสินคา / บริการ
18.1
2. พัฒนาผลิตภัณฑ / บริการใหม
17.9
3. เพิ่มผลผลิต / ประสิทธิภาพ
17.2
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากร
16.3
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
15.8
6. บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
14.7

รอยละ*
1. การถายทอดความรูอยางไมเปนทางการในองคกร
2. การถายทอดองคความรูโดยผานการฝกอบรม

53.2
24.8

3. การถายทอดองคความรูอยางเปนระบบโดยการจัดการความรู
(KM) หรือการสรางรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (LO)

22.0

CEOs เห็นวาองคกรอาศัยแหลงที่มาของความรูสําหรับการพัฒนานวัตกรรมจาก,,,
รอยละ*
1. ตางประเทศ
27.2
2. พันธมิตรทางธุรกิจ เชน ลูกคา และ Supplier(s)
24.8
3. ภายในองคกร
24.5
4. ที่อื่นๆ ภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัย
23.6
องคกรของ CEOs ที่ทําการสํารวจ...
มีระบบการสรางแรงจูงใจสําหรับสงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร
รอยละ* 31.7
มีความรวมมือกับสถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษาภายในประเทศในการทําวิจัยและพัฒนา รอยละ* 28.1

รวมคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการสรางความรู
เทากับรอยละ 68.8

รวมคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการถายทอดองคความรู
เทากับรอยละ 63.9

รวมคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการนําความรูไปใชประโยชน
เทากับรอยละ 71.1

Wealth Creation
CEOs เห็นวาการสรางนวัตกรรมนําไปสูการ...
รอยละ
1. ขยายตลาด / สรางตลาดใหม
76.5
2. สรางรายไดเพิ่มขึ้น
75.1
3. ลดตนทุนและคาใชจายตางๆ
67.2

คาเฉลี่ยผลลัพธของนวัตกรรมตอการสรางความมั่งคั่ง
เทากับรอยละ 72.9

ทิศทางและแนวโนมของระดับความสามารถขององคกร
ในอนาคต CEOs เห็นวาองคกรของตนจะ...
1. มีแผนการลงทุนดานนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง
2. มีแผนการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร
3. รวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อสรางนวัตกรรม (Co-creation)

รอยละ
74.1
70.7
65.5

CEOs เชื่อวาในอนาคต (ประมาณ 4-5 ปขางหนา) องคกรของตนจะ.....
มีระดับความสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
รอยละ 67.6 (ระดับสูง)
เปนองคกรนวัตกรรม (Innovative Business)
รอยละ 64.8 (ระดับปานกลางคอนขางสูง)
หมายเหตุ * รอยละไดมาจากการคํานวณคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก

คาดัชนีความเชื่อมั่นของระดับความสามารถดานนวัตกรรม ในป 2550 เทากับ 68.2
Innovation Capability Confidence Index is 68.23 (baseline yr 2007)

ผลการสํารวจความสามารถดานนวัตกรรมของบริษัทในธุรกิจที่มีการแขงขันสูง (Highly Competitive Business Survey)
Knowledge Transfer

Knowledge Creation
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ปรับปรุงกระบวนการเดิม
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
3. ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
4. พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด
5. พัฒนาบริการใหม
6. พัฒนากระบวนการผลิตใหม
7. ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา
1.2 พัฒนารวมกับหนวยงานภายนอก
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
3. พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด
4. พัฒนากระบวนการผลิตใหม
5. พัฒนาบริการใหม
6. ปรับปรุงกระบวนการเดิม
7. ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา
1.3 วาจางสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
3. พัฒนากระบวนการผลิตใหม
4. ปรับปรุงกระบวนการเดิม
5. พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด
6. พัฒนาบริการใหม
7. ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา
1.4 วาจางบริษัทเอกชน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
2. พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด
3. พัฒนากระบวนการผลิตใหม
4. ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
5. พัฒนาบริการใหม
6. ปรับปรุงกระบวนการเดิม
7. ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา
2.คาใชจาย R&D เปนรอยละของรายได

Knowledge Utilization

1. บริษัทมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการ...

1. ในป 2549 บริษัทมีการทํานวัตกรรมโดย...
1.1 ดําเนินการโดยบริษัทเอง
คาเฉลี่ย
(รายการ)*
2.3
2.2
2.1
1.9
1.4
1.4
1,3
2.2
คาเฉลี่ย
(รายการ)*
1.8
1.4
1.3
1.3
1.0
1.0
0.0
1.9

รอยละ
57.6
54.6
41.5
40.6
33.2

1. สรางพันธมิตรทางกลยุทธในระยะยาว
2. ถายทอดความรู
3. เขาสูสาขาเทคโนโลยีใหม
4. ลดความเสี่ยง / ตนทุน
5. ใชทรัพยากรรวมกัน
2. บริษัทอาศัยแหลงขอมูลในการทํานวัตกรรมจาก...

1. บริษัทใชประโยชนจากนวัตกรรมในแงของ...
1. การวิจัยและพัฒนา
2. การนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด
3. การซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ
4. การฝกอบรม
5. การออกแบบ / เตรียมการ
2. บริษัทอาศัยการสรางนวัตกรรมเพื่อการ...

รอยละ
56.6
45.1
42.5
38.5
35.0

1. ลูกคา
2. อินเทอรเน็ต
3. งานแสดงสินคา / นิทรรศการ
4. บทความวิชาการ
5. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

รอยละ
60.6
46.2
46.2
38.8
37.0

รอยละ
71.7
49.1
48.6
46.3
45.3

1. ปรับปรุงคุณภาพสินคา / บริการ
2. เรียนรูเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม
3. ลดตนทุนการผลิต / บริการ
4. เปดตลาดใหม
5. เพิ่มสวนแบงตลาด

3. บริษัทมีระบบการจูงใจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหแก
พนักงาน (เชน รางวัลนวัตกรรม)

มี
ไมมี

รอยละ
36.9
63.1

คาเฉลี่ย
(รายการ)*
1.8
1.3
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.6
คาเฉลี่ย
(รายการ)*
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0

รอยละ
1. 0 - 0.5 %
48.2
2. 0.6 - 1 %
18.2
3. 1.1 - 2 %
6.8
4. 2.1 - 3 %
5.2
5. 3.1 - 5 %
11.6
6. มากกวา 5 %
10.1
3. บริษัทมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
เฉลี่ย (คน)**
1. เดิม
3.9
2. รับเขามาใหมในป 2549
3.2
3. ผานการฝกอบรมดานนวัตกรรมในป 2549
2.6
*จํานวนรายการ/บริษัท/ ป

**จํานวนคน/บริษัท/ ป

Wealth Creation
1. มูลคาที่เกิดจากคาธรรมเนียมในการขาย
เทคโนโลยี (licensing) คิดเปนรอยละของรายได
รอยละ
1. 0 - 5 %
76.8
2. 6-10 %
13.4
3. 11 - 15 %
3.4
4. 16 - 20 %
3.4
5. more than 20 %
2.9

2. มูลคาที่บริษัทไดรับจากการทําผลิตภัณฑใหม
(new product) คิดเปนรอยละของรายได
รอยละ
1. 0 - 5 %
54.6
2. 6- 10 %
20.8
3. 11 - 15 %
4.0
4. 16 - 20 %
8.6
5. more than 20 %
11.9

3. มูลคาเปนจํานวนเงินที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ใหม (new process) คิดเปนรอยละของรายได
รอยละ
1. 0 - 5 %
56.0
2. 6 - 10 %
21.6
3. 11 - 15 %
6.1
4. 16 - 20 %
9.1
5. more than 20 %
7.3

4.มูลคาเปนจํานวนเงินที่บริษัทไดรับจากการสงออก
(export) คิดเปนรอยละของรายได
รอยละ
1. 0 - 5 %
70.4
2. 6 - 10 %
14.7
3. 11-15 %
3.5
4. 16 - 20 %
5.1
5. more than 20%
6.4
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บทสรุปผูบริหาร
สํ า นั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ (สนช.) ร ว มกั บ สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และบริษัทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินโครงการสํารวจขีดความสามารถดานนวัตกรรม
ของประเทศไทย ประจําป 2550 ขึ้นระหวางเดือนมีนาคม – กันยายน 2550 โดยทําการสํารวจใน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 สํารวจขอมูลทัศนคติของผูบริหารระดับสูง (CEOs) จํานวน 100 คน เกี่ยวกับความสามารถ
ดานนวัตกรรมขององคกร / บริษัท (CEOs Survey)
สวนที่ 2 สํา รวจข อ มูลการดํ าเนิน กิจกรรมด านนวั ตกรรมของบริษั ทที่มีศั กยภาพการแขง ขันสู ง
จํานวน 1,000 บริษัท (Company Survey)
โดยโครงการสํารวจขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย ประจําป 2550 นี้ถือเปนการจัดทําดัชนีเพื่อใช
วัดระดับความสามารถดานนวัตกรรมขึ้นเปนครั้งแรกของประเทศไทย
การสํารวจทัศนคติของ CEOs จากทั่วประเทศจํานวน 100 บริษัท เปนการสอบถามเกี่ยวกับระดับความสามารถ
ดานนวัตกรรมขององคกรภายในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา โดยใชตัวแปรหลัก 3 ตัวแปรในการวัดศักยภาพคือ การ
สรางความรู (Knowledge Creation) การถายทอดองคความรู (Knowledge Transfer) และการนําความรูใน
องคกรไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร (Knowledge Utilization) ซึ่งผลการสํารวจพบวา
คาดัชนีความเชื่อมั่นระดับความสามารถดานนวัตกรรม (Innovation Capability Confidence Index) ในป 2550
เทากับ 68.2
หมายความวา ในป 2550 นี้ กลุมผูบริหารระดับสูงมีความเชื่อวา องคกรของตนมีระดับความสามารถในการทํา
นวัตกรรมอยูที่รอยละ 68.2 ซึ่งเปนคาคะแนนที่สะทอนระดับความสามารถดานนวัตกรรมของบริษัทที่มีศักยภาพ
การแขงขันสูงในประเทศไทยวามีศักยภาพในระดับคอนขางดี
เมื่อพิจารณาตัวแปรดานตางๆ ทั้ง 3 ตัวแปร พบวา
• คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรวมของการสรางความรูในดานตางๆ ของบริษัท เทากับรอยละ 68.8
• คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรวมของการถายทอดองคความรูในดานตางๆ เทากับรอยละ 63.9
• คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักรวมของการนําความรูไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร เทากับรอยละ 71.1
ซึ่งหมายความวา ตัวแปรดานการนําความรูไปใชประโยชนมีอิทธิพลมากที่สุดตอคาดัช นีความเชื่อมั่นระดับ
ความสามารถดานนวัตกรรม (Innovation Capability Confidence Index) ในป 2550 โดยตัวแปรดานการสราง
ความรูมีอิทธิพลรองลงมา และตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดัชนีนอยที่สุดคือ การถายทอดความรู

ขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นวา CEOs เห็นความสําคัญของการนําความรูในองคกรไปใชเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรมากที่สุด และเห็นวาการสรางความรูดานตางๆ มีความสําคัญรองลงมา โดยการถายทอดองคความรูใน
ดานตางๆ มีความสําคัญนอยที่สุดตอการสรางความมั่งคั่งขององคกร
ในขณะที่คาเฉลี่ยผลลัพธของนวัตกรรมตอการสรางความมั่งคั่ง เทากับรอยละ 72.9 หมายความวา CEOs
สวนใหญเชื่อวา นวัตกรรมมีผลตอการสรางความมั่งคั่งใหกับบริษัทไดรอยละ 72.9 โดย CEOs เห็นวาการสราง
นวัตกรรมสงผลตอการนําไปสูการขยายตลาด/สรางตลาดใหมมากที่สุด รองลงมาคือ สรางรายไดเพิ่มขึ้น และ
ลดตนทุนและคาใชจายตางๆ ตามลําดับ
สงผลให CEOs มองทิศทางและแนวโนมของระดับความสามารถขององคกรในอนาคตไปในเชิงบวก โดย CEOs
เชื่อวาในอนาคต (ประมาณ 4 - 5 ปขางหนา) องคกรของตนจะมีระดับความสามารถแขงขันไดบนเวทีโลกใน
ระดับสูง และเปนองคกรนวัตกรรม (Innovative Business) ในระดับปานกลางคอนขางสูง
ดังนั้น จึงสรุปไดวา CEOs สวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนานวัตกรรม เชื่อมั่นวา นวัตกรรมจะนําไปสูการสราง
ความมั่งคั่งจากการขยายตลาด หรือสรางตลาดใหม ในอนาคตบริษัทจึงจําเปนตองมีแผนการลงทุนดานนวัตกรรม
และพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งนับวาเปนนิมิตหมายที่ดีตอวงการอุตสาหกรรม และธุรกิจในอนาคตของ
ประเทศไทยในการที่องคกรตางๆ จะสรางนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
สวนการสํารวจขอมูลการดําเนินกิจกรรมดานนวัตกรรมของบริษัทจํานวน 1,000 บริษัท (Company Survey) ก็มี
ตัวแปรหลัก 3 ตัวแปรเชนเดียวกับ CEOs Survey โดยทําการสํารวจเฉพาะบริษัทในธุรกิจที่มีการแขงขันสูง
(Highly Competitive Business) ใน 7 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวย
• อุตสาหกรรมธุรกิจชีวภาพ
• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพร
• อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• อุตสาหกรรมการออกแบบและการสรางตราสินคา
• อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี
• อุตสาหกรรมซอฟตแวร
• อุตสาหกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร
จากการสํารวจพบวาในป 2549 บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงจะดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมในบริษัท
ดังนี้
• ปรับปรุงกระบวนการเดิม
จํานวน 2.3 รายการ / บริษัท / ป
• พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
จํานวน 2.2 รายการ / บริษัท / ป
• พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนสินคาทดแทนคูแขงในตลาด จํานวน 1.9 รายการ / บริษทั / ป

โดยบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงจะมีจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยบริษัทละ 2.2 โครงการ
หมายความวา ในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงมากนี้ บริษัทจะตองดําเนินการพัฒนานวัตกรรม และจําเปนตอง
มีผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ปละไมนอยกวา 2 ผลิตภัณฑ จึงจําเปนตองทําการวิจัยและพัฒนา
สินคาปละไมนอยกวา 2 โครงการเชนเดียวกัน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการ
แขงขันสูงมีจํานวนบุคลากรเฉลี่ยดานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเทากับ 3.9 คน / บริษัท โดยเฉลี่ยรับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานดานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเขามาใหมเทากับ 3.2 คน / ป
อย างไรก็ต าม แม วา บริ ษั ทในกลุม อุต สาหกรรมที่มี ก ารแข งขั นสู ง จะให ความสํ าคั ญกั บ การวิ จัย พั ฒ นาและ
นวัตกรรมในระดับสูง แตบริษัทสวนใหญ (รอยละ 63.1) ไมมีระบบการจูงใจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมแก
พนักงาน
ในสวนของแหลงขอ มูลที่บ ริษัทใชในการพัฒนานวัตกรรม พบวา บริษัทสวนใหญอาศัยขอ มูลในการพัฒ นา
นวัตกรรมจากลูกคาเปนหลัก (รอยละ 56.6) รองลงมาคือ อินเทอรเน็ต (รอยละ 45.1) และงานแสดงสินคา/
นิทรรศการ (รอยละ 42.5) ตามลําดับ และจากการสํารวจพบวา บริษัทอาศัยมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ
เปนแหลงขอมูลในลําดับที่สําคัญนอยที่สุด (รอยละ 35.0)
ในกลุ ม ตัว แปรดานการแลกเปลี่ ยนความรูพ บวา บริษัท สวนใหญ มีความร วมมื อ ในการพัฒนานวั ตกรรมกั บ
หนวยงานภายนอกทั้งในรูปแบบของการวาจาง และการรวมพัฒนา โดยในภาพรวมบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มี
การแขงขันสูงเลือกที่จะวาจางสถาบันการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมมากกวาหนวยงานวิจัยภาคเอกชน
จากการสํารวจพบวา บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงจะวาจางสถาบันการศึกษาใหพัฒนานวัตกรรม
ของบริษัท ดังนี้
• ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
จํานวน 1.8 รายการ / บริษัท / ป
• พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
จํานวน 1.3 รายการ / บริษัท / ป
• พัฒนากระบวนการผลิตใหม
จํานวน 1.0 รายการ / บริษัท / ป
โดยเฉลี่ยบริษัทมีโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับสถาบันการศึกษาเทากับ 1.6 โครงการ/บริษัท/ป จากการสํารวจ
ยังพบวา หากเปนการผลิตผลิตภัณฑที่เปนสินคาทดแทนคูแขงในตลาด พัฒนาบริการใหม หรือการปรับปรุง
บริการเดิม บริษัทในกลุม อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงจะไมทําการวาจางสถาบันการศึกษาใหชวยพัฒนา
นวัตกรรมเลย
ในสวนของการวาจางหนวยงานวิจัยภาคเอกชนพบวา บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงจะวาจางให
พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนสินคาทดแทนคูแขงในตลาด พัฒนา
กระบวนการผลิตใหม และปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม จํานวนเทากับ 1.0 รายการ/บริษัท/ป เทาๆ กัน และพบวา
บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงจะไมมีโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานวิจัยภาคเอกชนเลย

กรณีที่เปนความรวมมือในการพัฒนานวัตกรรม พบวา คาเฉลี่ยของความรวมมืออยูในระดับที่คอนขางสูงในเกือบ
ทุก รายการ โดยบริ ษั ท ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารแขง ขั น สูง จะดํา เนิ นกิ จ กรรมนวัต กรรมร ว มกั บ หนว ยงาน
ภายนอกในการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม และพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาดในสัดสวนที่ใกลเคียง
กับการวาจางสถาบันการศึกษาดําเนินการ (จํานวน 1.8 และ 1.4 รายการ/บริษัท/ป ตามลําดับ)
นอกจากนี้ยังพบวา ในขณะที่บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงไมไดอาศัยสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนสินคาทดแทนคูแขงในตลาด บริษัทกลับมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ถึงจํานวน 1.3 รายการ/บริษัท/ป แสดงวา ระหวางภาคเอกชนดวยกันมีความรวมมือกัน
คอนขางสูงในการพัฒนานวัตกรรมทั้งประเภทสินคาทดแทน (substitution goods) และผลิตภัณฑใหม (new to
the market) สะทอนภาพวาในการแขงขันระหวางภาคเอกชนนั้น ปรากฏความรวมมือในลักษณะของการรวม
รังสรรคนวัตกรรม (co-creation) คอนขางสูง ซึ่งอาจจะผานความรวมมือในลักษณะของเครือขายวิสาหกิจ
(cluster) ก็ได และเทากับวาบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงสวนใหญพัฒนานวัตกรรมแบบระบบเปด
(Open Innovation) มากกวาที่จะเลือกสรางนวัตกรรมจากภายในองคกรเพียงอยางเดียวอันเปนนวัตกรรมใน
ระบบปด (Closed Innovation) ดังเห็นไดจากจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนารวมระหวางบริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงกับบริษัทอื่นเทากับ 1.9 โครงการ/บริษัท/ป
เมื่ อ วิ เ คราะห ส าเหตุ ข องการร ว มมื อ ดั ง กล า วพบว า บริ ษั ท ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารแข ง ขั น สู ง ร ว มมื อ กั บ
หนวยงานภายนอกในการพัฒนานวัตกรรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางพันธมิตรทางกลยุทธในระยะยาว (รอยละ
57.6) ถายทอดความรู (รอยละ 54.6) การเขาสูสาขาเทคโนโลยีใหม (รอยละ 41.5) ลดความเสี่ยง/ตนทุน (รอยละ
40.6) ใชทรัพยากรรวมกัน (รอยละ 33.2) ในสวนของคาใชจายในการทํากิจกรรมนวัตกรรม พบวา บริษัทในกลุม
อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงสวนใหญ (รอยละ 48.2) มีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนานอยกวารอยละ 0.5 ของ
รายได
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาใชจายในการทําวิจัยและพัฒนาและการสรางความมั่งคั่ง (wealth
creation) พบวา
การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (รอยละ 0 – 0.5 ของรายได) จะสงผลใหมีรายไดจากคาธรรมเนียมใน
การขายเทคโนโลยี (licensing) ต่ําตามไปดวย ทวาแมจะมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับสูง (มากกวา
รอยละ 5 ของรายได) ก็ไมกอใหเกิดรายไดจากคาธรรมเนียมในการขายเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจจะ
แสดงวา บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงยังไมมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ “ขาย” ในลักษณะของ
การขายทรัพยสินทางปญญาของบริษัท แตมุงเนนที่จะสรางรายไดจากการผลิตเพื่อจําหนายเองมากกวา
ประการตอมาพบวา การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (รอยละ 0 – 0.5 ของรายได) จะสงผลใหมีรายได
จากผลิตภัณฑใหมต่ําตามไปดวย แตหากมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูงในระดับหนึ่ง (มากกวารอยละ 5 ของ
รายได) จะนําไปสูการสรางรายไดจากผลิตภัณฑใหมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงวา การลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาในระดับต่ํานั้น แทบจะไมมีผลตอการเพิ่มรายไดของบริษัทในระดับที่มีนัยสําคัญเลย ซึ่งหากบริษัทตองการ

สรางรายไดจากการทําผลิตภัณฑใหมนั้น บริษัทจะตองลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากกวารอยละ 5 ของ
รายได จึงจะทําใหเกิดรายไดจากผลิตภัณฑใหมที่ชัดเจน
ในแงของนโยบายนวัตกรรมเทากับวา ภาครัฐอาจจะตองมุงเนนไปที่การเพิ่มสัดสวนของคาใชจายดานการวิจัย
และพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มากกวารอยละ 5 เชนกัน นโยบายที่เนนการเพิ่ม
คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จากรอยละ 0.25 เปนรอยละ 0.5 หรือ
แมแตรอยละ 1.0 จึงไมนาจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญแตประการใด
ประการที่สาม ในทางที่คลายคลึงกัน จากการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวา การลงทุนดานวิจัยและ
พัฒนาในระดับต่ํา (รอยละ 0 – 0.5 ของรายได) สงผลตอรายไดที่เกิดจากการสรางกระบวนการผลิตใหม (new
process) ต่ําเชนเดียวกัน แตเมื่อมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูงในระดับหนึ่ง (มากกวารอยละ 5 ของรายได)
จะนําไปสูการสรางรายไดที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสะทอนผลการวิเคราะหที่เหมือนกับ
กรณีของการทําผลิตภัณฑใหมนั่นเอง
ประการสุดทาย พบวา การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (รอยละ 0 – 0.5 ของรายได) ทําใหเกิดรายได
จากการสงออกต่ําตามไปดวย ทวาแมจะมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับสูงก็ตาม กลับไมมีความสัมพันธ
ตอการสรางรายไดจากการสงออก ซึ่งอาจหมายความวา นวัตกรรมของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขัน
สูงสวนใหญยังไมใชสินคาที่สงออกเปนหลัก โดยสวนมากอาจจะเปนสินคาที่จําหนายภายในประเทศ หรือกลาว
อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ บริ ษั ท ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารแข ง ขั น สู ง มุ ง เน น การพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ จํ า หน า ย
ภายในประเทศมากกวาจะเนนที่การสงออก และแมวาจะมีบางบริษัทที่เนนการสรางนวัตกรรมเพื่อขายตลาด
ตางประเทศแตก็ยังอาจอยูในชวงเริ่มตนเนื่องจากบริษัทสวนใหญยังไมสามารถสรางรายไดจากนวัตกรรมเพื่อการ
สงออกอยางมีนัยสําคัญ
การดําเนินโครงการสํารวจขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย ประจําป 2550 ในครั้งนี้ ถือเปนการ
สํารวจระดับการพัฒนานวัตกรรมในภาคเอกชนเปนครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีเปาหมายที่จะดําเนินโครงการ
สํ า รวจเช น นี้ อี ก เป น ประจํ า ทุ ก ป ดั ง นั้ น ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสํ า รวจในป 2550 จึ ง เป น การสร า งข อ มู ล ตั้ ง ต น
(baseline data) อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาเปรียบเทียบในอนาคต โดยที่คณะผูดําเนินโครงการ
อาจจะทําการปรับปรุงตัวแปรที่ใชในการสํารวจและเครื่องมือในการวัดตางๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นไปในปตอๆ ไป

ความเปนมาของโครงการ
โครงการสํารวจขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย ประจําป 2550
(Innovation Capability Index: ICI 2007)
ในปจจุบันมีการวัดเพื่อประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยทําการเปรียบเทียบ
กับนานาประเทศเปนประจําทุกป ซึ่งมี 2 หนวยงานหลักที่ทําหนาที่ดานนี้คือ World Economic Forum (WEF) และ
The International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งเปนเพียงการวัดระดับความสามารถในการ
แขงขันหรือ Competitive Index ในภาพรวมเทานั้น ยังไมมีการวัดขีดความสามารถดานนวัตกรรมในระดับองคกร/
บริษัทเลย ทําใหผูที่สนใจในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเองไมสามารถตอบไดอยางมั่นใจวาระดับการพัฒนาดาน
นวัตกรรมของประเทศไทยในขณะนี้อยูที่เทาไหร ซึ่งระดับความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศยอมสงผลกระทบ
ตอระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวมแนนอน ดังนั้น เมื่อพิจารณาในมุมนี้แลว การรูระดับ
ความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศโดยเฉพาะจึงยอมเปนเรื่องที่มีความจําเปนและเรงดวนเปนอยางยิ่ง
เพื่อใหการกําหนดนโยบายตางๆ ของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และของประเทศไทยในอนาคตเปนไป
อยางมีทิศทาง มีหลักเกณฑและมีขอมูลทางสถิติที่เชื่อถือไดรองรับ
ทั้งนี้ การพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยจําเปนตองอาศัยกลไกสนับสนุนการลงทุนเพื่อสงเสริมการนําผลงานวิจัย
และพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงธุรกิจ ระบบการเงิน (ตลาดการเงิน และตลาดทุน) จึงมีสวนสําคัญในการพัฒนา
นวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค
เพื่ อศึ กษาระดั บความสามารถด านนวัตกรรมของผู ประกอบการ โดยเฉพาะอย างยิ่ งผูประกอบการเทคโนโลยี
(Technopreneurs) ในระยะเริ่มตนซึ่งมีความเสี่ยงสูงทั้งในแงของเทคโนโลยีและเงินลงทุน เพื่อทําการวิเคราะหใหเปน
ขอมูลที่สามารถใชประกอบการพิจารณารูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการลงทุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับประเทศไทยไดตอไป

วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อศึกษาตัวชี้วัดระดับความสามารถดานนวัตกรรมของบริษัทและวัดระดับความสามารถดานนวัตกรรมของ
ประเทศวามีปจจัยใดบางในแตละอุตสาหกรรม
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการใช Innovation Capability Index ในการวัดระดับการพัฒนานวัตกรรมในแตละ
องคกรและแตละอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งระดับองคกรและระดับประเทศ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะหระดับขีดความสามารถดานนวัตกรรมในระดับองคกรและบริษัทที่อยูในประเทศไทย

เปาหมายของโครงการ
การสรางดัชนีชี้วัดความสามารถดานนวัตกรรมในระดับองคกร/บริษัท

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การนําเสนอผลดัชนีตอสาธารณชน หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการกําหนดนโยบายของประเทศ / องคกร / บริษัท ตอไป

