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1. บทน า 

การส ารวจและพัฒนาฐานขอ้มูลดา้นการวจัิยและพัฒนาในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยเป็นกจิกรรมส ารวจที่

มอียา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุปี ซึง่ทีผ่า่นมาส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สวทช.) เป็นผูด้ าเนนิการส ารวจ
โครงการส ารวจ ตัง้แตเ่มือ่วันที ่13 กมุภาพันธ ์2551 ทัง้นี้ ไดม้กีารประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหต้ราพระราชบัญญัตวิ่า

ดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 16 ไดบ้ัญญัติใหจั้ดตั ้งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) ขึน้ ซึง่มอี านาจหนา้ทีใ่นการจัดท าตัวชีว้ัด 

ฐานขอ้มลู ดชัน ีและการศกึษาวจัิยนโยบายดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมตามมาตรา 17 (6) จงึสง่ผลใหง้าน

ดา้นดชันวีทิยาศาสตรฯ์ ของประเทศมาอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของ สวทน. แทน 
 

วัตถุประสงคห์ลักของการส ารวจในครัง้นี้ คอื เพื่อด าเนินการศกึษาสถานภาพ รวมทัง้ด าเนินการส ารวจเพื่อให ้
ไดม้าซึง่ขอ้มูลอันเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการก าหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนความสามารถในการท าวจัิยและ

พัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมไดด้ยีิง่ขึน้ โดยการส ารวจครอบคลมุดา้น
การวจิัยและพัฒนา กจิกรรมนวัตกรรม กจิกรรมทางเทคโนโลย ีและความตอ้งการสนับสนุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของ

ผูป้ระกอบการในปี 2560 ทัง้นี้ สวทน. ไดม้อบหมายใหจุ้ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยเป็นผูด้ าเนินการส ารวจขอ้มูลและ

ประมวลผล โดยใชร้ะยะเวลาด าเนนิการทัง้ส ิน้ประมาณ 7 เดอืน (สงิหาคม 2561 – กมุภาพันธ ์2562) 
 

การส ารวจขอ้มูลครั้งนี้ ไดใ้ชค้ านิยามของการวจัิยและพัฒนาตามคู่มือ Frascati ฉบับปี ค.ศ. 2002 ซึง่เป็น
มาตรฐานสากล และใชค้ านยิามของกจิกรรมนวตักรรมตามคูม่อืของ Oslo Manual (OECD) ฉบบัปี ค.ศ.1997 ทัง้นี ้เพือ่ให ้

สวทน. สามารถน าขอ้มูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบระดับความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ภาคอตุสาหกรรมไทยกบัตา่งประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพบนจ ากดัความ (Definition) และขอบเขต (Scope) เดยีวกนั  
 

การส ารวจในครัง้นีค้รอบคลมุอตุสาหกรรมทัง้หมด 441 ประเภท ซึง่ประกอบดว้ยอตุสาหกรรมการผลติ 25 ประเภท 
อุตสาหกรรมการบรกิาร 16 ประเภท และอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 3 ประเภท ทัง้นี้ การด าเนินการส ารวจถูกออก

แบบอย่างเป็นระบบเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลทีม่คีวามครบถว้น ถูกตอ้ง และสะทอ้นภาพความเป็นจรงิในแตล่ะอุตสาหกรรม 
โดยการตดิตอ่และตดิตามขอ้มลูจากผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆถกูแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ดงันี้ 

 

1. กลุม่ที ่1 กลุม่รายชือ่ใหม ่(Non-Repetitive) คอืกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดร้วมไมน่อ้ยกวา่ 12 ลา้นบาท 
จากฐานขอ้มูลของผูป้ระกอบการ บซิเินสออนไลน์ จ ากัด ในปี 2559 รวมจ านวนทัง้สิน้ 93,275 กจิการ 

โดยคณะท างานโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยไดใ้ชว้ธิกีารทางสถติใินการสุม่ตัวอย่างส าหรับใช ้

ในการส ารวจขอ้มูล ไดด้ าเนินการตดิต่อผูป้ระกอบการในเบื้องตน้เพื่อขอจัดส่งแบบสอบถาม 12,126  

กจิการ (ประมาณรอ้ยละ 13 ของจ านวนผูป้ระกอบการทัง้หมด) โดยไดรั้บความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการ

ในการใหข้อ้มูลจากผูท้ีรั่บผดิชอบดา้นวจิัยและพัฒนา หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 7,518 กจิการ (ประมาณรอ้ยละ 
62 ของจ านวนผูป้ระกอบการทีท่ าการตดิตอ่ไปทัง้หมด) ทางผูป้ระกอบการแจง้วา่ยนิดทีีจ่ะใหข้อ้มูลจ านวน  

5,335 กจิการ (ประมาณรอ้ยละ 44 ของจ านวนผูป้ระกอบการทีท่ าการตดิต่อไปทัง้หมด) และไดรั้บความ
ร่วมมอืในการใหข้อ้มูลจากผูป้ระกอบการตอบกลับมาจ านวนทัง้สิน้ 3,607 กจิการ (ประมาณรอ้ยละ 30 

ของจ านวนผูป้ระกอบการทีท่ าการตดิตอ่ไปทัง้หมด) 

 
2. กลุ่มที ่2 กลุ่มรายชือ่เดมิทีเ่คยมีกจิกรรมวจัิยและพัฒนาจากการส ารวจในอดตี ตามรายชือ่ทีป่รากฏใน

ฐานขอ้มูลของผูป้ระกอบการทีม่ศีักยภาพของ สวทน. (Repetitive) รวมจ านวนทัง้สิน้ 2,155 กจิการ โดย
คณะท างานโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยไดด้ าเนินการตดิต่อผูป้ระกอบการทุกรายและไดรั้บ

ความร่วมมือในการใหข้อ้มูลจากผูป้ระกอบการจ านวนทัง้สิน้ 2,155 กจิการ (รอ้ยละ 100 ของจ านวน
ผูป้ระกอบการทีท่ าการตดิตอ่ไปทัง้หมด) 

                                                           
1ประเภทอตุสาหกรรมทีท่ าการส ารวจในปี พ.ศ. 2561 
  1)  ภาคอตุสาหกรรมการผลติ ประกอบดว้ย (1) เกษตรกรรม (2) เหมอืงแรแ่ละหนิ (3) อาหารและเครือ่งดืม่ (4) ยาสบู (5) สิง่ทอสิง่ถกั (6) เครือ่ง

แตง่กาย รวมทัง้การตกแตง่และยอ้มสขีนสตัว ์(7) การฟอกและการตกแตง่หนังสตัว ์รวมทัง้การผลติกระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าถอื อานมา้ เครือ่ง
ลากเทยีมสตัว ์และรองเทา้ (8) ไม ้ผลติภัณฑจ์ากไมแ้ละไมก้อ๊ก ยกเวน้เครือ่งเรอืน รวมทัง้การผลติสิง่ของจากฟางและวสัดถุกัอืน่ๆ (9) 
กระดาษและผลติภัณฑจ์ากกระดาษ (10) การพมิพโ์ฆษณา การพมิพแ์ละการท าส าเนาสือ่บนัทกึ (11) ถา่นโคก้ ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีมและเชือ้เพลงิปรมาณู (12) เคมภีัณฑแ์ละผลติภัณฑเ์คม ี(13) ผลติภัณฑย์างและผลติภณัฑพ์ลาสตกิ (14) ผลติภัณฑจ์ากแร่
อโลหะ (15) โลหะขัน้มลูฐาน (16) ผลติภัณฑท์ีท่ าจากโลหะประดษิฐ ์ยกเวน้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ (17) อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืทางวทิย ุ
โทรทศันแ์ละการสือ่สาร (18) เครือ่งจักรส านักงาน เครือ่งท าบญัชแีละเครือ่งค านวณ (19) เครือ่งจักรทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าและเครือ่งมอืไฟฟ้า ซึง่
มไิดจั้ดประเภทไวใ้นทีอ่ ืน่ (20) เครือ่งจักร (21) ยานยนต ์รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง (22) อปุกรณ์การขนสง่ (23) เครือ่งเรอืนและการผลติซึง่มไิด ้
จัดประเภทไวใ้นทีอ่ ืน่ (24) เครือ่งมอืทีใ่ชท้างการแพทย ์การวดัความเทีย่ง อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นทางทศันศาสตรแ์ละนาฬกิา (25) การน าผลติภัณฑ์
เกา่กลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) & การผลติไฟฟ้า แกส๊ ประปา 

  2)  ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร ประกอบดว้ย (1) อสงัหารมิทรัพย ์(2) บรกิารดา้นธรุกจิอืน่ๆ (3) บรกิารทางการเงนิ การประกนัภัย (4) การวจัิยและ
พฒันา (5) การขนสง่และการทอ่งเทีย่ว (6) การกอ่สรา้ง (7) คอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์(8) โรงแรมและภัตตาคาร (9) สขุภาพและอนามยั 
(10) การขนสง่ทางบก (11) การไปรษณียแ์ละการโทรคมนาคม (12) สือ่สิง่พมิพ ์บนัเทงิและกฬีา (13) การศกึษา (14) สขุภาพ สปาและสงัคม 
(15) การขนสง่ทางน ้า (16) การขนสง่ทางอากาศ 

  3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี ประกอบดว้ย (1) ธรุกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอปุกรณ์ (2) ธรุกจิคา้สง่/ตวัแทนจ าหน่าย (3) ธรุกจิคา้ปลกี-
อปุโภคบรโิภค (หา้ง สะดวกซือ้ ของช า) 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 3 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

โดยรวมแลว้คณะท างานโครงการสามารถตดิตามขอ้มูลและไดรั้บความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการจากทัง้ 2 กลุม่ 

รวมทัง้ส ิน้ 5,762 กจิการจากนัน้คณะท างานไดน้ าขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากการส ารวจมาท าการประมาณคา่เพือ่ใหไ้ดค้่าประมาณ
ในระดบัภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยตามรายละเอยีด วธิกีาร และขัน้ตอนการบรหิารขอ้มลูในภาคผนวก ก (ภาคผนวก 

ก วธิกีารส ารวจและการสุม่ตัวอย่าง) เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลทีม่ีความครบถว้น ถูกตอ้ง และสะทอ้นภาพความเป็นจริงใน 
แตล่ะอตุสาหกรรมของประเทศไทย 

 

ทัง้นี ้เนือ้หาของรายงานฉบบันีไ้ดน้ าเสนอผลการส ารวจ 4 สว่น ไดแ้ก ่
 

สว่นที ่1  กจิกรรมการวจิัยและพัฒนา 
สว่นที ่2  กจิกรรมนวตักรรม 

สว่นที ่3  ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกในการท างานวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม  

สว่นที ่4  บทสรุป 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 4 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2. กจิกรรมการวจิยัและพฒันา 

การวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเป็นดัชนีส าคัญดัชนีหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขม้แข็งดา้น

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมของประเทศเนื่องจากการวจิัยและพัฒนาเป็นรากฐานของการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ที่
สามารถพัฒนาประเทศใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่การวจัิยและพัฒนาในภาคอตุสาหกรรม ซึง่เป็นหน่วย

เศรษฐกจิหลกัของประเทศ ทัง้นี ้ดชันทีีส่ าคญัเกีย่วกบัการวจัิยและพัฒนาสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่
 

1. คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนา  

2. บคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนา 
 

 

2.1 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา 

ตารางที ่1 สรุปคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามภาคอุตสาหกรรม 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

ผลทีไ่ดจ้ากการส ารวจขอ้มลูของปี 2560 ตามรายละเอยีดในตารางที ่1 สามารถสรุปได ้ดงันี ้

 
หากพจิารณาในแง่ของจ านวนผูป้ระกอบการทีม่กีจิกรรมวจิัยและพัฒนา พบวา่ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมไทยมี

ผูป้ระกอบการทีด่ าเนินกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาจ านวน 7,333 กจิการ (เป็นผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