วิธีการดําเนินโครงการ
กรอบแนวคิดในการสํารวจ
การดํ า เนิ น โครงการสํ า รวจขี ด ความสามารถด า นนวั ต กรรมของประเทศไทย ประจํ า ป 2550 (Innovation
Capability Index: ICI 2007) นั้น คณะผูดําเนินโครงการไดออกแบบการวิจัยใหเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ (survey research)
เปนเครื่องมือในการวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการสํารวจ
Knowledge
Creation
Knowledge
Utilization

Wealth Creation of the
Nation

Knowledge
Transfer

การศึกษานี้มีกรอบแนวความคิดวาการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นสวนหนึ่งนาจะเปนผลที่มา
จากการใชประโยชนจากความรู (Knowledge Utilization) อันเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับการสรางความรู (Knowledge
Creation) และการถายทอดความรู (Knowledge Transfer) รวมกัน
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสรางความรู และการถายทอดความรู (ตัวแปรอิสระ) เปน 2 ปจจัยที่นําไปสูการใช
ประโยชนจากความรู (ตัวแปรตาม) ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ
นั่นเอง (ตัวแปรตาม)
เนื่องจากความรูนั้นเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคนวัตกรรมทั้งในระดับปจเจกบุคคลและ
ระดับองคกร การศึกษาถึงตัวแปรที่เกี่ยวกับวงจรความรูใหครบทั้ง 3 สวน (การสราง, การถายทอด และการใช
ประโยชน) จึงเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อที่จะใหเขาใจถึงปฏิสัมพันธที่วงจรความรูมีตอการสรางความมั่งคั่ง หรือผล
ประกอบการตอไป

จากนั้นคณะผูดําเนินโครงการไดทําการจําแนกตัวแปรออกเปน 30 ตัวแปร (variables) ประกอบดวย
กลุมตัวแปรการสรางความรู (5 ตัวแปร)
•
•
•
•
•

การสรางความรูและนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ (Management)
การสรางความรูและนวัตกรรมดานกระบวนการ (Process)
การสรางความรูและนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product / Service)
การสรางความรูและนวัตกรรมดานเทคโนโลยี (Technology)
การสรางความรูและนวัตกรรมดานการออกแบบ (Design)

กลุมตัวแปรการถายทอดความรู (10 ตัวแปร)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การถายทอดความรูไปยังบุคลากรภายในองคกร
การถายทอดความรูโดยผานการฝกอบรม
การถายทอดความรูอยางเปนระบบโดยการจัดการความรู (KM) หรือการสรางรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (LO)
การถายทอดความรูอยางไมเปนทางการในองคกร
แหลงที่มาของความรูและนวัตกรรมจากภายในองคกร
แหลงที่มาของความรูและนวัตกรรมจากภายในประเทศ
แหลงที่มาของความรูและนวัตกรรมจากตางประเทศ
แหลงที่มาของความรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ เชน ลูกคา และ supplier(s)
ความรวมมือกับสถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษาภายในประเทศในการทําวิจัยพัฒนา
ระบบการจูงใจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร

กลุมตัวแปรการนําความรูไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร (6 ตัวแปร)
•
•
•
•
•
•

การพัฒนาผลิตภัณฑ / บริการใหม
การพัฒนาคุณภาพสินคา / บริการ
การเพิ่มผลผลิต / ประสิทธิภาพ
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

กลุมตัวแปรความมั่งคั่งขององคกร (3 ตัวแปร)
• การขยายตลาด / สรางตลาดใหม
• การลดตนทุนและคาใชจายตางๆ
• การสรางรายไดเพิ่ม

กลุมตัวแปรทิศทางและแนวโนมขององคกร (6 ตัวแปร)
•
•
•
•
•
•

แผนการลงทุนดานนวัตกรรม ทั้งดานผลิตภัณฑ / บริการ / กระบวนการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ / เทคโนโลยีใหมอยางตอเนื่อง
แผนการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร
การรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อสรางนวัตกรรม (Co-creation)
ความสามารถแขงขันไดในระดับโลก
การเปนองคกรนวัตกรรม (Innovative Business)

ขั้นตอนการดําเนินงาน
คณะผูดําเนินโครงการไดทําการสํารวจหลักเกณฑและตัวชี้วัดตามมาตรฐานทางวิชาการโดยทําการเปรียบเทียบ
กับผลการศึกษาตางๆ กอนหนานี้ แลวจึงทําการรวบรวมและประมวลขอมูลออกมาเปนตัวชี้วัด (indicator) เพื่อวัด
ระดับความสามารถดานนวัตกรรมขององคกร/บริษัท จากนั้นจึงเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดังนี้
1. สํารวจขอมูลทัศนคติของผูบริหารระดับสูง (CEOs) จํานวน 100 คน เกี่ยวกับความสามารถดานนวัตกรรมของ
องคกร / บริษัท (CEOs Survey)
2. สํารวจขอมูลการดําเนินกิจกรรมดานนวัตกรรมของบริษัทจํานวน 1,000 บริษัท (Company Survey)

กลุมตัวอยาง
ในการเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินกิจกรรมดานนวัตกรรมของบริษัทนั้น คณะผูดําเนินโครงการไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลจากกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง (highly competitive business) ใน 7 กลุมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) ประกอบดวยบริษัทในอุตสาหกรรม ดังนี้
• Biotechnology
• Food Biotech
• Agricultural Biotech
• Medical Biotech
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพร ประกอบดวยบริษัทในอุตสาหกรรม ดังนี้
• Cosmeceutical & Cosmetics
• Nutraceutical & Functional Food
• Pharmaceutical Business
3. อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ – Eco-Industry) ประกอบดวยบริษัทใน
อุตสาหกรรม ดังนี้
• Biomass
• Bio-Materials
• Renewable Energy
4. อุตสาหกรรมการออกแบบและการสรางตราสินคา (Design and Branding)
5. อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
6. อุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Industries)
7. อุตสาหกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (Agritronics)

โดยคณะผูดําเนินโครงการไดจัดเก็บขอมูลจากกิจกรรม ดังตอไปนี้
อุตสาหกรรมธุรกิจชีวภาพ
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนา เรื่อง “Innovative business for Agro-industry” วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนา เรื่อง "Medical Biotech…ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมสําหรับวงการแพทยไทย"
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค กรุงเทพฯ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพร
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนา เรื่อง “Innovative business for Nutraceutical” วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมมังคุด: ทางออกของเกษตรกรไทย"
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนา เรื่อง "Eco-Industry กับนวัตกรรมการแกปญหาภาวะโลกรอน"
วันที่ 28 สิงหาคม 2550 โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ
อุตสาหกรรมการออกแบบและการสรางตราสินคา
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมการออกแบบและการสรางตราสินคา" วันที่ 24 กรกฎาคม 2550
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจนวัตกรรมดานนาโนเทคโนโลยี” วันที่ 9 กรกฎาคม 2550
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค กรุงเทพฯ
อุตสาหกรรมซอฟตแวร
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนาเรื่อง "Software Innovation for New Business Paradigm"
วันที่ 15 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
อุตสาหกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร
• จัดเก็บขอมูลในงานสัมมนา เรื่อง "นวัตกรรมดานระบบอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (Agritronics) กับ
อนาคตเกษตรกรรมไทย" วันที่ 21 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปารค กรุงเทพฯ

เครื่องมือที่ใชในการวัด (Instruments)
โครงการนี้ดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนหลัก ประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึก (in-dept
interview)
และการวิเคราะหขอ มูลทุติยภูมิตางๆ โดยพิจารณาวาการจัดทําดัชนีนวัตกรรม (Innovation
Capability Index) เปนดัชนีที่เนนชี้วัดในดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปนสําคัญ และตองสามารถชี้วัดถึง
ความสามารถดานนวัตกรรม หลักการสําคัญของการวัดดัชนีนวัตกรรม คือ ดัชนีตองเปนสิ่งที่ชี้นําการสรางความ
เติบโตใหกับประเทศ โดยแบงการวัดอยู 3 ดานดวยกัน คือ
1) การสรางความรู (น้ําหนัก 30%) เชน การทํา R&D การจดทรัพยสินทางปญญา
2) การถายทอดความรู (น้ําหนัก 30%) และ
3) การนําความรูไปใชประโยชน (น้ําหนัก 40%)

จากหลั ก การดั ง กล า ว จะเห็ น ถึ ง การให ค วามสํ า คั ญ ทั้ง ตั ว แปรด า นอุ ป สงค แ ละอุ ป ทานซึ่ ง จะมี ตั ว ชี้ วั ด อยู ถึ ง
30 ตัวชี้วัด
คณะผูดําเนินโครงการไดทําการประเมินความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
เนื้อหาของแบบสอบถามวาตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการจะศึกษาหรือไมแลวปรับแกไขเนื้อหาในแบบสอบถาม
ใหเหมาะสม จากนั้นทําการทดสอบความนาเชื่อถือ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยทําการสุมสํารวจจาก
ตัวอยางจํานวน 20 ตัวอยาง (pilot survey) กับ CEOs โดยมีแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถ
ดานนวัตกรรมขององคกรดวย Likert’s Scale 10 ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 10 หมายถึง มากที่สุด
จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหความนาเชื่อถือ (Inter-Item Correlation Matrix) แลวหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งเหมาะกับขอมูลสเกลแบบชวง โดยใชโปรแกรม SPSS ทําการวิเคราะห
ปรากฏวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคําถามเปนบวกหมด และคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟาเทากับ 0.953
ซึ่งมีคาใกลกับ 1 มาก แสดงวาคําถามมีความนาเชื่อถือมาก
แบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูลจะแบงออกเปน 2 ชุด ชุดแรกจะเปนการเก็บขอมูลในภาคธุรกิจ 7 กลุมธุรกิจซึ่งเปน
กลุมที่มีศักยภาพหรือมีความพรอมในการทํานวัตกรรมสูง โดยเนนที่กลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง มีการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอ ยางรวดเร็วทําใหผูประกอบการตองปรับตัวและเรงสรางนวัตกรรมโดยรวดเร็ว
สําหรับแบบสอบถามชุดที่ 2 จะสอบถามผูบริหารระดับสูง (CEOs) 100 ทาน ซึ่งจะเปนการวัดทัศนคติ เนนดาน
การสรางความรู การถายทอดความรูและการนําความรูไปใชเชนกัน รวมทั้งใหความสําคัญกับทิศทางและแนวโนม
ความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศดวย

ประชากรเปาหมาย
1 หนวย = 1 บริษัท
Company Survey = 1,000 หนวย
CEOs Survey = 100 หนวย

สวนที่ 1

ผลการสํารวจ CEOs Survey
CEOs Survey เปนการสํารวจขอมูลทัศนคติของผูบริหารระดับสูง (CEOs) จํานวน 100 คน เกี่ยวกับ
ความสามารถดานนวัตกรรมขององคกร/บริษัทในป 2550 โดยมีการนําแบบสอบถาม CEOs SURVEY สง
ทางไปรษณียไปใหผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนผูตอบแบบสอบถามโดยไดรับความรวมมือจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการคัดเลือกกลุมอุตสาหกรรม/บริษัทที่ใชในการสงแบบสอบถาม
จุดประสงคของการสํารวจเพื่อจัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของระดับความสามารถดานนวัตกรรมขึ้น โดยใช
ตัวแปรหลัก 3 ตัวในการวัดคือ การสรางความรู (Knowledge Creation) การถายทอดความรู (Knowledge
Transfer) และการนําความรูในองคกรไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร (Knowledge Utilization)
โดยใชมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคอรท (Likert’s Scale) โดยมีการแบงสเกลเปน 10 ชวง โดย 1 หมายความวา
เห็นดวยนอยที่สุด และ 10 หมายความวา เห็นดวยมากที่สุด
การประมวลผลมีการแบงผลการวิเคราะหออกเปน 5 สวนคือ การสรางความรู การถายทอดความรู การนํา
ความรูไปใชประโยชน การสรางความมั่งคั่ง และทิศทางในอนาคต
โดยมีสมมติฐานวาตัวแปรอิสระ 3 ตัวแรกจะนําไปสูการสรางความมั่งคั่ง (wealth creation) และนําไปสู
การคาดการณทิศทางและแนวโนมของระดับความสามารถขององคกรในอนาคตตอไป

ก. การสรางความรู
จากตารางที่ 1.1 แสดงใหเห็นวา ในองคกรของ CEOs ที่ทําการสํารวจนั้น มีการสรางความรูในดาน
ผลิตภัณฑมากที่สุดและดานเทคโนโลยีรองลงมา ซึ่งหมายความวาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีเปนองคประกอบ
หลักในการประกอบธุรกิจขององคกร CEOs จึงใหความสนใจในการสรางความรูท งั้ สองดานนีม้ ากกวาในดาน
อื่นๆ ในขณะที่องคกรจะมีการสรางความรูในดานการออกแบบนอยที่สุด แสดงวาองคกรสวนใหญจะมุงเนนที่
การสรางความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีใหม ในขณะที่ใหความสําคัญกับเรื่องการออกแบบ
นอยที่สุด
ในสวนตัวแปรดานการสรางความรูในองคกร เมื่อนําคาเฉลี่ยมาถวงน้ําหนักเพื่อหาคารอยละการสราง
ความรูในดานตางๆ ไดผลลัพธเทากับรอยละ 68.8

ตารางที่ 1.1 คาเฉลี่ยของการสรางความรูในดานตางๆ
1. ดานผลิตภัณฑ (Product / Service)
2. ดานเทคโนโลยี (Technology)
3. ดานกระบวนการ (Process)
4. ดานการบริหารจัดการ (Management)
5. ดานการออกแบบ (Design)

คาเฉลี่ย
7.2
7.0
6.8
6.7
6.4

ข. การถายทอดความรู
จากตารางที่ 1.2 แสดงใหเห็นวา CEOs ใหความสําคัญกับการถายทอดความรูอยางไมเปนทางการใน
องคกรมากที่สุด อาจจะเนื่องจากการถายทอดความรูอยางไมเปนทางการในองคกรนั้น สามารถทําได
สะดวกและงายตอการรับรู รองลงมาคือ การถายทอดความรูโดยผานการฝกอบรม และนอยที่สุดคือการ
ถายทอดความรูอยางเปนระบบโดยการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) หรือการสราง
รูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO) เนื่องมาจากการถายทอดความรูอยาง
เปนระบบนั้น ตองทําเปนขั้นตอนและยากตอการรับรู
ตารางที่ 1.2 คาเฉลี่ยความสําคัญของการถายทอดความรูแบบตางๆ
1. การถายทอดความรูอยางไมเปนทางการในองคกร
2. การถายทอดความรูโดยผานการฝกอบรม
3. การถายทอดความรูอยางเปนระบบโดยการจัดการความรู (KM) หรือการ
สราง รูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (LO)

คาเฉลี่ย
7.2
6.7
5.9

จากตารางที่ 1.3 แสดงใหเห็นวา CEOs อาศัยแหลงที่มาของความรูจากตางประเทศมากที่สุด ซึ่งอาจจะ
เปนเพราะวาประเทศไทยขาดแหลงความรู หรือมีความรูที่ไมสามารถนํามาใชไดกับอุตสาหกรรมก็ได
ดังนั้น CEOs จึงตองอาศัยแหลงที่มาของความรูจากจากตางประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ การถายทอด
ความรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ และนอยที่สุดคือ จากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากยังขาดความ
เชื่อมโยงระหวางการวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัยกับความตองการของภาคเอกชน

ตารางที่ 1.3 แหลงที่มาของความรูสําหรับการพัฒนานวัตกรรม
1. ตางประเทศ
2. พันธมิตรทางธุรกิจ เชน ลูกคา และ Supplier(s)
3. ภายในองคกร
4. ที่อื่นๆ ภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัย

คาเฉลี่ย
6.9
6.3
6.2
5.9

นอกจากนี้องคกรของ CEOs ที่ทําการสํารวจมีระบบการสรางแรงจูงใจสําหรับสงเสริมการสรางนวัตกรรมใน
องคกรเฉลี่ย 6.34 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่มีความรวมมือกับสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศในการทําวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยเพียง 5.61 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน
ในสวนตัวแปรดานการถายทอดความรู เมื่อนําคาเฉลี่ยมาถวงน้ําหนักเพื่อหาคารอยละการถายทอดความรู
ในดานตางๆ ไดผลลัพธเทากับรอยละ 63.90

ค. การนําความรูไปใชประโยชน
จากตารางที่ 1.4 จะเห็นไดวา CEOs นําความรูไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถขององคกรโดยการพัฒนา
คุณภาพสินคา/บริการมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนเพราะคุณภาพของสินคาและบริการ เปนสวนประกอบที่สําคัญ
ในการที่ลูกคาจะตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือบริการ ถาหากสินคาหรือบริการไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ํา
เกินกวามาตรฐานแลว ลูกคาก็อาจจะไปซื้อสินคาหรือบริการจากคูแขงขันทางการคาแทน
รองลงมาคือ การนําความรูไปใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม โดย
CEOs ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญานอยที่สุด ซึ่งนาจะเปนจุดที่ตองระมัดระวังอยาง
มากในอนาคต เพราะองค กรหรือ บริษัท จะไมสามารถไดรั บ ประโยชนอ ยางเต็ม ที่หากปราศจากการปกปอ ง
ทรัพยสินทางปญญา และมีกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
บริษัทจะตองคาขายกับตางประเทศมากขึ้น บริษัทจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันในเรื่องดังกลาวมากยิ่งขึ้น มิฉะนั้นแลว
สินคาหรือบริการของบริษัทอาจจะถูกเลียนแบบไดโดยงาย นอกจากนี้การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่ดี
ยั ง สามารถช ว ยให อ งค ก รจั ด สรรทรั พ ยากรได อ ย า งมี ทิ ศ ทาง และทํ า ให ส ามารถคาดการณ แ นวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดดียิ่งขึ้น

ตารางที่ 1.4 ทัศนคติของ CEOs ตอการนําความรูในองคกรไปใชประโยชน
วัตถุประสงคในการใชความรู
1. พัฒนาคุณภาพสินคา/บริการ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม
3. เพิ่มผลผลิต / ประสิทธิภาพ
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากร
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
6. การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา

รอยละ
18.1
17.9
17.2
16.3
15.8
14.7

ในสวนตัว แปรดานการนําความรูไปใชประโยชน เมื่อนํา คาเฉลี่ยมาถวงน้ําหนักเพื่อ หาคา รอยละการ
นําความรูในองคกรไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถขององคกรไดผลลัพธเทากับรอยละ 71.10

ง. การสรางความมั่งคั่ง
การสํารวจนี้มีสมมติฐานวา ตัวแปรอิสระ (independent variables) ทั้ง 3 ตัวแปรจะนําไปสูการสรางความมั่ง
คั่ง (wealth creation) ซึ่งเปนตัวแปรตาม (dependent variable) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรนี้ ก็คือการ
พัฒนานวัตกรรมในองคกรนั้นเอง จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 1.5 พบวา ในทัศนคติของ CEOs นั้น การ
พัฒนานวัตกรรมขององคกรจะมีอิทธิพลตอการขยายตลาด/สรางตลาดใหมมากทีส่ ดุ รองลงมาคือสรางรายได
เพิ่มขึ้น โดยปจจัยดานการลดตนทุนและคาใชจายตางๆ ไดรับอิทธิพลนอยที่สุด
ตารางที่ 1.5 อิทธิพลของการสรางนวัตกรรมในดานตางๆ
รอยละ
1. ขยายตลาด / สรางตลาดใหม
2. สรางรายไดเพิ่มขึ้น
3. ลดตนทุนและคาใชจายตางๆ

76.5
75.1
67.2

โดยคาเฉลี่ยผลลัพธของนวัตกรรมตอการสรางความมั่งคั่งเทากับรอยละ 72.9 หมายความวา CEOs สวน
ใหญเชื่อวา นวัตกรรมมีผลตอการสรางความมั่งคั่งใหกับบริษัทไดรอยละ 72.9 โดย CEOs เห็นวาการ
สรางนวัตกรรมสงผลตอการนําไปสูการขยายตลาด/สรางตลาดใหม มากที่สุด รองลงมาคือ สราง
รายไดเพิ่มขึ้น และลดตนทุนและคาใชจายตางๆ ตามลําดับ

จ. ทิศทางและแนวโนมของระดับความสามารถขององคกร
จากตารางที่ 1.6 CEOs ใหความสําคัญกับแผนการลงทุนดานนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องมาก
ที่สุด ซึ่งอาจะเปนเพราะเนื่องจากการลงทุนดานนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องจะสรางความมั่งคั่ง
และสรางรายไดใหแกองคกรในระยะยาว สวนการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการคิดและทําสิ่งใหม และการ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อสรางนวัตกรรมมีความสําคัญรองลงมา อาจจะมีสาเหตุเนื่องจาก CEOs มองวา
องคกรควรมีการพัฒนาและสรางนวัตกรรมจากภายในองคกรเองกอนแลวจึงไปรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อ
สรางนวัตกรรมก็ได

ตารางที่ 1.6 ทิศทางและแนวโนมของขององคกรในอนาคต
1. มีแผนการลงทุนดานนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง
2. มีแผนการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรมในองคกร
3. รวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อสรางนวัตกรรม (co-creation)

รอยละ
74.1
70.7
65.5

โดย CEOs เชื่อมั่นวาในอนาคต (ประมาณ 4 – 5 ปขางหนา) องคกรของตนจะมีระดับความสามารถแขงขัน
ไดในเวทีโลกรอยละ 67.6
ซึ่งถือไดวาอยูในระดับสูง และมีความเปนองคกรนวัตกรรม (Innovative
Business) รอยละ 64.8 ซึ่งถือวาอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง
เมื่อนําตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปรหลักมาคํานวณหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักออกมาจึงไดเปนคาดัชนีความเชื่อมั่น
ของระดับความสามารถดานนวัตกรรมในป 2550 พบวา
คาดัชนีความเชื่อมั่นระดับความสามารถดานนวัตกรรม (Innovation Capability Confidence Index)
ในป 2550 เทากับ 68.2
หมายความวา ในป 2550 นี้ กลุมผูบริหารระดับสูงมีความเชื่อวา องคกรของตนมีระดับความสามารถใน
การทํานวัตกรรมอยูที่รอยละ 68.2 ซึ่งเปนคาคะแนนที่สะทอนระดับความสามารถดานนวัตกรรมของบริษัท
ในประเทศไทยวามีศักยภาพในระดับคอนขางดี
โดยสรุปแลว เมื่อพิจารณาตัวแปรดานตางๆ ทั้ง 3 ตัวแปร พบวา
• คาเฉลีย่ ถวงน้าํ หนักรวมของการสรางความรูในดานตางๆ ของบริษทั เทากับรอยละ 68.8
• คาเฉลีย่ ถวงน้าํ หนักรวมของการถายทอดความรูในดานตางๆ เทากับรอยละ 63.9
• คาเฉลีย่ ถวงน้าํ หนักรวมของการนําความรูไปใชในการเพิม่ ขีดความสามารถของบริษทั เทากับรอยละ 71.1

หมายความวา ตัวแปรดานการนําความรูไปใชประโยชนมีอิทธิพลมากที่สุดตอคาดัชนีความเชื่อมั่นระดับ
ความสามารถดานนวัตกรรม (Innovation Capability Confidence Index) ในป 2550 โดยตัวแปรดานการ
สรางความรูมีอิทธิพลรองลงมา และตัวแปรที่มีอิทธิพลตอดัชนีนอยที่สุดคือ การถายทอดความรู
ขณะเดียวกัน ก็แสดงใหเ ห็น วา CEO
เห็นความสํา คัญของการนํา ความรูในองคกรไปใชเ พิ่ม ขีด
ความสามารถขององคกรมากที่สุด และเห็นวาการสรางความรูดานตางๆ มีความสําคัญรองลงมา โดยการ
ถายทอดความรูในดานตางๆ มีความสําคัญนอยที่สุด ตอการสรางความมั่งคั่งขององคกร

ขอมูลทั่วไปของ CEO SURVEY
ประเภทของกิจการ
ธุรกิจชีวภาพ
Biotechnology
Food Biotech
Agricultural Biotech
Medical Biotech

ผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพร
Cosmeceutical & Cosmetics
Neutraceutical & Functional Food
Pharmaceutical Business

อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
Biomass
Bio-Materials
Renewable Energy

การออกแบบและการสรางตราสินคา
นาโนเทคโนโลยี
ซอฟตแวร

รอยละ 29.9
รอยละ 20.9
รอยละ 7.5
รอยละ 11.9
รอยละ 4.5

รอยละ 14.9
รอยละ 3.0
รอยละ 6.0
รอยละ 3.0

รอยละ 40.3
รอยละ 4.5
รอยละ 14.9
รอยละ 9.0

รอยละ 22.4
รอยละ 9.0
รอยละ 13.4

หมายเหตุ: บริษัทสามารถตอบไดมากกวา 1 อุตสาหกรรม

ลักษณะกิจการ
บริษัทไทย
บริษัทรวมลงทุนกับตางประเทศ

รอยละ 83.6
รอยละ 16.4

สวนที่ 2

ผลการสํารวจ Company Survey
Company Survey เปนการสํารวจขอมูลการดําเนินกิจกรรมดานนวัตกรรมของบริษัทจํานวน 1,000
บริษัท โดยใชตัวแปรหลัก 3 ตัวแปรเชนเดียวกับ CEOs Survey คือ การสรางความรู การถายทอดความรู
และการนํ า ความรู ไ ปใช ป ระโยชน โดยทํ า การสํา รวจเฉพาะบริษั ท ในธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแขง ขั น สูง (Highly
Competitive Business) ใน 7 กลุมอุตสาหกรรม ประกอบดวยอุตสาหกรรมธุรกิจชีวภาพ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพร อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมการออกแบบและ
การสร า งตราสิ น ค า อุ ต สาหกรรมนาโนเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมซอฟท แ วร และอุ ต สาหกรรมระบบ
อิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร
การประมวลผลแบงไดเปน 4 สวนคือ การสรางความรู การถายทอดความรู การนําความรูไปใชประโยชน
และการสรางความมั่งคั่ง

ก. การสรางความรู
จากตารางที่ 2.1 จะเห็นไดวา บริษัทดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมภายใน (in-house innovation) โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการเดิมมากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด อาจ
เปนเพราะเนื่องจากการสรางความรูโดยบริษัทเองในสวนนี้จะทําใหบริษัทสรางความแตกตางจากคูแขง
และมีความสามารถในการแขงขันกับบริษัทอื่นๆ ได สวนการปรับปรุงบริการเดิมมีการดําเนินการโดยบริษทั
เองนอยที่สุด โดยแตละบริษัทมีจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ย 2.2 รายการ/ บริษัท / ป
ตารางที่ 2.1 การดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมภายในบริษทั เอง
1. ปรับปรุงกระบวนการเดิม
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
3. ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
4. พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด
5. พัฒนาบริการใหม
6. พัฒนากระบวนการผลิตใหม
7. ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา
* จํานวนรายการ/บริษัท/ ป