3,891 กจิการ ภาคอตุสาหกรรมการบรกิารจ านวน 1,112 กจิการ และภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 2,329 กจิการ) 
ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 45.99 (ปี 2559 มจี านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาจ านวน 5,023 

กจิการ ซึง่ลดลงจากปี 2558 มีจ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนินกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาจ านวน 5,334 กจิการ) โดย
ภาคอุตสาหกรรมการผลติมจี านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนินกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 14.47 

และภาคอตุสาหกรรมการบรกิารมจี านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาลดลงจากปี 2559 รอ้ยละ 2.70 
รวมถงึภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีมจี านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนินกจิกรรมการวจัิยและพัฒนาเพิม่ขึน้จากปี 2559 

รอ้ยละ 384.80 

 
หากพิจารณาในแง่ของรอ้ยละของผู ป้ระกอบการที่มีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา พบว่าในปี 2560 

ภาคอตุสาหกรรมไทยมผีูป้ระกอบการทีท่ าวจิัยและพัฒนาคดิเป็นรอ้ยละ 7.68 (เป็นผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมการผลติ
รอ้ยละ 15.98 ภาคอตุสาหกรรมการบรกิารรอ้ยละ 3.48 และภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีรอ้ยละ 5.95) ซึง่เพิม่ขึน้

จากปี 2559 รอ้ยละ 41.76 (ปี 2559 มกีารท าวจิัยและพัฒนารอ้ยละ 5.42 ซึง่ลดลงจากปี 2558 มกีารท าวจิัยและพัฒนา

รอ้ยละ 5.81) โดยภาคอตุสาหกรรมการผลติมผีูป้ระกอบการทีท่ าวจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้จากปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 10.56 
ภาคอุตสาหกรรมการบริการมีผูป้ระกอบการทีท่ าวจิัยและพัฒนาลดลงจากปี 2559 รอ้ยละ 5.22 และภาคอุตสาหกรรม

การคา้สง่/คา้ปลกีมผีูป้ระกอบการทีท่ าวจัิยและพัฒนาเพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 371.17 
 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 5 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

หากพจิารณาในแง่ของคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา พบวา่ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมไทยมคีา่ใชจ้่ายดา้น

การวิจัยและพัฒนารวมทั ้งสิ้น 123,942 ลา้นบาท (เป็นค่าใชจ้่ายในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 80,041 ลา้นบาท 
ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 25,154 ลา้นบาท และภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 18,747 ลา้นบาท) โดยคา่ใชจ้่าย

ดา้นการวจิัยและพัฒนาในปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 49.87 (ปี 2559 มคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาจ านวน 
82,701 ลา้นบาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนาจ านวน 59,443 ลา้นบาท) โดย

ภาคอตุสาหกรรมการผลติมคี่าใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้จากปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 32.10 ภาคอตุสาหกรรม

การบรกิารมคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 62.32 และภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีมี
คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาเพิม่ช ึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 183.38 

 
หากพจิารณาในแงข่องคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ตอ่กจิการ พบวา่ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมไทยมี

ค่าใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาเฉลีย่ต่อกจิการ 16.90 ลา้นบาท/กจิการ (เป็นผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

20.57 ลา้นบาท/กจิการ ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 22.61 ลา้นบาท/กจิการ และภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 8.05 
ลา้นบาท/กจิการ) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 2.66 (ปี 2559 มคีา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ตอ่กจิการ 16.47 

ลา้นบาท/กจิการ ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 มคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ตอ่กจิการ 11.14 ลา้นบาท/กจิการ) โดย
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยต่อกิจการเพิ่มขึ้นจากปี 2559 รอ้ยละ 15.40 

ภาคอุตสาหกรรมการบริการมคี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ต่อกจิการเพิ่มขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 66.83 และ
ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีมคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ตอ่กจิการลดลงจากปี 2559 รอ้ยละ 41.55 

 

หากพิจารณาในแง่ของขนาดอุตสาหกรรม พบว่าในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ่ มีจ านวน
ผูป้ระกอบการทีม่ีกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาทัง้หมด 1,695 กจิการ มผีูป้ระกอบการทีท่ าวจิัยและพัฒนาคดิเป็นรอ้ยละ  

18.46 มคีา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนา 104,604 ลา้นบาท และคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ตอ่กจิการ 61.71  
ลา้นบาท/กจิการ สว่นภาคอุตสาหกรรมไทยขนาดกลาง มจี านวนผูป้ระกอบการทีม่ีกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาทัง้หมด  

1,264 กจิการ มีผูป้ระกอบการที่ท าวจิัยและพัฒนาคดิเป็นรอ้ยละ 13.41 มีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา 7,990 

ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลี่ยต่อกจิการ 6.32 ลา้นบาท/กจิการ และภาคอุตสาหกรรมไทย 
ขนาดย่อม มีจ านวนผูป้ระกอบการทีม่ีกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาทัง้หมด 4,374 กจิการ มีผูป้ระกอบการทีท่ าวจิัยและ

พัฒนาคดิเป็นรอ้ยละ 5.69 มคี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา 11,348 ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา
เฉลีย่ตอ่กจิการ 2.59 ลา้นบาท/กจิการ 

 
การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจในปี 2561 ประกอบกับขอ้มูลเศรษฐกจิในระดับอุตสาหกรรม  

ท าใหส้ามารถระบุสมมุติฐานของการเปลี่ยนไปของขอ้มูลดา้นการวิจัยและพัฒนาในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559  

มดีงันี ้
 

1. คา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนมกีารเตบิโตอย่างตอ่เนื่อง โดยในปี 2560 คา่ใชจ้่าย
ดา้นการวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิม่ขึน้จากปี 2559 เป็นจ านวน 41,241 ลา้นบาท ทัง้นีจ้ากการ

ส ารวจพบวา่อตุสาหกรรม 3 อนัดบัแรกทีม่คีา่ใชจ้า่ยสงูสดุ ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมยานยนต ์(18,855  ลา้น

บาท) รองลงมา คอื อุตสาหกรรมอาหาร (16,203 ลา้นบาท) และอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม (11,721 
ลา้นบาท) ตามล าดับ โดยสาเหตุทีผู่ป้ระกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมมคี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและ

พัฒนาสงูขึน้ คอื 
 

• อตุสาหกรรมยานยนต ์มคีา่ใชจ้า่ยทางดา้นวจิัยและพัฒนาสงูขึน้เนื่องจาก 

• ผูป้ระกอบการมกีารพัฒนาเทคโนโลย ีนวัตกรรม รองรับกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายยานยนต์

แห่งอนาคต โดยไดผ้ลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles - HEV) ซึง่เป็น

เทคโนโลยีที่กา้วหนา้ล ้าสมัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ขั ้นสูงและเทคโนโลยีเพื่อ
สิง่แวดลอ้ม2 

• ผูป้ระกอบการมีการพัฒนาเทคโนโลยีส่องสว่างแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความตอ้งการของ

ลกูคา้และท าใหผ้ลติภัณฑม์คีวามทนัสมัยมากยิง่ขึน้ 

• ผูป้ระกอบการท าการวจิัยและพัฒนาเกีย่วกบัชิน้สว่นยานยนต ์โดยเนน้ในเรือ่งของวัสดนุ ้าหนัก
เบา และกระบวนการ Robotic Automation เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

บรบิททางสงัคมจงึท าใหต้อ้งมกีารปรับตวั 

• ผูป้ระกอบการมอีอกแบบพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่เชน่ รูปแบบสนิคา้หรอืชิน้สว่นตา่งๆ และมกีาร
ปรับปรุงพัฒนาชิน้สว่นยางรถยนต ์และการทดสอบใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่เป็นการ

เพิม่ประสทิธภิาพของผลติภัณฑ ์และตอบสนองความตอ้งการหรอืการใชง้านของลกูคา้ 

• ผูป้ระกอบการมกีารพัฒนาองคค์วามรูเ้พื่อต่อยอดการท างาน และมกีารท านวัตกรรมใหม่เพื่อ

ลดเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการผลติ 
 

 
 

                                                           
2 https://www.tnamcot.com/view/5982cd11e3f8e40ad263c26d 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 6 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

• อตุสาหกรรมอาหาร มคีา่ใชจ้า่ยทางดา้นวจัิยและพัฒนาสงูขึน้เนือ่งจาก 

• ผูป้ระกอบการมกีารท าวจิัยและพัฒนานวัตกรรมดา้นผลติภัณฑท์ีส่ง่เสรมิการมสีขุภาพด ีและ

ลดความเสีย่งของกลุม่โรคไมต่ดิตอ่ นอกจากนียั้งมกีารท าวจัิยและพัฒนานวตักรรมอาหารสตัว ์

การเลีย้งสตัว ์และผลติภัณฑอ์าหารส าหรับการบรโิภค เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ตลาด และรูปแบบการบรโิภคทีป่รับเปลีย่นอยา่งตอ่เนื่อง3 

• ผูป้ระกอบการมีการศกึษาวจัิยนวัตกรรมในการผลติบรรจุภัณฑแ์ละการใชง้านของผูบ้ริโภค 

และการด าเนินงานของสายการผลติปลาทูน่าทีท่ันสมัยดว้ยระบบวศิวกรรมอัตโนมัตชิัน้เลศิ
และมคีวามซับซอ้น โดยนวัตกรรมดังกล่าวช่วยลดแรงงานและช่วยเพิม่ปริมาณผลผลติต่อ

วตัถดุบิ ตลอดจนท าใหผ้ลติภัณฑพ์ลอยไดจ้ากปลาทนู่ามมีลูคา่สงูขึน้4 

• ผูป้ระกอบมกีารลงทนุจัดตัง้ศนูยใ์นการพัฒนาสนิคา้กลุม่อาหารแปรรูป อาหารพรอ้มปรุง และ

อาหารแปรรูปพรอ้มทานเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายทีต่อ้งการเพิม่กลุ่มสนิคา้อาหารใหม้ี
ความหลากหลาย ทัง้ป้ิง ยา่ง นิง่ และทอด5 นอกจากนีย้ังมกีารจัดตัง้ศนูยพั์ฒนาผลติภัณฑท์ัง้

ในสว่นของสนิคา้ใหมแ่ละบรรจภุัณฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของตลาดและผูบ้รโิภคมากขึน้6 

• มกีารวจิัย พัฒนา และปรับปรุงคณุภาพของผลติภัณฑเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
เพิม่ก าลงัการผลติ และลดตน้ทนุ 

 

• อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม มคีา่ใชจ้า่ยทางดา้นวจิัยและพัฒนาสงูขึน้เนือ่งจาก 

• ผูป้ระกอบการมกีารวจัิยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการวจัิยและพัฒนาทีส่ าคัญ เชน่ วจัิย
เทคโนโลยกีารผลติและขนสง่ปิโตรเลยีม, วจิัยเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลยีมและปิโตร

เคม,ี วจัิยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและเทคโนโลยเีชือ้เพลงิทางเลอืก, วจิัยพลังงานประยุกตแ์ละ

ยานยนต,์ วจิัยเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม และงานวจัิยทีร่องรับธรุกจิในอนาคต7 

• ผูป้ระกอบการมีการต่อยอดธุรกจิชวีภาพและนวัตกรรมสเีขียว ซึง่จะขยายธุรกจิทัง้ในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังไดม้ีการใหทุ้นวิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อน าไปพัฒนา

เทคโนโลยใีหม่ๆ พัฒนาสทิธบิัตรของเทคโนโลยดีา้นนวัตกรรมสเีขยีว ใหส้ามารถน ามาใช ้

งานไดใ้นเชงิอตุสาหกรรม8 

• ผูป้ระกอบการมกีารสง่เสรมินวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ โดยมกีาร

ลงทุนในโครงการแปรรูปผลติภัณฑใ์หน้ าไปใชเ้ป็นวัตถุดบิส าหรับปิโตรเคมทีีม่ผีลตอบแทน

สงูขึน้ นอกจากนี้ผูป้ระกอบการยังมกีารปรับตัวใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของโลกดว้ย
การคิดคน้และสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิคส์ และ

ผูป้ระกอบการยังใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาองคค์วามรูภ้ายใน (Self-development) เพื่อ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ที่หลากหลายและภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว9 

 

2. คา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 49.87 โดยภาคอตุสาหกรรม
การผลิต เพิ่มขึ้น ร อ้ยละ 32.10 ,  ภาคอุตสาหกรรมการบริการ เพิ่มขึ้น ร อ้ยละ 62.32 และ

ภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีกเติบโตเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 183.38 ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละ
ภาคอตุสาหกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 

• การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมการผลติมาจากอุตสาหกรรม 
รไีซเคลิ & ไฟฟ้า แก๊ส ไอน ้า และอากาศ และอตุสาหกรรมสิง่ทอ โดยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม 

รีไซเคลิ & ไฟฟ้า แก๊ส ไอน ้า และอากาศ มสีาเหตุส าคัญมาจากการทีผู่ป้ระกอบการขนาดใหญ่ได ้

ด าเนนิการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละสายการผลติแบตเตอรีป่ระเภทลเิธยีมไอออนเพื่อใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้สู่

สายการผลติและน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรม และการ

เสรมิสรา้งความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบโครงขา่ยไฟฟ้า10 ในขณะเดยีวกันผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมสิง่ทอก็มีการท าวจัิยและพัฒนาสิง่ทอดา้นวศิวกรรม สิง่ทอทีใ่ชท้ ารองเทา้กีฬา โดย

มุง่เนน้ความส าคญัทีค่วามตอ้งการของผูบ้รโิภค และสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่น ามาพัฒนาผลติภัณฑต์อ่ไป 

• การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของภาคอตุสาหกรรมการบรกิารมาจากอุตสาหกรรม

การกอ่สรา้ง และอตุสาหกรรมขนสง่และทอ่งเทีย่ว โดยทีผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการก่อสรา้งมี
การออกแบบและเก็บขอ้มูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ มกีารท าวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑอ์ะลูมเินียมบาน

ประตแูละหนา้ตา่งเพือ่ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ และมกีารปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อใหม้ี

                                                           
3 บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), รายงานความย่ังยนื ประจ าปี 2560 
4 บรษัิท ไทยยเูนีย่น โฟรเซน่ โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน), รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2560 
5 https://www.ryt9.com/s/nnd/2657554 
6 https://positioningmag.com/1127581 
7 http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20180328-ptt-form561-2017-th.pdf 
8 https://thaipublica.org/2018/04/bangchak-initiative-and-innovation-center/ 
9 บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2560 
10 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2560 
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เทคโนโลยใีหม่ทีแ่ตกตา่งจากเดมิ ในขณะทีผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมขนสง่และทอ่งเทีย่ว มกีาร

ลงทุนดา้นวจัิยและพัฒนาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ใชใ้นการท างานเพื่อสนับสนุนงานดา้นการจราจรทาง
อากาศ มกีารสรา้งนวัตกรรมสนิคา้และบรกิารเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยมรีะบบบรหิารจัดการสนิคา้

อนัตรายแบบครบวงจร ทีมุ่ง่เนน้ตอบโจทยก์ลุม่ของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกตา่งกัน ซึง่ระบบนีเ้ป็นการร่วมมอื
กันระหวา่งองคก์รภาครัฐและเอกชน รวมไปถงึหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นนี้ เพือ่เชือ่มโยง

สทิธปิระโยชนแ์ละเกดิประโยชน์สงูสดุตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทั่วทัง้ประเทศและสาธารณชน11 

• การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาของภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีจากทัง้ 3 กลุม่

อตุสาหกรรม ซึง่ประกอบไปดว้ย อตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ตัวแทนจ าหน่าย อตุสาหกรรมหา้ง สะดวก
ซือ้ ของช า และอุตสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอุปกรณ์ โดยมสีาเหตุส าคัญมาจากการที่

ผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ มกีารด าเนินการผลติและวจิัยและพัฒนา
ผลติภัณฑต์า่งๆภายในกจิการ เพือ่เพิม่ยอดขายและแหลง่ทีม่าของรายไดท้ีน่อกเหนอืไปจากการซือ้มา

ขายไปเทา่นัน้ 

 
เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในแต่ละประเทศขององคก์ารเพื่อความร่วมมอืและการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เปรยีบเทยีบกับประเทศไทย พบวา่ 
ประเทศสหรัฐอเมรกิาเป็นประเทศทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาสงูทีส่ดุ อยู่ที ่17,753,866 ลา้นบาท รองลงมาคอื

ประเทศจนี โดยมคี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาอยู่ที ่16,209,103 ลา้นบาท และอันดับทีส่ามคอืประเทศญีปุ่่ น โดยมี
คา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาอยู่ที ่5,585,189 ลา้นบาท ในขณะทีป่ระเทศไทยอยู่ทีอ่ันดับที ่26 จาก 36 ประเทศ โดย

มคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาอยู่ที ่123,942 ลา้นบาท โดยคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ของทกุประเทศอยู่

ทีป่ระมาณ 1,656,952 ลา้นบาท ดงัรายละเอยีดในรูปที ่1 
 

รูปที ่1 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในแตล่ะประเทศในกลุม่ OECD 

 
ทีม่า : Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD 2018 

 
  

                                                           
11 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2560 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 8 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาของประเทศตอ่ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศของประเทศใน

องคก์ารเพือ่ความร่วมมอืและการพัฒนาทางเศรษฐกจิ (Organisation for Economic Co-operation and Development: 
OECD) เปรียบเทยีบกับประเทศไทย พบว่า ประเทศเกาหลใีตม้สีัดสว่นคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของประเทศตอ่

ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศสงูทีส่ดุ อยูท่ีร่อ้ยละ 4.55 รองลงมาคอืประเทศอสิราเอล มตีวัเลขสดัสว่นดงักลา่วอยู่ทีร่อ้ยละ 
4.54 และอันดับทีส่ามคอืประเทศสวเีดน มสีดัสว่นคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของประเทศต่อผลติภัณฑม์วลรวมใน

ประเทศอยู่ทีร่อ้ยละ 3.33 ในขณะทีป่ระเทศไทย มีสัดส่วนตัวเลขดังกล่าวอยู่ทีร่อ้ยละ 1.00 อยู่ในล าดับที ่31 จาก 38 

ประเทศ โดยตัวเลขสัดส่วนค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของประเทศต่อผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 1.87 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่2 

 

รูปที ่2 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาตอ่ GDP ของประเทศกลุม่ OECD 

 
ทีม่า : Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD 2018 

 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งนักวจิัย (Researcher) แบบรายหัวในแต่ละ
ประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกจิ (Organisation for Economic Co-operation and 

Development: OECD) เปรยีบเทยีบกับประเทศไทย พบวา่ ประเทศญี่ปุ่ นเป็นประเทศทีม่จี านวนบคุลากรนักวจิัยมากทีส่ดุ 
โดยมจี านวนนักวจิัยอยู่ที ่930,720 คน รองลงมาคอืประเทศสหราชอาณาจักร โดยมจี านวนบคุลากรนักวจิัยอยู่ที ่510,980 

คน และอันดับทีส่ามคอืประเทศเกาหลใีต ้ซึง่มจี านวนบคุลากรนักวจัิยอยู่ที ่482,796 คน ในขณะทีป่ระเทศไทย มจี านวน

บคุลากรนักวจิัยอยู่ที ่60,781 คน เป็นอันดับที ่14 จากทัง้หมด 25 ประเทศทีไ่ดร้ะบขุอ้มูลไว ้โดยจ านวนบคุลากรดา้นการ
วจิัยและพัฒนาในต าแหน่งนักวจิัย (Researcher) แบบรายหัวเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 157,272 คน ดงัรายละเอยีดในรูปที ่3 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 9 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่3 จ านวนบุคลากรรายหวัในต าแหนง่นกัวจิยั (Researcher) ในกลุม่ประเทศ OECD 

 
ทีม่า : Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD 2018 

 

 
เมือ่พจิารณาจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งนักวจิัย (Researcher) แบบเทยีบเป็นการท างาน

เต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) ในแต่ละประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เปรยีบเทยีบกบัประเทศไทย พบวา่ ประเทศจนี

เป็นประเทศที่มีบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งนักวจิัยแบบเทียบเป็นการท างานเต็มเวลาสูงที่สุด อยู่ที่ 

1,740,442 คน-ปี รองลงมาคือจ านวนบุคลากรนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจ านวนบุคลากรกลุ่มดังกล่าวอยู่ที่ 
1,371,290 คน-ปี ในขณะทีอ่ันดับสามคอืประเทศญีปุ่่ น โดยมจี านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งนักวจิัย

แบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลาอยู่ที ่676,292 คน-ปี อยา่งไรก็ตามเมือ่เปรยีบเทยีบกับประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทย
มจี านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งนักวจิัยแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลาอยู่ที ่56,782 คน-ปี เป็น

อนัดบัที ่17 จาก 36 ประเทศ โดยจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งนักวจิัย (Researcher) แบบเทยีบเป็น

การท างานเต็มเวลาเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 196,587 คน-ปี ดงัรายละเอยีดในรูปที ่4 
 

รูปที ่4 จ านวนบุคลากรเต็มเวลาในต าแหนง่นกัวจิยั (Researcher) ในกลุม่ประเทศ OECD 

 
ทีม่า : Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD 2018 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 10 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งงานสนับสนุนการวจิัย (Personel) แบบเทยีบเป็น

การท างานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) ในแต่ละประเทศขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิ (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) เปรยีบเทยีบกับประเทศไทย พบวา่ 

ประเทศจนีเป็นประเทศทีม่ีจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งงานสนับสนุนการวจิัยแบบเทยีบเป็นการ
ท างานเต็มเวลาสงูทีส่ดุ อยู่ที ่4,033,597 คน-ปี รองลงมาคอืประเทศญีปุ่่ น มจี านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาใน

ต าแหน่งงานสนับสนุนการวจิัยแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา อยูท่ี ่890,749 คน-ปี และอนัดับทีส่ามคอืประเทศรัสเซยี 

มจี านวนบุคลากรกลุ่มดังกล่าวอยู่ที ่778,155 คน-ปี ในขณะทีป่ระเทศไทยมีจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาใน
ต าแหน่งงานสนับสนุนการวจิัยแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลาอยู่ที ่29,560 คน-ปี เป็นอันดับที ่27 จาก 35 ประเทศ 

โดยจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในต าแหน่งงานสนับสนุนการวจิัยแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลาเฉลีย่อยู่ที่
ประมาณ 284,996 คน-ปี ดงัรายละเอยีดในรูปที ่5 

 

รูปที ่5 จ านวนบุคลากรเต็มเวลาในต าแหนง่งานสนบัสนุนการวจิยั (Personel) ในกลุม่ประเทศ OECD 

 
ทีม่า : Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD 2018 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 11 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.1 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

เมื่อจ าแนกค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตามประเภทอุตสาหกรรมในปี 2560 พบว่าในภาคอุตสาหกรรม 

การผลตินั้น อุตสาหกรรมยานยนต์มีค่าใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนามากที่สุด (18,855 ลา้นบาท) รองลงมาไดแ้ก่ 

อุตสาหกรรมอาหาร (16,203 ลา้นบาท) และปิโตรเลยีม (11,721 ลา้นบาท) ตามล าดับ ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมยาสูบ 
มคีา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนานอ้ยทีส่ดุ (14 ลา้นบาท)  

 
เมือ่พจิารณาในแง่ของจ านวนกจิการทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรม

อาหารเป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิัยและพัฒนามากทีส่ดุ (953 กจิการ) รองลงมา

ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเคมี (628 กจิการ) และอุตสาหกรรมยางและพลาสตกิ (336 กจิการ) ตามล าดับ ดังรายละเอียด 
ในรูปที ่6 

 
รูปที ่6 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิยัและ

พฒันาในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ปี 2560 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 12 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ต่อกจิการในปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรมเครือ่งจักรส านักงาน