คาเฉลี่ย (รายการ)*
2.3
2.2
2.1
1.9
1.4
1.4
1.3
2.2

จากตารางที่ 2.2 จะเห็นไดวา บริษัทมีการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมรวมกับหนวยงานภายนอกมากที่สุด
รองลงมาคือ การพัฒนานวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมา
กอนในตลาด แตปรากฏวา บริษัทไมมีการปรับปรุงบริการเดิมรวมกับหนวยงานภายนอกเลย โดยบริษัทมี
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอกเฉลี่ยเทากับ 1.9 รายการ / บริษัท / ป
ตารางที่ 2.2 การดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก
1. ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
3. พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด
4. พัฒนากระบวนการผลิตใหม
5. พัฒนาบริการใหม
6. ปรับปรุงกระบวนการเดิม
7. ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา

คาเฉลี่ย (รายการ)*
1.8
1.4
1.3
1.3
1.0
1.0
0.0
1.9

* จํานวนรายการ/บริษัท/ ป

จากตารางที่ 2.3 จะเห็นไดวา บริษัทมีการจางสถาบันการศึกษาในการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมเชนเดียวกับ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมจํานวน 1.8 รายการ/กิจการ/ป เทากัน ในสวน
ของผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาดมีการจางสถาบันการศึกษามากรองลงมา เชนเดียวกับการที่
บริษัทดําเนินการเองและรวมมือกับบริษัทภายนอก ซึ่งแสดงใหเห็นวา การพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมี
มากอนในตลาดสําหรับองคกรธุรกิจแลวถือวาเปนสิ่งที่สําคัญเพราะมีการพัฒนาทั้งจากบริษัทเอง การ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกและการวาจางสถาบันการศึกษา สําหรับจํานวนโครงการวิจัยและพัฒนาที่
บริษัทวาจางสถาบันการศึกษาเฉลี่ยเทากับ 1.6 รายการ / กิจการ / ป

ตารางที่ 2.3 การดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมโดยการวาจางสถาบันการศึกษา
1. ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
2. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
3. พัฒนากระบวนการผลิตใหม
4. ปรับปรุงกระบวนการเดิม
5. พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด
6. พัฒนาบริการใหม
7. ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา

คาเฉลี่ย (รายการ)*
1.8
1.3
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.6

* จํานวนรายการ/บริษัท/ ป

จากตารางที่ 2.4 จะเห็นไดวา บริษัทมีการจางหนวยงานเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมา
กอนในตลาด, พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด, พัฒนากระบวนการผลิตใหมและปรับปรุงผลิตภัณฑ
เดิม จํานวนเทากัน คือเฉลี่ยแลวจํานวน 1 รายการตอบริษัทตอป แตบริษัทไมมีการจางหนวยงานเอกชนใน
การวิจัยและพัฒนาเลย
.

ตารางที่ 2.4 การดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมโดยการวาจางหนวยงานเอกชน
1. พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอนในตลาด
2. พัฒนาสินคาทดแทนคูแขงในตลาด
3. พัฒนากระบวนการผลิตใหม
4. ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
5. พัฒนาบริการใหม
6. ปรับปรุงกระบวนการเดิม
7. ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา

คาเฉลี่ย (รายการ)*
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0

* จํานวนรายการ/บริษัท/ ป

จากตารางที่ 2.5 พบวา บริษทั มีคาใชจา ยในการทําวิจัยและพัฒนาสวนใหญเพียงรอยละ 0 – 0.5 ของ
รายได รองลงมาคือรอยละ 0.6 – 1 ของรายได

ตารางที่ 2.5 คาใชจายดานการวิจยั และพัฒนาของบริษทั เปนรอยละของรายได
รอยละ
0 - 0.5 %
48.2
0.6 - 1 %
18.2
1.1 - 2 %
6.8
2.1 - 3 %
5.2
3.1 - 5 %
11.6
จากตารางที่ 2.6 แสดงใหเห็นวา บริษัทในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงมีจํานวนบุคลากรดานวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรมในธุรกิจในปที่ผานมา (2548) เฉลี่ยจํานวน 3.9 คน/บริษัท/ป โดยมีจํานวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมที่รับเขามาใหมในป 2549 เฉลี่ยจํานวน 3.2 คน/บริษัท/ป
ในขณะที่มีบุคลากรที่ผานการฝกอบรมดานนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยจํานวน 2.6 คน/บริษัท/ป
ตารางที่ 2.6 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิจยั และพัฒนาและนวัตกรรม
1. จํานวนบุคลากรดานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมในธุรกิจในปที่ผานมา
2. จํานวนของบุคลากรที่ผา นการฝกอบรมดานนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านดานวิจยั และพัฒนาและนวัตกรรมที่รับเขามาใหม

คาเฉลี่ย (คน)*
3.9
2.6
3.2

*จํานวนคน/บริษัท/ ป

ข. การถายทอดความรู
จากตารางที่ 2.7 จะเห็นไดวา จุดประสงคของความรวมมือกับหนวยงานภายนอกคือการสรางพันธมิตร
ทางกลยุทธในระยะยาวมากที่สุด แสดงใหเห็นวาการพัฒนานวัตกรรมนอกจากจะทําภายในองคกรเองแลว
ยังตองมีการรวมมือกับหนวยงานภายนอกดวย เพราะการสรางพันธมิตรจะทําใหธุรกิจสามารถอยูไดใน
ระยะยาว รองลงมาคือ การถายทอดความรูระหวางองคกรและหนวยงานภายนอก โดยบริษัทพิจารณาให
ความสําคัญกับวัตถุประสงคความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการใชทรัพยากรรวมกันนอยที่สุด
ตารางที่ 2.7 วัตถุประสงคของความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
1. สรางพันธมิตรทางกลยุทธในระยะยาว
2. ถายทอดความรู
3. เขาสูสาขาเทคโนโลยีใหม
4. ลดความเสีย่ ง / ตนทุน
5. ใชทรัพยากรรวมกัน

รอยละ
57.6
54.6
41.5
40.6
33.2

จากตารางที่ 2.8 จะเห็นไดวา บริษัทพิจารณาแหลงขอมูลในการทํานวัตกรรมวามาจากลูกคามากที่สุด
อาจเปนเพราะเนื่องจากในการทํานวัตกรรมนั้นก็เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก ดังนั้น
แหลงขอมูลในการทํานวัตกรรมที่ไดมาจากลูกคาก็จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมาก
ที่สุด รองลงมาคือ อินเทอรเน็ต เพราะเปนแหลงขอมูลที่เขาถึงไดงายที่สุด สะดวก ราคาถูกและสามารถ
เขาถึงไดตลอดเวลา แหลงขอมูลในการทํานวัตกรรมมาจากมหาวิทยาลัยเปนแหลงขอมูลที่ผูประกอบการ
ใหความสําคัญนอยที่สุด
ตารางที่ 2.8 แหลงขอมูลในการทํานวัตกรรมของบริษัท
1. ลูกคา
2. อินเทอรเน็ต
3. งานแสดงสินคา / นิทรรศการ
4. บทความวิชาการ
5. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจยั

รอยละ
56.6
45.1
42.5
38.5
35.0

ค. การใชประโยชนจากความรู
จากตารางที่ 2.9 พบวา บริษัทใชประโยชนจากนวัตกรรมในแงของการทําวิจัยและพัฒนามากที่สุด รองลงมา
คือ การนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด โดยใชประโยชนในแงของการออกแบบ/เตรียมการนอยที่สุด
ตารางที่ 2.9 ประเภทของคาใชจายในการทํากิจกรรมนวัตกรรม
1. การวิจยั และพัฒนา
2. การนําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด
3. การซื้อเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ
4. การฝกอบรม
5. การออกแบบ / เตรียมการ

รอยละ
60.6
46.2
46.2
38.8
37.0

จากตารางที่ 2.10 จะเห็นไดวาบริษัทดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ/บริการมากที่สุด
เนื่องจากคุณภาพสินคา/บริการเปนสวนสําคัญในการที่ลูกคาจะเลือกซื้อสินคา/บริการ ถาสินคา/บริการที่
ไดรับไมมีคุณภาพหรือคุณภาพต่ําเกินกวามาตรฐานลูกคาก็จะไปซื้อสินคา/บริการจากคูแขงขัน แทน
รองลงมาคือการเรียนรูเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม โดยมีการดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มสวนแบง
ตลาดอยูในระดับนอยที่สุด

ตารางที่ 2.10 วัตถุประสงคการดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมของบริษัท
1.ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ / บริการ
2.เรียนรูเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม
3.ลดตนทุนการผลิต / บริการ
4.เปดตลาดใหม
5.เพิ่มสวนแบงตลาด

รอยละ
71.7
49.1
48.6
46.3
45.3

จากตารางที่ 2.11 แมวาบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงจะใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมในระดับสูงก็ตาม แตจากผลการสํารวจพบวา องคกรสวนใหญที่มีการแขงขันสูงยังไมมีระบบ
การจูงใจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมแกพนักงาน
ตารางที่ 2.11 การมีระบบการจูงใจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหแกพนักงาน
รอยละ
36.9
มี
63.1
ไมมี

ง. การสรางความมั่งคั่ง
จากตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวมีผลนําไปสูการสรางความมัง่ คั่งในแงมุมตางๆ คือ
• การสรางรายไดจากการขายเทคโนโลยี (licensing)
• การสรางรายไดจากการทําผลิตภัณฑ (new product)
• การสรางรายไดจากกระบวนการผลิตใหม (new process)
• การสรางรายไดจากการสงออก (export)
จากตารางที่ 2.12 จะเห็นไดวามูลคาที่เกิดจากคาธรรมเนียมในการขายเทคโนโลยี (licensing) คิดเปนรอยละ
0 - 5 ของรายไดมากที่สุด รองลงมาคือรอยละ 6-10 ของรายได
ตารางที่ 2.12 มูลคาที่เกิดจากคาธรรมเนียมในการขายเทคโนโลยี (licensing) คิดเปนรอยละของรายได
รอยละ
0-5%
76.8
6 - 10 %
13.4
11 - 15 %
3.4
16 - 20 %
3.4
20 % ขึ้นไป
2.9

จากตารางที่ 2.13 จะเห็นไดวามูลคาที่บริษัทไดรับจากการทําผลิตภัณฑ ใหม (new product) คิดเปนรอยละ
0 - 5 ของรายไดมากที่สุด รองลงมาคือรอยละ 6-10 ของรายได
ตารางที่ 2.13 มูลคาที่บริษัทไดรับจากการทําผลิตภัณฑใหม (new product) คิดเปนรอยละของรายได
รอยละ
0-5%
54.6
6 - 10 %
20.8
11 - 15 %
4.0
16 - 20 %
8.6
20 % ขึ้นไป
11.9
จากตารางที่ 2.14 จะเห็นไดวามูลคาเปนจํานวนเงินที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม (new process) คิดเปน
รอยละ 0 - 5 ของรายไดมากที่สุด รองลงมาคือรอยละ 6-10 ของรายได
ตารางที่ 2.14 มูลคาเปนจํานวนเงินทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตใหม (new process) คิดเปนรอยละของรายได
รอยละ
0-5%
56.0
6 - 10 %
21.6
11 - 15 %
6.1
16 - 20 %
9.1
20 % ขึ้นไป
7.3
จากตารางที่ 2.15 จะเห็นไดวา มูลคาเปนจํานวนเงินที่บริษัทไดรับจากการสงออกผลิตภัณฑใหม (export)
คิดเปนรอยละ 0 - 5 ของรายไดมากที่สุด รองลงมาคือรอยละ 6-10 ของรายได
ตารางที่ 2.15 มูลคาเปนจํานวนเงินที่บริษทั ไดรับจากการสงออก (export) คิดเปนรอยละของรายได
รอยละ
0-5%
70.4
6 - 10 %
14.7
11 - 15 %
3.5
16 - 20 %
5.1
20 % ขึ้นไป
6.4
จากตาราง 2.12 – 2.15 พบวา มูลคาที่ไดคิดเปนรอยละ 0 - 5 ของรายไดจะมากที่สุด เมื่อนําขอมูล
คาใชจายในการวิจัยและพัฒนามาหาความสัมพันธกับขอมูลแหลงที่มาของรายไดตางๆ

ตารางที่ 2.16 การเปรียบเทียบไขวระหวางคาใชจาย R&D กับรายไดจากการขายเทคโนโลยี (licensing)
มูลคาที่เกิดจากคาธรรมเนียมในการขายเทคโนโลยี (licensing)
คิดเปนรอยละของรายได

คาใชจาย R&D
เปนรอยละของรายได

0 - 0.5 %
0.6 - 1 %
1.1 - 2 %
2.1 - 3 %
3.1 - 5 %
มากกวา 5 %

รวม

0-5%

6-10 %

11 - 15 %

16 - 20 %

มากกวา 20 %

412
136
51
34
55
55
742

41
41
16
14
28
8
148

8
6
4
0
10
10
39

6
8
0
4
8
12
39

4
6
0
0
10
12
32

รวม
471
197
71
53
112
97
1000

เห็นไดจากตารางที่ 2.16 วา การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (0 – 0.5 %) จะมีผลตอรายไดจาก
คาธรรมเนียมในการซื้อเทคโนโลยี (licensing) ต่ํา ตามไปดวย และแมจะมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา
ในระดับสูงก็มีความสัมพันธตอรายไดจากคาธรรมเนียมในการซื้อเทคโนโลยี (licensing) ต่ําเชนเดียวกัน
ตารางที่ 2.17 การเปรียบเทียบไขวระหวางคาใชจาย R&D กับรายไดจากการทําผลิตภัณฑใหม (new product)
มูลคาที่บริษัทไดรับจากการทําผลิตภัณฑ ใหม (new product)
คิดเปนรอยละของรายได

คาใชจาย R&D
เปนรอยละของรายได

รวม

0 - 0.5 %
0.6 - 1 %
1.1 - 2 %
2.1 - 3 %
3.1 - 5 %
มากกวา 5 %

0-5%

6- 10 %

11 - 15 %

16 - 20 %

มากกวา 20 %

333
95
26
10
32
24
521

71
53
36
12
26
24
222

8
8
4
6
10
4
40

20
18
4
20
20
12
95

26
20
2
8
24
40
121

รวม
459
194
73
57
113
105
1000

จากตารางที่ 2.17 พบวา การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (0 – 0.5 %) จะมีผลตอรายไดจากการ
ทําผลิตภัณฑใหม (new product) ต่ํา ตามไปดวย แตเมื่อมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูงในระดับหนึ่ง
(มากกวา 5 %) จะนําไปสูรายไดจากการทําผลิตภัณฑใหม (new product) เพิ่มสูงขึ้น (มากกวา 20%)

ตารางที่ 2.18 การเปรียบเทียบไขวระหวางคาใชจาย R&D กับรายไดจากกระบวนการผลิตใหม (new process)
มูลคาเปนจํานวนเงินที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม (new process)
คิดเปนรอยละของรายได

คาใชจาย R&D
เปนรอยละของรายได

0 - 0.5 %
0.6 - 1 %
1.1 - 2 %
2.1 - 3 %
3.1 - 5 %
มากกวา5 %

รวม

0-5%

6 - 10 %

11 - 15 %

16 - 20 %

มากกวา 20 %

338
80
35
16
25
23
518

76
66
25
12
35
21
235

6
21
8
6
19
8
68

21
14
6
14
21
23
99

16
14
0
6
14
29
80

รวม
458
196
74
56
113
103
1000

สังเกตไดจากตารางที่ 2.18 วา การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (0 – 0.5 %) จะมีผลตอรายไดที่
เกิดจากกระบวนการผลิตใหม (new process) ต่ํา ตามไปดวย แตเมื่อมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูง
ในระดับหนึ่ง (มากกวา 5 %) จะนําไปสูรายไดที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม (new process) เพิ่มสูงขึ้น
(มากกวา 20%)
ตารางที่ 2.19 การเปรียบเทียบไขวระหวางคาใชจา ย R&D กับรายไดจากการสงออก

คาใชจาย R&D
เปนรอยละของรายได

รวม

0 - 0.5 %
0.6 - 1 %
1.1 - 2 %
2.1 - 3 %
3.1 - 5 %
มากกวา 5 %

มูลคาเปนจํานวนเงินที่บริษัทไดรับจากการสงออก (export )
คิดเปนรอยละของรายได
มากกวา
0-5%
6 - 10 %
11-15 %
16 - 20 %
20%
374
53
8
17
13
130
40
13
6
11
45
21
4
0
2
19
8
2
17
8
47
30
6
13
17
62
6
4
4
19
675
159
38
57
70

รวม

465
200
72
55
113
96
1000

เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาจากการสงออกพบวา การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (0 – 0.5 %) จะ
มีผลตอรายไดจากการสงออกผลิตภัณฑใหม (export) ต่ํา ตามไปดวย และแมจะมีการลงทุนดานวิจัยและ
พัฒนาในระดับสูงก็มีความสัมพันธตอรายไดจากการสงออกผลิตภัณฑใหม (export) ต่ําเชนเดียวกัน
จากการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 2.16 ถึงตารางที่ 2.19 ทําใหสามารถประมวลผลเปนตารางที่ 2.20 ซึ่ง
แสดงภาพรวมความสัมพันธระหวางคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนากับการสรางความมัง่ คั่งจากแหลง
รายได 4 แหลง

ตารางที่ 2.20 เมทริกซความสัมพันธระหวางคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนากับการสรางความมั่งคั่ง
จากแหลงรายได 4 แหลง

คาใชจาย
R&D

สูง
(มากกวา 5%
ของรายได)

Licensing
Export

ต่ํา
(0 – 5 % ของ
รายได)

Licensing
Export
New Product
New Process
ต่ํา
(0 – 20 % ของรายได)

New Product
New Process

สูง
(มากกวา 20 % ของรายได)

การสรางความมั่งคั่งจากแหลงรายไดตางๆ (income generation)

จากความสัมพันธระหวางคาใชจายในการทําวิจัยและพัฒนาและการสรางความมั่งคั่ง (wealth creation)
ขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้
การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (รอยละ 0 – 0.5 ของรายได) จะสงผลใหมีรายไดจากคาธรรมเนียม
ในการขายเทคโนโลยี (licensing) ต่ําตามไปดวย ทวาแมจะมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับสูง
(มากกวารอยละ 5 ของรายได) ก็ไมกอใหเกิดรายไดจากคาธรรมเนียมในการขายเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญ
ซึ่งอาจจะแสดงวา บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงยังไมมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ “ขาย”
ในลักษณะของการขายทรัพยสินทางปญญาของบริษัท แตมุงเนนที่จะสรางรายไดจากการผลิตเพื่อจําหนาย
เองมากกวา
ประการตอมาพบวา การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา (รอยละ 0 – 0.5 ของรายได) จะสงผลใหมี
รายไดจากผลิตภัณฑใหมต่ําตามไปดวย แตหากมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูงในระดับหนึ่ง (มากกวา
รอยละ 5 ของรายได) จะนําไปสูการสรางรายไดจากผลิตภัณฑใหมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงวา การลงทุน
ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาในระดั บ ต่ํ า นั้ น แทบจะไม มี ผ ลต อ การเพิ่ ม รายได ข องบริ ษั ท ในระดั บ ที่ มี
ความสําคัญเลย ซึ่งหากบริษัทตองการสรางรายไดจากการทําผลิตภัณฑใหมนั้น บริษัทจะตองลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนามากกวารอยละ 5 ของรายได จึงจะทําใหเกิดรายไดจากผลิตภัณฑใหมที่ชัดเจน
ในแงของนโยบายนวัตกรรมเทากับวา ภาครัฐอาจจะตองมุงเนนไปที่การเพิ่มสัดสวนของคาใชจายดานการ
วิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มากกวา รอยละ 5 เชนกัน นโยบายที่เนน
การเพิ่ม คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จากรอยละ 0.25 เปน
รอยละ 0.5 หรือแมแตรอยละ 1.0 จึงไมนาจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญแตประการใด

ประการที่สาม ในทางที่คลายคลึงกัน จากการวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติพบวา การลงทุนดานวิจัยและ
พัฒนาในระดับต่ํา (รอยละ 0 – 0.5 ของรายได) สงผลตอรายไดที่เกิดจากการสรางกระบวนการผลิตใหม
(new process) ต่ําเชนเดียวกัน แตเมื่อมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาสูงในระดับหนึ่ง (มากกวารอยละ 5
ของรายได) จะนําไปสูการสรางรายไดที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสะทอนผลการ
วิเคราะหที่เหมือนกับกรณีของการทําผลิตภัณฑใหมนั่นเอง
ประการสุดทาย พบวา การลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับต่ํา(รอยละ 0 – 0.5 ของรายได) ทําใหเกิด
รายไดจากการสงออกต่ําตามไปดวย ทวาแมจะมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาในระดับสูงก็ตาม กลับไมมี
ความสัม พัน ธตอการสรางรายไดจ ากการสงออก ซึ่ง อาจหมายความวา นวัตกรรมของบริษัท ในกลุม
อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงสวนใหญยังไมใชสินคาที่สงออกเปนหลัก โดยสวนมากอาจจะเปนสินคาที่
จําหนายภายในประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงมุงเนนการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อจําหนายภายในประเทศมากกวาจะเนนที่การสงออก และแมวาจะมีบางบริษัทที่เนน
การสรางนวัตกรรมเพื่อขายตลาดตางประเทศแตก็ยังอาจอยูในชวงเริ่มตนเนื่องจากบริษัทสวนใหญยังไม
สามารถสรางรายไดจากนวัตกรรมเพื่อการสงออกอยางมีนัยสําคัญ

ขอมูลทั่วไปของ Company Survey
1. ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจชีวภาพ
Biotech
Food Biotech
Agricultural Biotech
Medical Biotech

ผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพร
Cosmeceutical & Cosmetic
Nutraceutical & Functional Food
Pharmaceutical Business

อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
Biomass
Bio-Materials
Renewable Energy

การออกแบบและการสรางตราสินคา
นาโนเทคโนโลยี
ซอฟตแวร
หมายเหตุ: บริษัทสามารถตอบไดมากกวา 1 อุตสาหกรรม

รอยละ 39.3
รอยละ 14
รอยละ 4.8
รอยละ 5.0
รอยละ 2.1

รอยละ 26.4
รอยละ 10.3
รอยละ 5.8
รอยละ 3.4

รอยละ 20.7
รอยละ 3.6
รอยละ 5.9
รอยละ 5.2

รอยละ 11.8
รอยละ 4.2
รอยละ 6.6

2. ระยะเวลาประกอบธุรกิจ
นอยกวา 1 ป
1 - 5 ป
6 – 10 ป
11- 15 ป
มากกวา 15 ป
3. สัดสวนการถือหุนของบริษัท
บริษัทคนไทย 100 %
บริษัทคนไทย 71- 99 %
บริษัทคนไทย 50 - 70%
บริษัทคนไทยนอยกวา 50%
บริษัทตางชาติ 100 %
4. ยอดขายตอป
ต่ํากวา 50 ลานบาท
ยอดขาย 51 - 200 ลานบาท
ยอดขาย 201 - 400 ลานบาท
ยอดขาย 401 - 1,000 ลานบาท
มากกวา 1,000 ลานบาท
5. การสงออก
บริษัทที่ไมมกี ารสงออก
บริษัททีม่ ีการสงออก 1 - 25 %
บริษัททีม่ ีการสงออก 26 - 50%
บริษัททีม่ ีการสงออก 51 - 75 %
บริษัททีม่ ีการสงออก 76 - 99%
บริษัททีม่ ีการสงออก 100 %
6. ลักษณะการผลิตและการคาหรือบริการ
บริษัทที่ผลิตใหบริษัทแม
บริษัทที่ผลิตขายทัว่ ไป
บริษัทมีตราสินคาเอง (OBM)
บริษัทออกแบบเอง
บริษัทรับจางผลิต

บริษัทใหบริการ
บริษัทลักษณะอื่น ๆ

รอยละ 18.3
รอยละ 20.7
รอยละ 10.7
รอยละ 16.1
รอยละ 34.2
รอยละ 78.4
รอยละ 7.5
รอยละ 8.1
รอยละ 2.9
รอยละ 3.1
รอยละ 43.4
รอยละ 17.0
รอยละ 7.1
รอยละ 13.3
รอยละ 19.3
รอยละ 46.5
รอยละ 26.8
รอยละ 11.6
รอยละ 7.8
รอยละ 5.3
รอยละ 2.0
รอยละ 8.9
รอยละ 71
รอยละ 41.4
รอยละ 22.3
รอยละ 25.0

รอยละ 29.7
รอยละ 6.6

7. จํานวนพนักงาน
ต่ํากวา 50 คน
พนักงาน 51 - 200 คน
พนักงาน 201 - 400 คน
พนักงาน 401 - 1,000 คน
พนักงานมากกวา 1,000 คน
สวนที่ 4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป
ตําแหนงงาน
เจาของกิจการ
ผูบริหารสูงสุดขององคกร
ผูบริหารระดับสูงขององคกร
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับตนขององคกร
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ตําแหนงอื่นๆ
สายงาน
ฝายตลาด
ฝายผลิต
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายการเงินและบัญชี
ฝายบริหาร
ฝายวิจยั และพัฒนา
ฝายอื่น ๆ

รอยละ 45.1
รอยละ 17.1
รอยละ 11.0
รอยละ 11.5
รอยละ 15.3

รอยละ 56.7
รอยละ 43.3
รอยละ 0.32
รอยละ 34.42
รอยละ 32.31
รอยละ 18.83
รอยละ 12.82
รอยละ 1.3
รอยละ 22.1
รอยละ 5.6
รอยละ 5.9
รอยละ 18.3
รอยละ 18.6
รอยละ 29.3
รอยละ 0.2
รอยละ 28.0
รอยละ 11.0
รอยละ 3.6
รอยละ 4.5
รอยละ 16.4
รอยละ 19.4
รอยละ 17.0

1. พัฒนาคุณภาพสินคา/บริการ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม
3. เพิ่มผลผลิต / ประสิทธิภาพ
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากร
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
6. การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
CEO Index 2007

การนําความรูใ นองคกรไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกร (น้ําหนัก 40)

- การถายทอดความรู (10)
1.การถายทอดความรูอยางไมเปนทางการในองคกร
2.กิจการของทานมีการถายทอดความรูไปยังบุคลากรภายในองคกร
4.การถายทอดองคความรูโดยผานการฝกอบรม
8.การถายทอดองคความรูอยางเปนระบบโดยการจัดการความรู (KM) หรือการ
สรางรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (LO)
- แหลงที่มาของความรู (10)
3.แหลงทีม
่ าขององคความรูและนวัตกรรมสวนใหญมาจากตางประเทศ
่ าของความรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ เชน ลูกคาและ Supplier(s)
6.แหลงทีม
่ าขององคความรูและนวัตกรรมสวนใหญมาจากภายในองคกร
7.แหลงทีม
8.แหลงทีม
่ าขององคความรูและนวัตกรรมสวนใหญมาจากภายในประเทศ
- มีระบบการจูงใจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร (5)
- มีความรวมมือกับสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาภายในประเทศในการทํา
วิจัยพัฒนา (5)

การถายทอดองคความรู & แหลงที่มาองคความรู (น้ําหนัก 30)

1.ดานผลิตภัณฑ (Product / Service)
2.ดานเทคโนโลยี(Technology)
3.ดานกระบวนการ(Process)
4.ดานการบริหารจัดการ(Management)
5.ดานการออกแบบ(Design)

การสรางองคความรูด
 านตางๆ ในองคกร (น้ําหนัก 30)

5.15
5.09
4.89
4.65
4.49
4.19

1.73
1.58
1.56
1.50
3.17
2.81

6.91
6.30
6.24
5.99
6.34
5.61

7.72
7.64
7.33
6.97
6.73
6.28

1.83
1.81
1.70
1.50

4.37
4.22
4.13
4.05
3.86

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

7.30
7.22
6.78
5.99

7.28
7.03
6.88
6.75
6.44

คาเฉลี่ย

18.09
17.90
17.18
16.33
15.77
14.72

27.16
24.76
24.53
23.55
31.70
28.05

26.75
26.46
24.84
21.95

21.18
20.45
20.01
19.63
18.73

คิดเปนรอยละ

68.23

28.45

19.16

6.36
3.17
2.81

6.82

20.63

ดัชนีรวมถวงน้ําหนัก

ภาคผนวก 1
ตารางคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก CEOs Survey

ภาคผนวก 2
แบบสอบถาม CEOs Survey

แบบสอบถาม CEO Innovation SURVEY
“ดัชนีชี้วัดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย”
Thailand Innovation Capability Index (ICI) 2007
วัตถุประสงค เพื่อประโยชนในการวางนโยบายและกลยุทธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศ สํานักงานนวัตกรรมแหงช
จึงไดริเริ่มสํารวจขอมูลเพื่อสราง “ดัชนีชี้วัดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย” ซึง่ ขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามดานลางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ในการจัดทําดัชนีชี้วัดดังกลาว
ขอมูลการตอบแบบสอบถามจะถูกจัดเก็บเปนความลับ
คําชี้แจง

โปรดกรุณาตอบแบบประเมินผล โดยทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ทานคิดวาเหมาะสม

สวนที่ 1 Innovative Capability Building
ระดับการใหคะแนน
นอยที่สุด
1 2
1.