เป็นอุตสาหกรรมที่มีค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยมากที่สุด (474.53 ลา้นบาท/กิจการ) รองลงมาไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมปิโตรเลยีม (209.58 ลา้นบาท/กจิการ) และอุตสาหกรรมยานยนต ์(122.36 ลา้นบาท/กจิการ) ตามล าดับ 

ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีค่าใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาเฉลี่ยนอ้ยที่สุด (2.83 ลา้นบาท/กจิการ)  
ดงัรายละเอยีดในรูปที ่7 

 

รูปที ่7 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเฉลีย่ตอ่กจิการในภาคอุตสาหกรรมการผลติปี 2560 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
อย่างไรก็ตาม หากพจิารณารอ้ยละของคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตอ่รายไดใ้นปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรม

เครือ่งจักรส านักงานเป็นอุตสาหกรรมทีม่สีดัสว่นของคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาต่อรายไดม้ากทีส่ดุ (รอ้ยละ 0.96) 
รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมแร่อโลหะ แกว้ (รอ้ยละ 0.75) และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า (รอ้ยละ 0.73) ตามล าดับ 

ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมโลหะขัน้มูลฐานมสีัดสว่นของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตอ่รายไดน้อ้ยทีส่ดุ (รอ้ยละ 0.02)  

ดงัรายละเอยีดในรูปที ่8 
 

รูปที ่8 รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาตอ่รายไดใ้นภาคอุตสาหกรรมการผลติปี 2560 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 13 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

 

เมือ่เปรียบเทยีบค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาจากการส ารวจในชว่ง 14 ปีทีผ่่านมา (ปี 2546-2560) พบว่า
อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมเคมเีป็นอุตสาหกรรมทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาอยู่ในกลุม่สงูสดุ 5 อันดับ

แรกมาโดยตลอด โดยในปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรมทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาสงูสดุอนัดับแรก คอื อตุสาหกรรม
ยานยนต ์รองลงมาคอือตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม อตุสาหกรรมเคม ีและอตุสาหกรรมเครือ่งจักรส านักงาน

ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาสูงสุด 5 อนัดบัแรกของภาคอุตสาหกรรมการผลติ จ าแนกตาม

ประเภทอุตสาหกรรม ปี 2546-2560 

หมายเหต:ุ ไมม่กีารส ารวจขอ้มลูดา้นการวจัิยและพฒันาในปี 2550 สว่นปี 2552-2553 นัน้ไดม้กีารส ารวจขอ้มลูแตไ่มไ่ดแ้สดงผลการส ารวจ เนือ่งจากมี
การใชว้ธิกีารส ารวจขอ้มลูทีแ่ตกตา่งจากวธิปีกต ิ

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

ตารางที ่3 ตารางเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาของอุตสาหกรรมตา่งๆในภาคอุตสาหกรรม
การผลติ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 14 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ในแง่มูลค่าของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา อุตสาหกรรมทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาสูงสุดใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตประกอบไปดว้ย อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

• อุตสาหกรรมยานยนต์มีค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนามาจากกลุ่มอุตสาหกรรม ISIC 291 
(Manufacture of motor vehicles) แล ะ  ISIC 293 (Manufacture of parts and accessories for 

motor vehicles) เป็นหลัก โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของการลงทุนดา้นวจัิยและพัฒนา คือ รองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายยานยนต์แห่งอนาคต โดยไดผ้ลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric 
Vehicles - HEV) ซึง่เป็นเทคโนโลยเีพื่อสิง่แวดลอ้ม12 และท าการวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยสีอ่งสว่าง

แบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความตอ้งการของลูกคา้และท าใหผ้ลิตภัณฑ์มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนีม้กีารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีบรบิททางสงัคมจงึท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งมกีารปรับตัวท า

การวจิัยและพัฒนาเกี่ยวกับชิน้ส่วนยานยนต ์โดยเนน้ในเรื่องของวัสดุน ้าหนักเบา และกระบวนการ 

Robotic Automation 
 

• อุตสาหกรรมอาหารมีค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนามาจากกลุ่มอุตสาหกรรม ISIC 1080 

(Manufacture of prepared animal feeds) และ ISIC 107 (Manufacture of other food products) 
เป็นหลัก โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของการลงทุนดา้นวจัิยและพัฒนา คอื วจิัยและพัฒนานวัตกรรมดา้น

ผลติภัณฑท์ีส่ง่เสรมิการมสีขุภาพด ีลดความเสีย่งของกลุม่โรคไม่ตดิต่อ นอกจากนี้ยังมกีารท าวจัิยและ
พัฒนานวตักรรมอาหารสตัว ์การเลีย้งสตัว ์และผลติภัณฑอ์าหารส าหรับการบรโิภค เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของตลาด และรูปแบบการบรโิภคทีป่รับเปลีย่นอย่างตอ่เนื่อง13 นอกจากนี้ผูป้ระกอบการมี

การลงทุนเพือตอ้งการลดแรงงานและช่วยเพิ่มปริมาณผลผลติต่อวัตถุดบิ ตลอดจนท าใหผ้ลติภัณฑ์
พลอยไดม้มีลูคา่สงูขึน้14 

 

• อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม (ไม่มกีลุม่อตุสาหกรรมย่อย) โดยเหตผุลสว่นใหญ่ของการลงทุนดา้นวจัิยและ
พัฒนา คอื  เพือ่รองรับทศิทางองคก์รทีมุ่ง่เนน้การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ สรา้งความไดเ้ปรยีบ

ในการแขง่ขัน และสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดร้วดเร็ว15 นอกจากนี้ยังมกีารต่อยอดธุรกจิ

ชวีภาพและนวัตกรรมสเีขยีว ซึง่เป็นการขยายธุรกจิทัง้ในและตา่งประเทศใหส้ามารถน ามาใชง้านไดใ้น
เชงิอตุสาหกรรม16 

 
 

ในแง่การเตบิโตของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของ
ภาคอตุสาหกรรมการผลติมาจากอตุสาหกรรม รไีซเคลิ & ไฟฟ้า แก๊ส ไอน ้า และอากาศ และอตุสาหกรรมสิง่ทอเป็นหลัก 

โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

• อุตสาหกรรมรีไซเคลิ & ไฟฟ้า แก๊ส ไอน ้า และอากาศ มีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามาจาก
อตุสาหกรรม ISIC 35 (Electricity, gas, steam and air conditioning supply) เป็นหลัก โดยมสีาเหตุ

ส าคัญมาจากการทีผู่ป้ระกอบการขนาดใหญ่ไดพั้ฒนาผลติภัณฑแ์ละสายการผลติแบตเตอรี่ประเภท 
ลเิธยีมไอออนเพื่อใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้สูส่ายการผลติและน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารอง

ส าหรับภาคอตุสาหกรรม และการเสรมิสรา้งความมั่นคงในระบบจา่ยไฟฟ้าและระบบโครงขา่ยไฟฟ้า17  

• อตุสาหกรรมสิง่ทอ มคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนามาจากอตุสาหกรรม ISIC 139 (Manufacture of 

other textiles) เป็นหลัก โดยเหตผุลสว่นใหญ่ของการลงทนุดา้นวจิัยและพัฒนา คอื ตอ้งการสรา้งองค์
ความรูเ้พือ่เก็บเป็นงานวจิัยและน าองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าพัฒนาตอ่ และน าเสนอเพือ่ใหต้รงกับความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภค 
 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

เมื่อจ าแนกค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตามประเภทอุตสาหกรรมในปี 2560 พบว่าในภาคอุตสาหกรรม 

การบรกิารนัน้ อตุสาหกรรมการเงนิและประกันภัยเป็นอตุสาหกรรมทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (6,007 
ลา้นบาท) รองลงมาไดแ้ก ่อตุสาหกรรมบรกิารดา้นธุรกจิอืน่ๆ (4,724 ลา้นบาท) และอตุสาหกรรมวจิัยและพัฒนา (3,707 

                                                           
12 https://www.tnamcot.com/view/5982cd11e3f8e40ad263c26d 
13 บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2560 
14 บรษัิท ไทยยเูนีย่น โฟรเซน่ โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน), รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2560 
15 http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20180328-ptt-form561-2017-th.pdf 
16 https://thaipublica.org/2018/04/bangchak-initiative-and-innovation-center/ 
17 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2560 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 15 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ลา้นบาท) ตามล าดับ ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมการขนสง่ทางน ้ามคี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนานอ้ยทีส่ดุ (1 ลา้นบาท) 

และอตุสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศเป็นอตุสาหกรรมทีไ่มพ่บวา่มกีารใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาในปี 2560 
 

เมือ่พจิารณาในแง่ของจ านวนกจิการทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรม
คอมพวิเตอร์และซอฟตแ์วร์ เป็นอุตสาหกรรมทีม่จี านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนินกจิกรรมดา้นการวจิัยและพัฒนามากทีส่ดุ 

(298 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมบรกิารดา้นธุรกจิอืน่ๆ (270 กจิการ) และอุตสาหกรรมอสังหารมิทรัพย ์(155 

กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่9 
 

รูปที ่9  คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการทีม่กีจิกรรมวจิยัและพฒันาใน
ภาคอุตสาหกรรมการบรกิารปี 2560 

หมายเหต ุ: อตุสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศ ไมพ่บวา่มกีารด าเนนิกจิกรรมดา้นการวจัิยและพฒันาในปี  2560 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาเฉลีย่ตอ่กจิการในปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรมการเงนิและประกันภัย

เป็นอุตสาหกรรมที่มีค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ยมากที่สุด (333.70 ลา้นบาท/กิจการ) รองลงมาไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมวจิัยและพัฒนา (66.89 ลา้นบาท/กจิการ) และอุตสาหกรรมไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม (59.83 ลา้นบาท/

กจิการ) ตามล าดับ ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศไม่พบว่ามีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในปี 2560  
ดงัรายละเอยีดในรูปที ่10 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 16 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่10  คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเฉลีย่ตอ่กจิการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารปี 2560 
 

หมายเหต ุ: อตุสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศ ไมพ่บวา่มกีารด าเนนิกจิกรรมดา้นการวจัิยและพฒันาในปี  2560 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

เมือ่พจิารณารอ้ยละของคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตอ่รายไดใ้นปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรมวจิัยและพัฒนา

เป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนาต่อรายไดสู้งสุด (รอ้ยละ 18.442) รองลงมาไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (รอ้ยละ 1.200) และอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพและอนามัย (รอ้ยละ 

1.059) ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศไมพ่บวา่มสีดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาตอ่รายไดใ้นปี 2560 

ดงัรายละเอยีดในรูปที ่11 
 

รูปที ่11  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยั และพฒันาตอ่รายไดใ้นภาคอุตสาหกรรมการบรกิารปี 2560 
 

หมายเหต ุ: อตุสาหกรรมการขนสง่ทางอากาศ ไมพ่บวา่มกีารด าเนนิกจิกรรมดา้นการวจัิยและพฒันาในปี  2560 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 17 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่เปรียบเทยีบค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาจากการส ารวจในชว่ง 14 ปีทีผ่่านมา (ปี 2546-2560) พบว่า

อุตสาหกรรมวจัิยและพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาอยู่ในกลุ่มสงูสดุ 5 อันดับแรกมาโดย
ตลอด โดยในปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรมการเงนิและประกันภัย เป็นอตุสาหกรรมทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยพัฒนาสงูทีส่ดุ 

รองลงมา คอื อตุสาหกรรมบรกิารดา้นธรุกจิอืน่ๆ อตุสาหกรรมวจิัยและพัฒนา อตุสาหกรรมไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม และ
อตุสาหกรรมสขุภาพและอนามัย ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่4 

 

ตารางที ่4 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาสูงสุด 5 อนัดบัแรกของภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร จ าแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม ปี 2546-2560 

 

 
 
หมายเหต ุ 1) ไมม่กีารส ารวจขอ้มลูดา้นการวจัิยและพฒันาในปี 2550 สว่นปี 2552-2553 นัน้ไดม้กีารส ารวจขอ้มลูแตไ่มไ่ดแ้สดงผลการส ารวจ 