2.

การสรางองคความรูดานตางๆในองคกรของทาน (100 คะแนน)
1.1 การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ
(Management)
1.2 การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานกระบวนการ(Process)
1.3 การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product /
Service)
1.4 การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
(Technology)
1.5 การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการออกแบบ(Design)
การถายทอดองคความรู & แหลงที่มาองคความรู (100 คะแนน)
2.1 กิจการของทานมีการถายทอดความรูไปยังบุคลากรภายใน
องคกร
2.2 การถายทอดองคความรูโดยผานการฝกอบรม
2.3 การถายทอดองคความรูอ ยางเปนระบบโดยการจัดการความรู
(KM) หรือการสรางรูปแบบขององคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.4 การถายทอดความรูอยางไมเปนทางการในองคกร
2.5 แหลงที่มาขององคความรูและนวัตกรรมสวนใหญมาจาก
ภายในองคกร
2.6 แหลงที่มาขององคความรูและนวัตกรรมสวนใหญมาจาก
ภายในประเทศ
2.7 แหลงที่มาขององคความรูและนวัตกรรมสวนใหญมาจาก
ตางประเทศ
2.8 มีความรวมมือกับสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศในการทําวิจัยพัฒนา

3

4

5

6

7

8

มากที่สุด
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2.9

3.

4.

5.

แหลงที่มาของความรูจากพันธมิตรทางธุรกิจ เชน ลูกคา และ
Supplier(s)
2.10 มีระบบการจูงใจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมในองคกร
องคกรไดนําความรูไปใชในการเพิ่มขีดความสามารถของ
องคกรดานใด (100 คะแนน)
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ/บริการใหม
3.2 พัฒนาคุณภาพสินคา/บริการ
3.3 เพิ่มผลผลิต / ประสิทธิภาพ
3.4 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
3.5 พัฒนาความสามารถของบุคลากร
3.6 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
การสรางนวัตกรรมนําไปสู (100 คะแนน)
4.1 ขยายตลาด / สรางตลาดใหม
4.2 ลดตนทุนและคาใชจายตางๆ
4.3 สรางรายไดเพิ่มขึ้น
ทิศทางและแนวโนมของระดับความสามารถขององคกร (100
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คะแนน)

5.1

5.2.
5.3.

ในอนาคต CEO เห็นวาองคกรของตนจะ
5.1.1 มีแผนการลงทุนดานนวัตกรรม ทั้งดานผลิตภัณฑ /
บริการ / กระบวนการ
5.1.2 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ / เทคโนโลยีใหมอยางตอเนือ่ ง
5.1.3 มีแผนการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรมใน
องคกร
5.1.4 รวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อสรางนวัตกรรม (Cocreation)
มีความสามารถแขงขันไดในระดับโลก
เปนองคกรนวัตกรรม (Innovative Business)

สวนที่ 2 ขอมูลธุรกิจ
1. ประเภทของกิจการ
ธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business)
เทคโนโลยีชีวภาพ
( ) Food Biotech
( ) Agricultural Biotech
( )Medical Biotech
( ) อื่นๆ ระบุ...................................................
ผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพร
( )
Cosmeceutical & Cosmetic ( )
Neutraceutical & Functional Food
( ) Pharmaceutical ( ) อื่นๆ ระบุ................................. ................
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม (เศรษฐนิเวศ – Eco-Industry)
( ) Biomass
( ) Bio-Materials
( ) Renewable Energy
( ) อื่นๆ ระบุ ...............................................................................................................
Design and Branding ระบุ...............................................................................................................
Nanotechnology
ระบุ..............................................................................................................
Software Industries ระบุ.....................................................................................................
2.ลักษณะกิจการ  บริษัทไทย  บริษัทรวมลงทุนกับตางประเทศ
 บริษัทตางชาติ
 อื่นๆ ระบุ..........................................................

ภาคผนวก 3
แบบสอบถาม Company Survey

แบบสอบถาม
“ดัชนีชี้วัดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย”
Thailand Innovation Capability Index (ICI) 2007
วัตถุประสงค เพื่อประโยชนในการวางนโยบายและกลยุทธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศ สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติจึงไดริเริ่มสํารวจขอมูลเพื่อสราง “ดัชนีชี้วัดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย”
ซึ่งขอมูลจากการตอบแบบสอบถามดานลางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ในการจัดทําดัชนีชี้วัดฯ ดังกลาว
ทั้งนี้ ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกจัดเก็บเปนความลับ
คําชี้แจง

โปรดกรุณาตอบแบบประเมินผล โดยทําเครือ่ งหมาย 9 ในชองที่ทานคิดวาเหมาะสม

สวนที่ 1 ขอมูลบริษัท
1. ประเภทของกิจการ
ธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business)
เทคโนโลยีชีวภาพ
( ) Food Biotech
( ) Agricultural Biotech
( ) Medical Biotech
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ...........................................
ผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพร
( ) Cosmeceutical & Cosmetic
( ) Neutraceutical & Functional Food
( ) Pharmaceutical
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ..........................................
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม (เศรษฐนิเวศ – Eco-Industry)
( ) Biomass
( ) Bio-Materials
( ) Renewable Energy
( ) อืน่ ๆ โปรดระบุ ......................................................................................... ......................
Design and Branding โปรดระบุ.....................................................................................................
Nanotechnology
โปรดระบุ.....................................................................................................
Software Industries โปรดระบุ.....................................................................................................
อืน่ ๆ โปรดระบุ ...............................................................................................................................
2. ระยะเวลาการประกอบธุรกิจ
นอยกวา 1 ป
11-15 ป

1-5 ป
มากกวา 15 ป

6-10 ป

3. สัดสวนการถือหุนของบริษัท
คนไทย 100%
คนไทย < 50 %

คนไทย 71 – 99 %
ตางชาติ 100 %

คนไทย 50 – 70 %

4. ยอดขายตอป
ต่ํากวา 50 ลานบาท
401 – 1,000 ลานบาท

51 – 200 ลานบาท
201 – 400 ลานบาท
มากกวา 1,000 ลานบาท โปรดระบุ............................................

5. รอยละของการสงออก
ไมไดสงออก
สงออก 51 -75 %

สงออก 1- 25 %
สงออก 76 – 99 %

สงออก 26 – 50 %
สงออก 100 %

6. ลักษณะการผลิตและการคาหรือบริการ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ผลิตใหบริษัทแม (เปนบริษัทลูก)
ผลิตขายทั่วไป ( ) มีตราสินคาเอง,OBM ( ) ออกแบบเอง, ODM
( ) รับจางผลิต, OEM
บริการ
อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................
7. จํานวนพนักงาน
ต่ํากวา 50 คน
401 – 1,000 คน

51 – 200 คน
201 – 400 คน
มากกวา 1,000 คน โปรดระบุ............................................

สวนที่ 2 การทํากิจกรรมนวัตกรรม
1. การดําเนินกิจกรรมนวัตกรรมในองคกรป 2549

ผลิตภัณฑใหมที่ไมเคยมีมากอน
ในตลาด(new to the market)
ผลิตภัณฑที่เปนสินคาทดแทน
คูแขงในตลาด
พัฒนากระบวนการผลิตใหม
พัฒนาบริการใหม
ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม
ปรับปรุงกระบวนการเดิม
ปรับปรุงบริการเดิม
จํานวนโครงการวิจัยและพัฒนา

ทําโดยบริษัทเอง ทํารวมกับหนวยงาน
ทําโดยจางบริษัทภายนอก
ภายนอก
สถาบันการศึกษา หนวยงานเอกชน
……… รายการ ……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ

……… รายการ

……… รายการ

……… รายการ

……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ

……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ

……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ

……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ
……… รายการ

2. วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมนวัตกรรม (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ / บริการ
ลดตนทุนการผลิต / บริการ
เพิ่มสวนแบงตลาด
ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ / บริการ
เรียนรูเทคนิคหรือเทคโนโลยีใหม
เปดตลาดใหม
ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน
ปรับปรุงความยืดหยุนของการผลิต
ทดแทนผลิตภัณฑ / บริการเดิม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
ลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
อื่น ๆระบุ ......................................
3. ประเภทของคาใชจายในการทํากิจกรรมนวัตกรรม (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ทําวิจัยและพัฒนา
ออกแบบ / เตรียมการ
นําผลิตภัณฑใหมออกสูต ลาด
ฝกอบรม
สงเสริมกิจกรรมนวัตกรรม
ซื้อความรูจากภายนอก
อื่น ๆ ระบุ .................................................

4. องคกรของทานมีคาใชจายในการทําวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเปนรอยละของรายไดในป 2549
0 – 0.5 %
0.6 – 1 %
1.1 – 2 %
2.1 – 3 %
3.1 – 5 %
มากกวา 5% ระบุ................
5.แหลงขอมูลในการทํานวัตกรรม (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ลูกคา
บริษัทแม / บริษัทในเครือ
ซัพพลายเออร
คูแขง
บทความวิชาการ

แหลงขอมูลภายในบริษัท
งานแสดงสินคา / นิทรรศการ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย
อินเทอรเน็ต
อืน่ ๆ ระบุ ...................................

6.สาเหตุหลักของความรวมมือกับหนวยงานภายนอก (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
สรางพันธมิตรทางกลยุทธในระยะยาว
ลดความเสีย่ ง / ตนทุน
ถายทอดความรู
การเขาสูส าขาเทคโนโลยีใหม
ใชทรัพยากรรวมกัน
ใชเวลาเขาสูต ลาดสัน้
อืน่ ๆ ระบุ .........................................................................
7.อุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมนวัตกรรม
7.1 ปจจัยภายนอก (ตอบไดมากกวา1 คําตอบ)
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
ขาดบริการสนับสนุนที่เพียงพอ
ไมมีตลาดรองรับ
7.2 ปจจัยภายใน (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)
ตนทุนการผลิตสูง
ขาดขอมูลการตลาด
มีแรงตานภายในองคกร
8.การคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา
สิทธิบัตร
เครื่องหมายการคา

ขาดบุคลากร
ขาดแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน
อืน่ ๆ ระบุ...............................

ขาดขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
มีความเสีย่ งดานธุรกิจสูงเกินไป
อืน่ ๆ ระบุ ..................................

ลิขสิทธิ์
อืน่ ๆ

อนุสทิ ธิบัตร
ไมมี

สวนที่ 3 การถายทอดความรูด านนวัตกรรม
ในป 2549
1. จํานวนบุคลากรดานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมในธุรกิจของทานในปที่ผานมา

................คน

2. จํานวนของบุคลากรที่ผานการฝกอบรมดานนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา

................คน

3. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมทีร่ ับเขามาใหม

................คน

4. ในองคกรของทานมีระบบการจูงใจและสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหแกพนักงาน เชน
มี
ไมมี
รางวัลนวัตกรรม
5. มูลคาที่เกิดจากคาธรรมเนียมในการขายเทคโนโลยี (licensing) คิดเปนรอยละของรายไดรวม
0–5%
6 – 10 %
11 – 15 %
16 – 20 %
มากกวา 20 % ระบุ................

6. มูลคาที่บริษัทไดรับจากการทําผลิตภัณฑ ใหมคิดเปนรอยละของรายได
0–5%
6 – 10 %
11 – 15 %
16 – 20 %
มากกวา 20 % ระบุ.................
7. มูลคาเปนจํานวนเงินที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหมคิดเปนรอยละของรายได
0–5%
6 – 10 %
11 – 15 %
16 – 20 %
มากกวา 20 % ระบุ.................
8. มูลคาเปนจํานวนเงินที่บริษัทไดรับจากการสงออกผลิตภัณฑใหมคิดเปนรอยละของรายได
0–5%
6 – 10 %
11 – 15 %
16 – 20 %
มากกวา 20 % ระบุ.................
9. ขอเสนอแนะอื่นๆ
.………………………………………………………………………………………………………………….……….…
.…………………………………………………………………………………………………………….……………….
.…………………………………………………………………………………………………………….……………….
สวนที่ 4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ ………………. ป
3. ตําแหนงงาน
เจาของกิจการ
ผูบริหารสูงสุดขององคกร
(เชน กรรมการผูจัดการ , ประธานกรรมการ ฯลฯ)
ผูบริหารระดับสูง ( เชนรองกรรมการผูจัดการ ,รองประธานกรรมการ ฯลฯ )
ผูบริหารระดับกลาง (เชน ผูจัดการฝาย ฯลฯ )
ผูบริหารระดับตน ( เชนผูจัดการแผนก ฯลฯ )
พนักงานระดับปฏิบัติการ
4. สายงาน
ฝายตลาด
ฝายผลิต
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายการเงินและบัญชี
ฝายบริหาร
ฝายวิจัยและพัฒนา
อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................................................................................
5. ทานทราบขาวการจัดสัมมนาในครั้งนี้จาก
ที่ทํางาน
จดหมายเชิญ
E-mail
Website ของ NIA
หนังสือพิมพ
วิทยุ
อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................................................................................