เนือ่งจากมกีารใชว้ธิกีารส ารวจขอ้มลูทีแ่ตกตา่งจากวธิปีกต ิ
2) * ประกอบดว้ย การบรกิารทางสถาปัตยกรรม วศิวกรรม บรกิารโฆษณา และอืน่ๆ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
ตารางที ่5 ตารางเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาของอุตสาหกรรมตา่งๆในภาคอุตสาหกรรม

การบรกิาร 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 18 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ในแงม่ลูคา่ของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนา อตุสาหกรรมทีม่คีา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาสงูสดุใน

ภาคอตุสาหกรรมการบรกิารประกอบไปดว้ย อตุสาหกรรมการเงนิและประกนัภัย และอตุสาหกรรมบรกิารดา้นธรุกจิอืน่ๆ 
ตามล าดบั โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 

• อตุสาหกรรมการเงนิและประกันภัย (ไม่มกีลุม่อตุสาหกรรมย่อย) โดยมกีารจัดตัง้ Venture Capital เพือ่
ร่วมลงทุนในกองทุน Venture Capital อืน่ หรือสตาร์ทอัพทีม่ศีักยภาพในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมทาง

การเงนิและเทคโนโลยรีูปแบบใหม่ทีส่อดคลอ้งและสามารถรองรับแผนยุทธศาสตรข์องธนาคารไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล18 นอกจากนียั้งมกีารสรา้งฟินเทคยนูคิอรน์ หรอืฟินเทคสตารท์อัพทีน่ ามา

ประยกุตใ์ชน้วตักรรมควบคูไ่ปกบัผลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่งๆ ในการสรา้งประสบการณ์ใหมใ่หก้บัลกูคา้19 

• อตุสาหกรรมบรกิารดา้นธุรกจิอืน่ๆ มคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามาจากกลุม่อตุสาหกรรม ISIC 71 
(Architectural and engineering activities; technical testing and analysis) เป็นหลัก โดยเหตุผล

สว่นใหญ่ของการลงทุนดา้นวจิัยและพัฒนา คอื การวจัิยและพัฒนาโปรแกรมในการทดสอบสนิคา้เพือ่

ตอ้งการขยายตลาด และปรับปรุง พัฒนาการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ 

ในแง่การเตบิโตของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของ

ภาคอุตสาหกรรมการบริการมาจากอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง และอุตสาหกรรมขนส่งและท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยมี
รายละเอยีดดงันี ้

 

• อตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง (ไม่มกีลุม่อตุสาหกรรมย่อย) มกีารออกแบบและเก็บขอ้มูลเพือ่พัฒนาคณุภาพ 

มกีารท าวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑอ์ะลูมเินียมบานประตูและหนา้ต่างเพื่อใหไ้ดต้ามความตอ้งการของ

ลกูคา้ และมกีารปรับปรุงและพัฒนาระบบเพือ่ใหม้เีทคโนโลยใีหมท่ีแ่ตกตา่งจากเดมิ 

• อุตสาหกรรมขนส่งและท่องเทีย่ว (ไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย) มีสาเหตุของการลงทุนดา้นวจิัยและ

พัฒนาเพือ่พัฒนาอปุกรณ์ใชใ้นการท างานเพือ่สนับสนุนงานดา้นการจราจรทางอากาศ มกีารท านวตักรรม

สนิคา้และบริการเพื่อสังคมและสิง่แวดลอ้มโดยมีระบบบริหารจัดการสนิคา้อันตรายแบบครบวงจร ที่
มุ่งเนน้ตอบโจทยก์ลุ่มของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกัน ซึง่ระบบนี้เป็นการร่วมมอืกันระหว่างองคก์รภาครัฐ

และเอกชน รวมไปถงึหน่วยงานทีม่ีความเชีย่วชาญทางดา้นนี้ เพื่อเชือ่มโยงสทิธปิระโยชน์และเกดิ
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทั่วทัง้ประเทศและสาธารณชน20 

 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

เมือ่จ าแนกคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตามประเภทอุตสาหกรรมในปี 2560 พบวา่ในภาคอตุสาหกรรมการ 
คา้ส่ง/คา้ปลกีนั้น อุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซือ้ ของช าเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ 

(10,192 ลา้นบาท) รองลงมาไดแ้ก ่อตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ตัวแทนจ าหน่าย (7,995 ลา้นบาท) และอตุสาหกรรมธุรกจิ 

คา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอปุกรณ์ (560 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 

เมือ่พจิารณาในแง่ของจ านวนกจิการทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พบวา่อตุสาหกรรม
ธุรกจิคา้สง่/ตัวแทนจ าหน่ายเป็นอุตสาหกรรมทีม่จี านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิัยและพัฒนามากทีส่ดุ 

(2,207 กิจการ) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซื้อ ของช า (87 กิจการ) และอุตสาหกรรมธุรกิจคา้ส่ง/ 
ปลกียานยนตแ์ละอปุกรณ์ (35 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่12 

 

  

                                                           
18 https://www.techtalkthai.com/kasikornbank-opens-beacon-venture-capital-with-1000-million-thb-to-invest-

in-worldwide-startups/ 
19 https://www.krungsri.com/bank/th/NewsandActivities/Krungsri-Banking-News/fintech-innovation.html 
20 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2560 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 19 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่12 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิยัและ

พฒันาในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี ปี 2560 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

เมื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ต่อกจิการในปี 2560 พบว่าอุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซื้อ  
ของช า เป็นอตุสาหกรรมทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่มากทีส่ดุ (117.00 ลา้นบาท/กจิการ) รองลงมาไดแ้ก่ 

อุตสาหกรรมธุรกจิคา้ส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์ (15.97 ลา้นบาท/กจิการ) และอุตสาหกรรมธุรกจิคา้ส่ง/ตัวแทน
จ าหน่าย (3.62 ลา้นบาท/กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่13 

 

รูปที ่13 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเฉลีย่ตอ่กจิการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีปี 2560 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
เมือ่พจิารณารอ้ยละของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาต่อรายไดใ้นปี 2560 พบว่าอุตสาหกรรมธุรกจิคา้ส่ง/

ตัวแทนจ าหน่าย เป็นอุตสาหกรรมทีม่ีรอ้ยละของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาต่อรายไดม้ากที่สุด (รอ้ยละ 0.17) 

รองลงมาไดแ้ก ่อตุสาหกรรมหา้ง สะดวกซือ้ ของช า (รอ้ยละ 0.13) และอตุสาหกรรมธรุกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอุปกรณ์ 
(รอ้ยละ 0.01) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่14 

 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 20 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่14 รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาตอ่รายไดใ้นภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี  

ปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

เมือ่เปรยีบเทยีบคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาจากการส ารวจในชว่ง 6 ปีทีผ่่านมา (ปี 2554-2560) พบวา่ในปี 

2554 อุตสาหกรรมการคา้ส่งเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาสูงสุด รองลงมา คอื อุตสาหกรรม 
การคา้ปลกี และอตุสาหกรรมการคา้และซอ่มจักรยานยนต ์ตามล าดับ ในปี 2555 - 2557 พบวา่อตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/

ตัวแทนจ าหน่าย เป็นอุตสาหกรรมทีม่ีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยพัฒนาสงูทีสุ่ด รองลงมา คอื อุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซือ้  
ของช า และอตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอปุกรณ์ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 - 2560 อตุสาหกรรม

หา้ง สะดวกซือ้ ของช า ขึน้มามคี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเป็นอันดับที ่1 รองลงมา คอื อุตสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/

ตวัแทนจ าหน่าย และอตุสาหกรรมธรุกจิคา้สง่/คา้ปลกียานยนตแ์ละอปุกรณ์ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่6 
 

ตารางที ่6 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาสูงสุด 3 อนัดบัแรกของภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 
จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2554-2560 

 

 
 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจการวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 21 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ตารางที ่7 ตารางเปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาของอุตสาหกรรมตา่งๆในภาคอุตสาหกรรม

การคา้สง่/คา้ปลกี 
 

 
 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 
 รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
ในแง่มูลค่าของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา อุตสาหกรรมทีม่ีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาสูงสุดใน

ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีมาจากอตุสาหกรรมหา้ง สะดวกซือ้ ของช า โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

• อุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซื้อ ของช า(ไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย) มีสาเหตุส าคัญมาจากการที่
ผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีการด าเนินการผลติและวจิัยและพัฒนา

ผลติภัณฑต์า่งๆภายในกจิการ เพือ่เพิม่ยอดขายและแหล่งทีม่าของรายไดท้ีน่อกเหนือไปจากการซือ้มา

ขายไปเทา่นัน้ ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็นการพัฒนาผลติภัณฑใ์หมเ่พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

ในแง่การเตบิโตของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของ

ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี มาจากอตุสาหกรรมธรุกจิคา้สง่/ตัวแทนจ าหน่าย โดยสาเหตมุาจากการทีผู่ป้ระกอบการ
ขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ปรับปรุงและพัฒนาผลติภัณฑเ์พื่อใหม้ีสนิคา้ทีแ่ปลกใหม่ และทันสมัย เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการลกูคา้ 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 22 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.2 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามอายกุารประกอบการ 

เมื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตามอายุการประกอบการในปี 2560 พบว่าในภาคอุตสาหกรรม 
การผลติ กลุ่มทีม่อีายุประกอบการมากกว่า 15 ปีขึน้ไปเป็นกลุ่มทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (40,985 

ลา้นบาท, 2,437 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก ่กลุม่ทีม่อีายุประกอบการ 11-15 ปี (16,294 ลา้นบาท, 729 กจิการ) และกลุม่ที่

มอีายปุระกอบการ 6-10 ปี (15,766 ลา้นบาท, 380 กจิการ) ตามล าดบั 
 

ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่กลุม่ทีม่อีายุประกอบการมากกวา่ 15 ปีขึน้ไปเป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้นการ
วจิัยและพัฒนามากทีส่ดุ (17,333 ลา้นบาท, 447 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก ่กลุม่ทีม่อีายปุระกอบการ 11-15 ปี (5,144 ลา้น

บาท, 395 กจิการ) และกลุม่ทีม่อีายปุระกอบการ 6-10 ปี (1,909 ลา้นบาท, 191 กจิการ) ตามล าดบั 
 

ส่วนในภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีก พบว่ากลุ่มที่มีอายุประกอบการมากกว่า 15 ปีขึน้ไปเป็นกลุ่มทีม่ี

คา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (17,465 ลา้นบาท, 1,290 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก ่กลุม่ทีม่อีายุประกอบการ  
11-15 ปี (1,065 ลา้นบาท, 979 กจิการ) และกลุ่มทีม่ีอายุประกอบการ 6-10 ปี (191 ลา้นบาท, 58 กจิการ) ตามล าดับ  

ดงัรายละเอยีดในรูปที ่15 
 

รูปที ่15 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 

จ าแนกตามอายุการประกอบการ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 23 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามอายุการประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 

พบว่าในปี 2560 กลุ่มทีม่ีอายุประกอบการมากกว่า 15 ปีขึน้ไปเป็นกลุ่มทีม่ีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากที่สุด 
(75,782 ลา้นบาท, 4,174 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก ่กลุม่ทีม่อีายุประกอบการ 11-15 ปี (22,502 ลา้นบาท, 2,103 กจิการ) 

และกลุม่ทีม่อีายปุระกอบการ 6-10 ปี (17,866 ลา้นบาท, 628 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่16 
 

รูปที ่16 คา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 

ปี 2560 จ าแนกตามอายุการประกอบการ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 24 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.3 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามสถานะการถอืหุน้ของผูป้ระกอบการ  

เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาตามสถานะการถอืหุน้ในปี 2560 พบวา่ในภาคอตุสาหกรรมการผลติ 
กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยถอืหุน้รอ้ยละ 100 เป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (30,045 ลา้นบาท, 

2,746 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยถอืหุน้รอ้ยละ 1-50 (22,394 ลา้นบาท, 267 กจิการ) และกลุม่

ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยถอืหุน้รอ้ยละ 51-99 (21,319 ลา้นบาท, 485 กจิการ) ตามล าดบั 
 

ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยถอืหุน้รอ้ยละ 100 เป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้น
การวจิัยและพัฒนามากทีส่ดุ (17,397 ลา้นบาท, 771 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยถอืหุน้รอ้ยละ 0 

(4,515 ลา้นบาท, 141 กจิการ) และกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีคนไทยถือหุน้รอ้ยละ 51-99 (2,414 ลา้นบาท, 182 กจิการ) 
ตามล าดบั 

 

สว่นในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบว่ากลุ่มผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นกลุ่มทีม่ี
คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (11,249 ลา้นบาท, 2,176 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทย 

ถอืหุน้รอ้ยละ 1-50 (5,915 ลา้นบาท, 59 กจิการ) และกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยถอืหุน้รอ้ยละ 51-99 (855 ลา้นบาท, 
60 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่17 

 

รูปที ่17 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 

จ าแนกตามสถานะการถอืหุน้ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 25 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามสถานะการถอืหุน้ในภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่

ในปี 2560 กลุ่มผูป้ระกอบการที่มีคนไทยถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นกลุ่มที่มีค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนามากที่สุด 
(58,694 ลา้นบาท, 5,691 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่คีนไทยถอืหุน้รอ้ยละ 1-50 (29,416 ลา้นบาท, 354 

กิจการ) และกลุ่มผู ป้ระกอบการที่มีคนไทยถือหุน้ร อ้ยละ 51-99 (24,589 ลา้นบาท , 727 กิจการ) ตามล าดับ  
ดงัรายละเอยีดในรูปที ่18 

 

รูปที ่18 คา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 

ปี 2560 จ าแนกตามสถานะการถอืหุน้ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 26 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.4 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามยอดขาย/รายไดจ้ากการบรกิาร 

เมื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายดา้นการวิจัยและพัฒนาตามยอดขาย/รายไดจ้ากการบริการ ในปี 2560 พบว่าใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติ กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่รีายไดม้ากกว่า 1,000 ลา้นบาทเป็นกลุ่มทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและ

พัฒนามากทีสุ่ด (66,326 ลา้นบาท, 963 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีรายได ้1-100 ลา้นบาท (4,929  

ลา้นบาท, 1,035 กิจการ) และกลุ่มผูป้ระกอบการที่มีรายได ้101-500 ลา้นบาท (3,589 ลา้นบาท, 1,437 กิจการ) 
ตามล าดบั 

 
ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดม้ากกวา่ 1,000 ลา้นบาทเป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ดา้นการวจิัยและพัฒนามากที่สุด (17,294 ลา้นบาท, 220 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีรายได ้1-100  
ลา้นบาท (3,483 ลา้นบาท, 558 กิจการ) และกลุ่มผูป้ระกอบการที่มีรายได  ้101-500 ลา้นบาท (3,425 ลา้นบาท,  

292 กจิการ) ตามล าดบั 

 
สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดม้ากกวา่ 1,000 ลา้นบาทเป็นกลุ่มที่

มคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (16,326 ลา้นบาท, 152 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายได  ้
501-1,000 ลา้นบาท (1,786 ลา้นบาท, 1,088 กจิการ) และกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายได ้1-100 ลา้นบาท (462 ลา้นบาท, 

962 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่19 

 
รูปที ่19 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนก

ตามยอดขาย/รายไดจ้ากการบรกิาร 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 27 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวิจัยและพัฒนาตามยอดขาย/รายไดจ้ากการบริการ ใน

ภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีรายไดม้ากกว่า 1,000 ลา้นบาทเป็นกลุ่มทีม่ีค่าใชจ้่าย 
ดา้นการวจิัยและพัฒนามากทีสุ่ด (99,946 ลา้นบาท, 1,335 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่รีายได ้1-100 

ลา้นบาท (8,874 ลา้นบาท, 2,556 กจิการ) และกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายได ้101-500 ลา้นบาท (7,179 ลา้นบาท, 1,852 
กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่20 

 

รูปที ่20 คา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย 

ปี 2560 จ าแนกตามยอดขาย/รายไดจ้ากการบรกิาร 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 28 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.5 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามรายไดจ้ากการสง่ออก 

เมือ่พจิารณาค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตามรายไดจ้ากการสง่ออกในปี 2560 พบว่าในภาคอุตสาหกรรม 
การผลติ กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการส่งออกรอ้ยละ 0 เป็นกลุ่มทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากที่สุด 

(43,936 ลา้นบาท, 1,679 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกรอ้ยละ 51-99 (20,095 

ลา้นบาท, 505 กจิการ) และกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกรอ้ยละ 1-50 (15,516 ลา้นบาท, 1,468 กจิการ) 
ตามล าดบั  

  
ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกรอ้ยละ 0 เป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ดา้นการวจิัยและพัฒนามากทีส่ดุ (20,118 ลา้นบาท, 967 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก่ กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการ
สง่ออกรอ้ยละ 1-50 (4,555 ลา้นบาท, 96 กจิการ) และกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกรอ้ยละ 51-99 (481 

ลา้นบาท, 48 กจิการ) ตามล าดบั  

 
สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกรอ้ยละ 0 เป็นกลุม่ที่

มีค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีสุ่ด (9,330 ลา้นบาท, 2,188 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ี
รายไดจ้ากการสง่ออกรอ้ยละ 1-50 (9,304 ลา้นบาท, 128 กจิการ) และกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกรอ้ยละ 

51-99 (69 ลา้นบาท, 11 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่21 

 
รูปที ่21 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 

จ าแนกตามรายไดจ้ากการสง่ออก 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 29 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจัิยและพัฒนาตามรายไดจ้ากการสง่ออกในภาคอุตสาหกรรมไทย 

พบวา่ในปี 2560 กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดจ้ากการสง่ออกรอ้ยละ 0 เป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามาก
ที่สุด (73,384 ลา้นบาท, 4,835 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการที่มีรายไดจ้ากการส่งออกรอ้ยละ 1-50  

(29,375 ลา้นบาท, 1,692 กจิการ) และกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีรายไดจ้ากการส่งออกรอ้ยละ 51-99 (20,645 ลา้นบาท,  
565 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่22 

 

รูปที ่22 คา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 

ปี 2560 จ าแนกตามรายไดจ้ากการสง่ออก 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 30 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.6 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามประเภทกจิกรรม 

เมือ่พจิารณาค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตามประเภทกจิกรรมในปี 2560 พบว่าภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
กลุม่ผูป้ระกอบการทีผ่ลติโดยกจิการของทา่นตามแบบทีก่ าหนดโดยบรษัิทแมห่รอืกจิการในเครอืเป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้น

การวจิัยและพัฒนามากที่สุด (64,577 ลา้นบาท, 1,577 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการประเภทกจิกรรมที่

ไดรั้บการพัฒนาและออกแบบโดยกจิการของท่านและขายภายใตต้ราสนิคา้ของท่านเอง (OBM) (7,332 ลา้นบาท,  
904 กจิการ) และกลุ่มผูป้ระกอบการประเภทกจิกรรมที่ผลติโดยกจิการของท่านตามแบบทีก่ าหนดโดยผูซ้ื้อภายนอก 

(OEM) (5,341 ลา้นบาท, 593 กจิการ) ตามล าดบั 
 

ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่กลุม่ผูป้ระกอบการประเภทกจิกรรมบรกิารเป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิย
และพัฒนามากทีส่ดุ (23,494 ลา้นบาท, 799 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก ่กลุม่ผูป้ระกอบการทีผ่ลติโดยกจิการของทา่นตาม

แบบทีก่ าหนดโดยบรษัิทแม่หรอืกจิการในเครอื (878 ลา้นบาท, 160 กจิการ) และกลุม่ผูป้ระกอบการประเภทกจิกรรมแบบ

ผสมผสาน (396 ลา้นบาท, 96 กจิการ) ตามล าดบั 
 

สว่นในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบว่ากลุ่มผูป้ระกอบการประเภทกจิกรรมซือ้มาขายไปเป็นกลุ่มทีม่ี
คา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (17,509 ลา้นบาท, 1,170 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก ่กลุม่ผูป้ระกอบการประเภท

กจิกรรมแบบผสมผสาน (436 ลา้นบาท, 944 กจิการ) และกลุ่มผูป้ระกอบการประเภทกจิกรรมที่ไดรั้บการพัฒนาและ

ออกแบบโดยกจิการของท่านและขายภายใตต้ราสนิคา้ของท่านเอง (OBM) (428 ลา้นบาท, 47 กจิการ) ตามล าดับ  
ดงัรายละเอยีดในรูปที ่23 

 
รูปที ่23  คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560

จ าแนกตามประเภทกจิกรรม 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 31 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามประเภทกจิกรรมในภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่ใน

ปี 2560 กลุ่มผูป้ระกอบการทีผ่ลติโดยกจิการของท่านตามแบบทีก่ าหนดโดยบรษัิทแม่หรือกจิการในเครือ เป็นกลุ่มทีม่ี
ค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (65,665 ลา้นบาท, 1,826 กจิการ) รองลงมาไดแ้ก่ ประเภทกจิกรรมบริการ 

(24,071 ลา้นบาท, 835 กจิการ) และกลุม่ผูป้ระกอบการประเภทกจิกรรมซือ้มาขายไป (17,600 ลา้นบาท, 1,238 กจิการ) 
ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่24 

 

รูปที ่24  คา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 

ปี 2560 จ าแนกตามประเภทกจิกรรม 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 32 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.7 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามจ านวนพนกังาน  

เมือ่จ าแนกค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตามจ านวนพนักงานในปี 2560 พบว่าในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่จี านวนพนักงานมากกว่า 600 คนเป็นกลุ่มทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (59,850 

ลา้นบาท, 549 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่จี านวนพนักงาน 1-100 คน (10,290 ลา้นบาท, 1,645 กจิการ) 

และกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่จี านวนพนักงาน 201-400 คน (4,365 ลา้นบาท, 779 กจิการ) ตามล าดบั 
 

ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่จี านวนพนักงานมากกวา่ 600 คนเป็นกลุม่ทีม่คีา่ใชจ้่าย
ดา้นการวจิัยและพัฒนามากทีสุ่ด (15,997 ลา้นบาท, 147 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีจ านวนพนักงาน  

1-100 คน (5,726 ลา้นบาท, 726 กจิการ) และกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีจ านวนพนักงาน 101-200 คน (1,580 ลา้นบาท,  
104 กจิการ) ตามล าดบั 

 

สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่กลุม่ผูป้ระกอบการทีม่จี านวนพนักงานมากกวา่ 600 คนเป็นกลุม่
ทีม่คีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากทีส่ดุ (9,876 ลา้นบาท, 45 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่จี านวน

พนักงาน 201-400 คน (4,894 ลา้นบาท , 71 กิจการ ) และกลุ่มผู ป้ระกอบการที่มีจ านวนพนักงาน  1-100 คน  
(2,393 ลา้นบาท, 2,061 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่25 

 

รูปที ่25  คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 

จ าแนกตามจ านวนพนกังาน 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 33 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาคา่ใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามจ านวนพนักงานในภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่ใน  
ปี 2560 กลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีจ านวนพนักงานมากกว่า 600 คนเป็นกลุ่มทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนามากที่สุด 
(85,723 ลา้นบาท, 741 กจิการ) รองลงมาเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการทีม่ีจ านวนพนักงาน 1-100 คน (18,410 ลา้นบาท, 

4,432 กจิการ) และกลุ่มผูป้ระกอบการที่มีจ านวนพนักงาน 201-400 คน (10,537 ลา้นบาท, 887 กจิการ) ตามล าดับ  
ดงัรายละเอยีดในรูปที ่26 

 

รูปที ่26  คา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาและจ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 

ปี 2560 จ าแนกตามจ านวนพนกังาน 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 34 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.8 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามแหลง่ทีม่าของเงนิทนุดา้นการวจิยั
และพฒันา 