ภาคผนวก 4
การเปรียบเทียบความสามารถดานนวัตกรรมของโลก
ดร.วันทนีย จองคํา
ผูอํานวยการฝายบริหารโครงการนวัตกรรม
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
ภายใตการแขงขันในระบบการคาเสรีที่ทวีความเขมขนทั้งในมิติของความเร็วและศักยภาพ ประเทศ
ไทยมีความจําเปนที่จะตองเปรียบเทียบความสามารถการแขงขันกับนานาประเทศอยูเสมอเพื่อ
กําหนดตําแหนงและยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศไดถูกตอง โดยอาศัยขอมูลจากรายงาน
ประจําปการจัดอันดับความสามารถการแขงขันของ 2 หนวยงานหลักคือ สถาบันนานาชาติเพื่อ
พัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development: IMD) และเวที
เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) มาเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการวิเคราะห
ศักยภาพการแขงขันพรอมกับพัฒนาฐานขอมูลของปจจัยตางๆ ที่ใชวัดความสามารถการแขงขัน
ของประเทศใหไ ดม าตรฐานสากล ซึ่ง เมื่อพิ จ ารณาจากรายงานประจํ า ป 2550 พบวา อัน ดั บ
ความสามารถการแขงขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับโดย IMD อยูในลําดับที่ 33 จาก
จํานวนประเทศทั้งหมด 55 ประเทศ ในขณะที่รายงานประจําป 2549 ของ WEF ไดจัดใหประเทศ
ไทยอยูที่อันดับ 35 จาก 125 ประเทศ (รูปที่ 1 และรูปที่ 2)
รูปที่ 1 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศตางๆ ประจําป 2550 โดย IMD
1 USA (1)
2 Singapore (3)
3 Hong Kong (2)
4 Luxembourg (9)
5 Denmark (5)
15 China (18)
18 Taiwan (17)
23 Malaysia (22)
24 Japan (16)
27 India (27)
29 Korea (32)
33 Thailand (29)
45 Philippines (42)
54 Indonesia (52)
53 Venezuela (55)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนอันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของป 2549
ที่มา: 1. International Institute for Management Development (2007). World Competitiveness Yearbook 2007.
2. หนังสือดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2550, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

รูปที่ 2 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของประเทศตางๆ ประจําป 2549 โดย WEF
1 Switzerland (4)
2 Finland (2)
3 Sweden (7)
4 Denmark (3)
5 Singapore (5)
6 United States (1)
7 Japan (10)
11 Hong Kong (14)
13 Taiwan (8)
24 Korea (19)
26 Malaysia (25)
35 Thailand (33)
43 India (45)
50 Indonesia (69)
54 China (48)
71 Philippines (73)
77 Vietnam (74)
125 Angola (-)

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนอันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมของป 2548
ที่มา: 1. World Economic Forum (2006). The Global Competitiveness Report 2006-2007.
2. หนังสือดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2550, สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

“นวัตกรรม” นับเปนปจจัยการแขงขันที่สําคัญอันหนึ่งที่จะขับเคลื่อนความเจริญของเศรษฐกิจโลก
ไดอยางรวดเร็วและยั่งยืน เนื่องจาก “นวัตกรรม” คือ สิ่งใหมที่เกิดขึ้นจากการใชความรูทาง
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค หรือ ทักษะและประสบการณดานการจัดการ มาพัฒนาใหเปน
ผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิตใหม หรือบริการใหมที่เกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และ
ดวยความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบ 10 ปที่ผานมาทําใหเกิดการปฏิวัติ
ของระบบขอมูลที่ชวยผลักดันใหเทคโนโลยีในสาขาตางๆ ถูกพัฒนาขึ้นเปนนวัตกรรมไดอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกส วัสดุศาสตร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และดาน
การแพทย ดังนั้น “นวัตกรรม” ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management,
KM) อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ จะชวยยกระดับเศรษฐกิจและการกินดีอยูดีของประชาชน
ทั้งโดยทางตรงและทางออมไดอยางรวดเร็ว แตทั้งนี้รัฐบาลจะตองมีนโยบายดาน “นวัตกรรม” ที่
ชัดเจน เพื่อส งเสริมและเกื้ อหนุ นให เกิ ดบรรยากาศการลงทุนในธุ รกิ จนวั ตกรรม พร อมกั บการ
สนั บสนุ นด านการวิ จั ยและพั ฒนาที่ มี การจั ดการด านการถ ายทอดเทคโนโลยี และการจั ดการ
ผลประโยชนทางทรัพยสินทางปญญาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อเรงสรางความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีใหสามารถนําไปใชในธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งเปนธุรกิจฐานความรู (knowledge-based
business) ที่มีมูลคาเพิ่มตอเศรษฐกิจของประเทศ และเปนธุรกิจแหงอนาคตที่จะนําไปสูการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศไดอยางกาวกระโดด

องคกรเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (Asian Productivity Organization, APO) ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของ “นวัตกรรม” ที่ตองเรงพัฒนาใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกจํานวน 20 ประเทศ ไดแก จีน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลี เนปาล
ปากีสถาน ฟลิปปนส ฮองกง อิหราน ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร บังคลาเทศ มาเลเซีย ฟจิ
มองโกเลีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และประเทศไทย โดย APO ไดใหความสําคัญกับนวัตกรรมใน
ดานสุขภาพ พลังงาน สิ่งแวดลอม การเงิน ซอรฟแวร เทคโนโลยีสารสนเทศและคมนาคม การ
เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศของโลก และการบริการดานความรู เปนตน โดยมีการจัดประชุม
ระหวางผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรม เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2550 ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อ
ปรึกษาหารือรวมกันในการพัฒนา พิมพเขียวดานนวัตกรรม (Innovation Blueprint) สําหรับ
ใชเปนแนวทางสนับสนุนใหเกิดการสรางและยกระดับนวัตกรรมของประเทศสมาชิก ในการประชุม
ดังกลาวผูเชี่ยวชาญทั้งหมดใหความสําคัญตอรายงานการจัดอันดับความสามารถการแขงขันของ
WEF มากกวา IMD เนื่องจาก IMD จะเนนขอมูลซึ่งเปนปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับการจัดการใน 4
ดานไดแก ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ และ
โครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่ WEF จะใชปจจัยที่ครอบคลุมในทุกมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
นวัตกรรม โดยแบงเปน 3 ปจจัยหลักไดแก ปจจัยพื้นฐาน ปจจัยเสริมประสิทธิภาพ และปจจัย
นวัตกรรม ซึ่งประกอบดวยปจจัยยอยทั้งหมด 9 ปจจัย ดังตอไปนี้
1. ปจจัยเกี่ยวกับสถาบัน (institutions)
1) ปจจัยพืน้ ฐาน:
(basic requirements)
2.โครงสรางพืน้ ฐาน (infrastructures)
3. เศรษฐกิจมหาภาค (macro economy)
4. สุขภาพและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(health and primary education)
2) ปจจัยเสริมประสิทธิภาพ:
5. การศึกษาขัน้ สูงและการฝกอบรม
(efficiency enhancers)
(higher education and training)
6. ประสิทธิภาพของตลาด (market efficiency)
7. ความพรอมดานเทคโนโลยี
(technology readiness)
8. ความซับซอนในการดําเนินธุรกิจ
3) ปจจัยนวัตกรรม:
(innovation and
(business sophistication)
sophistications)
9. นวัตกรรม (innovation)

สําหรับปจจัยที่ 9 ดานนวัตกรรมซึ่งประกอบดวยปจจัยยอยรวมทั้งสิน้ 8 ดานนั้น ไดมีการนํามา
เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศที่เปนผูนําดานนวัตกรรมและประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค
เอเชีย อีก 6 ประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจัดอันดับความสามารถดานนวัตกรรมป 2549 โดย WEF
ปจจัยยอยของตัวชี้วัดดานนวัตกรรม

1. คุณภาพของสถาบันวิจัยดานวิทยาศาสตร
2. การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาค
ธุรกิจ
3. ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา
ระหวางภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัย
4. การจัดซื้อสินคาเทคโนโลยีขั้นสูงในภาครัฐ
5. จํานวนนักวิทยาศาสตรและวิศวกร
6. จํานวนสิทธิบัตรที่นําไปใชดานนวัตกรรมใน
ประเทศ
7. การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
8. ความสามารถดานนวัตกรรมของบริษัท

อันดับความสามารถการแขงขันของปจจัย
ดานนวัตกรรม
อันดับความสามารถการแขงขันรวมของประเทศ

อันดับความสามารถการแขงขันดานนวัตกรรม
เกาหลี มาเลเซีย ไตหวัน ฟลิปปนส

ไทย

ประเทศที่มี
อันดับสูงสุด

สิงคโปร

ญี่ปุน

10
11

5
2

22
9

17
10

21
12

79
56

37 สวิตเซอรแลนด.
37 สวิตเซอรแลนด

8

9

16

12

7

67

24 สวิตเซอรแลนด

1
15
12

5
2
2

14
28
9

2
24
31

3
14
3

90
84
63

25 สิงคโปร
45 อิสราเอล
60 อเมริกา

9
24

12
2

31
13

23
23

26
17

84
63

41 เยอรมนี
51 เยอรมนี

9

1

15

21

8

79

33 ญี่ปุน

5

10

19

25

8

73

35 สวิตเซอรแลนด

ผลจากการวิเคราะหขอมูลในการเปรียบเทียบความสามารถการแขงขันดานนวัตกรรมของประเทศ
ไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียจากตารางที่ 1 พบวาประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับที่ 33 โดยมี
ประเทศญี่ปุนอยูในลําดับที่ 1 โดยภาพรวมแลวประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันต่ํากวา
ประเทศเหลานั้นในเกือบทุกดาน ยกเวนประเทศฟลิปปนส โดยมีปจจัยที่ต่ําที่สุด ไดแก จํานวน
สิทธิบัตรที่ไดรับการจดในประเทศตอประชากร 1 ลานคน (อันดับที่ 60) และความสามารถดาน
นวัตกรรมของบริษัท (อันดับที่ 51) ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการที่ไดมาของเทคโนโลยีของบริษัท
ซึ่ ง จะอยู ใ นลํ า ดั บ สู ง ถ า เกิ ด จากการทํ า วิ จั ย และพั ฒ นา หรื อ การสร า งผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ห รื อ

กระบวนการผลิตใหมขึ้นไดเองภายในบริษัท แตจะอยูในลําดับที่ต่ํากวาถาเปนเทคโนโลยีที่ไดมา
จากการซื้อ know-how หรือลอกเลียนแบบเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยสรุปแลว ผลของการ
จัดอันดับความสามารถการแขงขันของ WEF นอกจากจะใชในการประเมินความสามารถการ
แขงขันโดยรวมของประเทศไทยแลว ยังสามารถนํามาใชเปนดัชนีที่แสดงถึงจุดออนของประเทศ
ไทยในดานความสามารถการแขงขันดานนวัตกรรม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนให
เกิดการบริหารจัดการองคความรูและเทคโนโลยีของประเทศไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู
(knowledge-based economy) และเกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มตอ
เศรษฐกิจของประเทศ อยางไรก็ตามประเทศที่มีความสามารถการแขงขันดานนวัตกรรมในระดับสูง
นั้นเนื่องจากมีความพรอมของปจจัยยอยพื้นฐานทั้ง 8 ดาน ดังนั้นประเทศไทยจึงจําเปนตองใช
“ยุทธศาสตรการบริหารจัดการนวัตกรรม (innovation management)” เพื่อเรงดําเนินภารกิจ
ในการเชื่อมโยงการใชความรูและเทคโนโลยีของประเทศไปสูการเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิต
โดยใชกลไกการบริหารจัดการความรู การรวมรับความเสี่ยงในการลงทุน และการบริหารจัดการดาน
ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจากผลการดําเนินงานของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ในรอบ 3 ปที่
ผานมา สามารถสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมรวมทั้งหมด 222 โครงการ โดยใช
งบประมาณสนับสนุน 241 ลานบาท โดยชวยกระตุนใหเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นจากภาคเอกชนสูงถึง
25 เทา คิดเปนมูลคารวม 6,160 ลานบาทนั้น แสดงวา การใชกลไกบริหารจัดการนวัตกรรมจะเปน
เสนทางลัดที่ทําใหประเทศไทยมีโอกาสกาวกระโดดการสรางศักยภาพการแขงขันในเวทีโลกไปพรอม
กับการสรางระบบนวัตกรรมของประเทศ (National Innovation System) ใหแข็งแกรงไดเทาเทียมกับ
ประเทศผูนําดานนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชีย
คณะผูดําเนินโครงการสํารวจขีดความสามารถดานนวัตกรรมของประเทศไทย ประจําป 2550
1. ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ

ที่ปรึกษาโครงการ

2. ศ.ดร.อัจฉรา จันทรฉาย

ที่ปรึกษาโครงการ

3. ดร.วันทนีย จองคํา

ที่ปรึกษาโครงการ

4. นายปรีดา ยังสุขสถาพร

นักวิจัย

5. นางสาวมณฑา ไกหิรัญ

นักวิจัย

6. นางสาวสุพกาญจน วิทยพัธนา

นักวิจัย