เมือ่พจิารณาแหล่งทีม่าของเงนิทุนดา้นการวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พบว่าผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

การผลติสว่นใหญล่งทนุด าเนนิกจิกรรมวจัิยและพัฒนาดว้ยเงนิทนุภายในกจิการ (รอ้ยละ 99.154) รองลงมาเป็นเงนิทนุจาก

ภาครัฐบาล (รอ้ยละ 0.383) และเงนิทนุจากแหลง่อืน่ๆ (รอ้ยละ 0.202) ตามล าดบั 
 

ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร พบว่าสว่นใหญ่เป็นการลงทุนด าเนินกจิกรรมวจัิยและพัฒนาดว้ยเงนิทุนภายใน
กจิการ (รอ้ยละ 99.841) รองลงมาเป็นเงนิทุนจากภาครัฐบาล (รอ้ยละ 0.139) และเงนิทุนจากภาคอุดมศกึษา (รอ้ยละ 

0.019) ตามล าดบั 

 
สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่สว่นใหญเ่ป็นการลงทนุด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาดว้ยเงนิทนุ

ภายในกจิการ (รอ้ยละ 99.744) รองลงมาเป็นเงนิทุนจากเงนิทุนจากภาครัฐบาล (รอ้ยละ 0.253) และเงนิทุนจากภาค
อดุมศกึษาและเงนิทนุจากรัฐวสิาหกจิ (รอ้ยละ 0.001) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่27 

 

รูปที ่27  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนกตาม

แหลง่ทีม่าของเงนิทุนดา้นการวจิยัและพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 35 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณารอ้ยละค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจัิยและพัฒนาตามแหล่งทีม่าของเงนิทุนดา้นการวจัิยและ

พัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด าเนินกจิกรรมวจัิยและพัฒนาดว้ยเงนิทุน 
ภายในกิจการ (รอ้ยละ 99.382) รองลงมาเป็นเงินทุนจากภาครัฐบาล (รอ้ยละ 0.314) และเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ  

(รอ้ยละ 0.131) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่28 
 

รูปที ่28  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 

จ าแนกตามแหลง่ทีม่าของเงนิทุนดา้นการวจิยัและพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 36 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.9  คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามวตัถปุระสงคข์องงานวจิยัและพฒันา 

หากพิจาณาในดา้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิต พบว่าในปี 2560 
ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เป็นกลุม่เพื่อพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ (รอ้ยละ 41.78) รองลงมาเป็นกลุม่การปรับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิ 

(รอ้ยละ 28.65) และกลุม่การพัฒนากระบวนการท างานใหม ่(รอ้ยละ 17.31) ตามล าดบั 

 
ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่เป็นกลุม่เพือ่พัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ (รอ้ยละ 30.40) 

รองลงมาเป็นกลุ่มการพัฒนากระบวนการใหม่ (รอ้ยละ 27.53) และกลุ่มการปรับปรุงผลติภัณฑ์เดมิ (รอ้ยละ 21.60) 
ตามล าดบั 

 
สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ด าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิัยและพัฒนา

เพื่อพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ (รอ้ยละ 53.80) รองลงมาเป็นการปรับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิ (รอ้ยละ 24.80) และการพัฒนา

กระบวนการท างานใหม ่(รอ้ยละ 11.57) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่29 
 

รูปที ่29  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนกตาม

วตัถปุระสงคข์องงานวจิยัและพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 37 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณารอ้ยละค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามวัตถุประสงคข์องงานวจิัยและพัฒนาใน

ภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่ (รอ้ยละ 41.28) 
รองลงมาเป็นกลุม่การปรับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิ (รอ้ยละ 26.64) และกลุม่การพัฒนากระบวนการท างานใหม ่(รอ้ยละ 18.52) 

ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่30 
 

รูปที ่30 รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560  

จ าแนกตามวตัถปุระสงคข์องงานวจิยัและพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 38 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.10 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามประเภทของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยั
และพฒันา 

เมือ่พจิารณาค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาจ าแนกตามประเภทของค่าใชจ้่าย ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

พบว่าในปี 2560 ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรดา้นวจัิยและพัฒนา (รอ้ยละ 49.5678) รองลงมาเป็น

ค่าใชจ้่ายดา้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ (รอ้ยละ 21.3308) และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ดา้นการวจิัยและพัฒนา (รอ้ยละ 15.5779) 
ตามล าดบั 

  
ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่คา่ใชจ้่ายสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรดา้นวจิัยและพัฒนา (รอ้ยละ 

67.1290) รองลงมาเป็นค่าใชจ้่ายดา้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ (รอ้ยละ 19.2403) และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ดา้นการวจิัยและ

พัฒนา (รอ้ยละ 10.3144) ตามล าดบั 
 

ส่วนในภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลกี พบว่าค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรดา้นวจิัยและ
พัฒนา (รอ้ยละ 58.2846) รองลงมาเป็นค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ดา้นการวจัิยและพัฒนา (รอ้ยละ 27.0909) และค่าใชจ้่ายดา้น

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ (รอ้ยละ 10.4678) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่31 

 
รูปที ่31  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนกตามประเภท

ของคา่ใชจ้า่ย 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 39 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณารอ้ยละคา่ใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามประเภทของคา่ใชจ้่ายในภาคอตุสาหกรรม

ไทย พบวา่ในปี 2560 คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายดา้นบคุลากรดา้นวจัิยและพัฒนา (รอ้ยละ 54.4503) รองลงมาเป็น
ค่าใชจ้่ายดา้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ (รอ้ยละ 19.2634) และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ดา้นการวจิัยและพัฒนา (รอ้ยละ 16.2511) 

ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่32 
 

รูปที ่32  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนก

ตามประเภทของคา่ใชจ้า่ย 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

หากพจิารณาในแง่ของคา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนา พบวา่ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมการผลติมสีัดสว่น
การลงทุนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 55.87 สัดส่วนการลงทุนเท่าเดมิรอ้ยละ 28.20 และสัดส่วนการลงทุนลดลงรอ้ยละ 15.93 

ตามล าดับ ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมการบรกิารมสีัดสว่นการลงทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 52.05 สัดสว่นการลงทุนเท่าเดมิ
รอ้ยละ 34.05 และสดัสว่นการลงทนุลดลงรอ้ยละ 13.45 ตามล าดับ และผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมการคา้ปลกี/คา้สง่

มสีดัสว่นการลงทนุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 56.90 สดัสว่นการลงทนุเทา่เดมิรอ้ยละ 27.58 และสดัสว่นการลงทนุลดลงรอ้ยละ 15.52 

ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่8 
 

ตารางที ่8 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่ข ึน้ ลดลง หรอืเทา่เดมิ จ าแนกตามอุตสาหกรรม 
 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 40 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ในภาคอตุสาหกรรมการผลตินัน้ พบวา่ในปี 2560 ผูป้ระกอบการมเีหตผุลทีท่ าใหค้า่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา

เพิม่ขึน้ 3 เหตผุลหลกั คอื คา่จา้งบคุลากรดา้นวจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้จากการปรับอตัราเงนิเดอืน (รอ้ยละ 51.52) รองลงมา
คอื จัดซือ้อปุกรณ์ส าหรับกจิกรรม R&D เชน่ เครือ่งทดสอบ เครือ่งจักร เครือ่งมอื คอมพวิเตอร ์ซอฟตแ์วร ์ยานยนต ์และ

ยานพาหนะ เป็นตน้ (รอ้ยละ 24.56) และจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาเพิ่มขึน้ (รอ้ยละ 13.32)  ตามล าดับ  
ดงัรายละเอยีดในตารางที ่9 

 

ตารางที ่9 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่ข ึน้ ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 
 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

 ในขณะทีเ่หตผุลทีท่ าใหค้า่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลติลดลง 3 เหตผุลหลัก คอื 
ไม่มกีารลงทุนอุปกรณ์ส าหรับกจิกรรม R&D เพิม่เตมิ (รอ้ยละ 40.99) รองลงมาคอื จ านวนบุคลากรดา้นวจิัยและพัฒนา

ลดลง เนื่องจากมกีารลาออกเพิม่ขึน้ และบรษัิทไม่มนีโยบายรับบุคลากรเพิม่ รวมถงึไม่สามารถหาบุคลากรทางดา้นวจิัย
และพัฒนาเพิ่มได  ้(รอ้ยละ 32.38) และไม่มีการลงทุนค่าใชจ้่ายส าหรับที่ดนิ อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง หอ้งทดลองหรือ

หอ้งปฎบิตักิารเพิม่เตมิ (รอ้ยละ 13.11) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่10 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 41 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ตารางที ่10 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาลดลง ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 
ส่วนเหตุผลทีท่ าใหค้่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลติเท่าเดมิ 3 เหตุผลหลัก คอื 

งบประมาณดา้นการวจิัยและพัฒนามจี านวนเท่าเดมิ หรอืบรษัิทมกีารควบคมุงบประมาณดา้นการวจิัยและพัฒนา (รอ้ยละ 

43.75) รองลงมาคอื เป็นนโยบายของบรษัิท (รอ้ยละ 18.52) และบรษัิทด าเนนิการวจิัยและพัฒนาในรูปแบบเดมิ ไม่ไดม้ี
การด าเนนิการในรูปแบบใหมห่รอืพัฒนาสนิคา้ใหม ่(รอ้ยละ 16.20) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่11 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 42 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ตารางที ่11 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเทา่เดมิ ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
ในภาคอุตสาหกรรมการบริการนัน้ พบว่าในปี 2560 ผูป้ระกอบการมเีหตุผลทีท่ าใหค้่าใชจ้่ายดา้นการวจิัยและ

พัฒนาเพิม่ขึน้ 3 เหตผุลหลัก คอื คา่จา้งบคุลากรดา้นวจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้จากการปรับอัตราเงนิเดอืน (รอ้ยละ 53.93) 
รองลงมาคอื จัดซือ้อปุกรณ์ส าหรับกจิกรรม R&D เชน่ เครือ่งมอื คอมพวิเตอร ์อปุกรณ์ เครือ่งทดสอบ เครือ่งจักร ซอฟตแ์วร ์

เป็นตน้ (รอ้ยละ 21.34) และจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 8.99)  ตามล าดับ ดังรายละเอยีดใน
ตารางที ่12 

 
ตารางที ่12 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่ข ึน้ ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 43 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

 

ในขณะทีเ่หตผุลทีท่ าใหค้า่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารลดลง 3 เหตผุลหลกั คอื 
จ านวนบุคลากรดา้นวจัิยและพัฒนาลดลง และลักษณะงานไม่จ าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรทางดา้นนี้มากนัก (รอ้ยละ 30.44) 

รองลงมาคอื ลดการจัดซือ้อปุกรณ์ส าหรับกจิกรรม R&D เพิม่เตมิ (รอ้ยละ 26.09) และไมม่กีารลงทนุคา่ใชจ้่ายส าหรับทีด่นิ 
อาคาร สิง่ปลกูสรา้ง หอ้งทดลองหรอืหอ้งปฎบิตักิารเพิม่เตมิ (รอ้ยละ 21.74) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่13 

 

ตารางที ่13 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาลดลง ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร 
 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

สว่นเหตุผลทีท่ าใหค้่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารเท่าเดมิ 3 เหตุผลหลัก คอื 
บุคลากรดา้นวจิัยและพัฒนามีจ านวนเท่าเดมิ และค่าจา้งบุคลากรดา้นวจิัยและพัฒนาไม่เปลีย่นแปลง (รอ้ยละ 37.29) 

รองลงมาคอื เป็นนโยบายของบริษัท (รอ้ยละ 25.42) และบริษัทด าเนินการวจิัยและพัฒนาในรูปแบบเดมิ ไม่ไดม้ีการ

ด าเนนิการในรูปแบบใหมห่รอืพัฒนาสนิคา้ใหม ่(รอ้ยละ 20.35) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่14 
 

ตารางที ่14 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเทา่เดมิ ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร 
 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

ในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ พบวา่ในปี 2560 ผูป้ระกอบการมเีหตผุลทีท่ าใหค้่าใชจ้่ายดา้นการวจัิย
และพัฒนาเพิ่มขึน้ 3 เหตุผลหลัก คอื ค่าจา้งบุคลากรดา้นวจิัยและพัฒนาเพิ่มขึน้จากการปรับอัตราเงนิเดือน (รอ้ยละ 

67.54) รองลงมาคอื จัดซือ้อปุกรณ์ส าหรับกจิกรรม R&D เชน่ เครือ่งทดสอบ เครือ่งจักร ซอฟตแ์วร ์เป็นตน้ (รอ้ยละ 8.78) 

และจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 5.26)  ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่15 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 44 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ตารางที ่15 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเพิม่ข ึน้ ในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

ในขณะทีเ่หตผุลทีท่ าใหค้า่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีลดลง 3 เหตผุล
หลัก คอื ไม่มีการลงทุนค่าใชจ้่ายส าหรับที่ดนิ อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง หอ้งทดลองหรือหอ้งปฎบิัตกิารเพิ่มเตมิ (รอ้ยละ 

27.78) รองลงมาคอื บุคลากรดา้นการวจิัยมีจ านวนลดลง (รอ้ยละ 27.77) และบริษัทด าเนินการวจิัยและพัฒนาในรูป
แบบเดมิ ไม่ไดม้ีการด าเนินการในรูปแบบใหม่หรือพัฒนาสนิคา้ใหม่ (รอ้ยละ 22.23) ตามล าดับ ดังรายละเอียดใน 

ตารางที ่16 
 

ตารางที ่16 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาลดลง ในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 45 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

สว่นเหตผุลทีท่ าใหค้า่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีเทา่เดมิ 3 เหตผุลหลัก 

คอื งบประมาณดา้นการวจิัยและพัฒนามจี านวนเท่าเดมิ (รอ้ยละ 71.28) รองลงมาคอื เป็นนโยบายของบรษัิท (รอ้ยละ 
13.83) และบรษัิทไม่มกีารวจิัยและพัฒนาเรื่องใหม่ๆ หรือรูปแบบการวจิัยและพัฒนาไม่แตกต่างจากปีทีผ่่านมา (รอ้ยละ 

7.45) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่17 

 
ตารางที ่17 เหตผุลทีค่า่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาเทา่เดมิ ในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 46 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.11 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามประเภทของการวจิยัและพฒันา 

เมื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาจ าแนกตามประเภทของการวจัิยและพัฒนา ในปี 2560 โดยใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติ พบว่าการพัฒนาเป็นประเภทการวจัิยและพัฒนาที่มีค่าใชจ้่ายมากที่สุด (รอ้ยละ 71.18) 

รองลงมาเป็นกลุม่การวจัิยเชงิประยกุต ์(รอ้ยละ 19.68) และการวจิัยพืน้ฐาน (รอ้ยละ 9.14) ตามล าดบั 

 
ในภาคอุตสาหกรรมการบริการ พบว่าการพัฒนาเป็นประเภทการวิจัยและพัฒนาที่มีค่าใชจ้่ายมากที่สุด  

(รอ้ยละ 67.72) รองลงมาเป็นกลุม่การวจัิยเชงิประยุกต ์(รอ้ยละ 20.83) และการวจิัยพืน้ฐาน (รอ้ยละ 11.45) ตามล าดบั 
 

สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่การพัฒนาเป็นประเภทการวจัิยและพัฒนาทีม่คีา่ใชจ้า่ยมากทีส่ดุ 
(รอ้ยละ 80.44) รองลงมาเป็นกลุ่มการวจัิยเชงิประยุกต ์(รอ้ยละ 13.64) และการวจิัยพื้นฐาน (รอ้ยละ 5.92) ตามล าดับ  

ดงัรายละเอยีดในรูปที ่33 

 
รูปที ่33 รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนกตามประเภท

ของการวจิยัและพฒันา  

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 47 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมื่อพิจารณารอ้ยละค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวิจัยและพัฒนาตามประเภทของการวจิัยและพัฒนาใน

ภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่ในปี 2560 การพัฒนาเป็นประเภทการวจิัยและพัฒนาทีม่คี่าใชจ้่ายมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 71.88) 
รองลงมาเป็นกลุม่การวจัิยเชงิประยกุต ์(รอ้ยละ 19.00) และการวจิัยพืน้ฐาน (รอ้ยละ 9.12) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูป

ที ่34 
 

รูปที ่34  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนก

ตามประเภทของการวจิยัและพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 48 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.12 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามสาขากจิกรรมดา้นการวจิยัและ
พฒันา  

หากพจิารณาในดา้นสาขาของการวจิัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลติ พบวา่ปีใน 2560 มคีา่ใชจ้่ายดา้น

การวจิัยและพัฒนาในสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (รอ้ยละ 55.12) รองลงมาไดแ้ก่ สาขาวทิยาศาสตรธ์รรมชาติ

มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 28.24) และสาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(รอ้ยละ 7.05) ตามล าดบั 
 

ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่มคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 49.97) รองลงมาไดแ้ก่ สาขาวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ(รอ้ยละ 31.64) และสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์

(รอ้ยละ 8.90) ตามล าดบั 

 
สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่มคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในสาขาวศิวกรรมศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยมีากทีส่ดุ (รอ้ยละ 45.18) รองลงมาไดแ้ก ่สาขาวทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ(รอ้ยละ 32.89) และสาขาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์(รอ้ยละ 7.05) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่35 

 

รูปที ่35  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2560 จ าแนกตามสาขา

กจิกรรมการวจิยัและพฒันา 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 49 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมื่อพิจารณารอ้ยละค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามสาขากจิกรรมการวจิัยและพัฒนาใน

ภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 มคี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในสาขาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมาก
ทีส่ดุ (รอ้ยละ 52.57) รองลงมาไดแ้ก่ สาขาวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิ(รอ้ยละ 29.55) และสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์  

(รอ้ยละ 7.43) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่36 
 

รูปที ่36  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนก

ตามสาขากจิกรรมการวจิยัและพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 50 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.13 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามหนว่ยด าเนนิการ 

เมือ่จ าแนกคา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาตามหน่วยด าเนนิการในปี 2560 พบวา่กจิกรรมการวจิัยและพัฒนาใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติสว่นใหญ่เป็นการด าเนนิกจิกรรมวจัิยและพัฒนาภายในกจิการ (รอ้ยละ 99.105) รองลงมาเป็น

การว่าจา้งหน่วยงานอื่นๆในประเทศ (รอ้ยละ 0.427) และการว่าจา้งสถาบันการศึกษาในประเทศ (รอ้ยละ 0.188) 

ตามล าดบั 
 

ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่กจิกรรมการวจัิยและพัฒนาสว่นใหญ่เป็นการด าเนนิกจิกรรมวจัิยและพัฒนา
ภายในกจิการ (รอ้ยละ 99.794) รองลงมาเป็นการว่าจา้งสถาบันการศกึษาในประเทศ (รอ้ยละ 0.105) และการว่าจา้ง

หน่วยงานอืน่ๆในประเทศ (รอ้ยละ 0.070) ตามล าดบั 
 

สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่กจิกรรมการวจัิยและพัฒนาสว่นใหญ่เป็นการด าเนนิกจิกรรมวจัิย

และพัฒนาภายในกิจการ (รอ้ยละ 99.866) รองลงมาเป็นการว่าจา้งบริษัทแม่ในประเทศ (รอ้ยละ 0.052) และ 
การวา่จา้งสถาบนัการศกึษาในประเทศ (รอ้ยละ 0.042) ดงัรายละเอยีดในรูปที ่37 

 

รูปที ่37  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนกตามหนว่ย

ด าเนนิการ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 51 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณารอ้ยละคา่ใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามหน่วยด าเนนิการในภาคอตุสาหกรรมไทย 

พบว่าในปี 2560 กจิกรรมการวจัิยและพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการด าเนินกจิกรรมวจัิยและพัฒนาภายในกจิการ (รอ้ยละ 
99.359) รองลงมาเป็นการว่าจา้งหน่วยงานอืน่ๆในประเทศ (รอ้ยละ 0.290) และการว่าจา้งสถาบันการศกึษาในประเทศ 

(รอ้ยละ 0.149) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่38 
 

รูปที ่38  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนก

ตามหนว่ยด าเนนิการ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 52 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.14 คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา จ าแนกตามการวา่จา้งกจิการ/หนว่ยงาน
ภายนอก 

เมือ่จ าแนกคา่ใชจ้่ายดา้นการวจิัยและพัฒนาตามการวา่จา้งกจิการ/หน่วยงานภายนอกในปี 2560 พบวา่กจิกรรม

การวจัิยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่เป็นการว่าจา้งหน่วยงานอื่นๆในประเทศ (รอ้ยละ 47.65) 

รองลงมาเป็นการวา่จา้งสถาบันการศกึษาในประเทศ (รอ้ยละ 20.99) และการว่าจา้งบรษัิทบรษัิทแม่ทีอ่ยู่ในต่างประเทศ  
(รอ้ยละ 16.01) ตามล าดบั 

 
ในภาคอุตสาหกรรมการบริการ พบว่ากจิกรรมการวจัิยและพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการว่าจา้งสถาบันการศกึษาใน

ประเทศ (รอ้ยละ 51.09) รองลงมาเป็นการวา่จา้งหน่วยงานอืน่ๆในประเทศ (รอ้ยละ 34.18) และการวา่จา้งหน่วยงานอืน่ๆ

ในตา่งประเทศ (รอ้ยละ 12.22) ตามล าดบั 
 

สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่กจิกรรมการวจัิยและพัฒนาสว่นใหญ่เป็นการวา่จา้งบรษัิทแม่ใน
ประเทศ (รอ้ยละ 38.89) รองลงมาเป็นการวา่จา้งสถาบันการศกึษาในประเทศ (รอ้ยละ 31.15) และการวา่จา้งองคก์รวจิัย

ของรัฐในประเทศ (รอ้ยละ 23.21) ดงัรายละเอยีดในรูปที ่39 

 
รูปที ่39  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนกตามการ

วา่จา้งกจิการ/หนว่ยงานภายนอก 
 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

 

ในภาคอตุสาหกรรมการผลตินัน้ พบวา่ในปี 2560 ผูป้ระกอบการมเีหตผุลในการว่าจา้งต่างประเทศใหท้ าการวจิัย

และพัฒนา 3 เหตผุลหลกั คอื เป็นนโยบายของกจิการให ้R&D ภายในบรษัิทในเครอืในตา่งประเทศ (60 กจิการ) รองลงมา
คอื เป็นนโยบายของกจิการใหม้กีารวา่จา้งตา่งประเทศ (6 กจิการ) และเหตผุลอืน่ๆ (6 กจิการ) ตามล าดบั 

 
ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารนัน้ พบว่าในปี 2560 ผูป้ระกอบการมีเหตุผลหลักในการว่าจา้งต่างประเทศใหท้ า

การวจิัยและพัฒนาคอื การท า R&D ดงักลา่วเป็นโครงการความร่วมมอืกับตา่งประเทศ (1 กจิการ)  
 

สว่นในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่ในปี 2560 ผูป้ระกอบการมเีหตุผลในการวา่จา้งต่างประเทศให ้

ท าการวจิัยและพัฒนาคอื เป็นนโยบายของกจิการใหม้กีารวา่จา้งตา่งประเทศ (1 กจิการ) ดงัรายละเอยีดในรูปที ่40 
 

 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 53 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่40 จ านวนผูป้ระกอบการของภาคอุตสาหกรรมไทยทีว่า่จา้งตา่งประเทศใหท้ าการวจิยัและพฒันา 

ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

เมือ่พจิารณารอ้ยละค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมดา้นการวจิัยและพัฒนาตามการว่าจา้งกจิการ/หน่วยงานภายนอกใน
ภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 กจิกรรมการวจัิยและพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการว่าจา้งหน่วยงานอืน่ๆในประเทศ  

(รอ้ยละ 45.28) รองลงมาเป็นการว่าจา้งสถาบันการศึกษาในประเทศ (รอ้ยละ 23.26) และการว่าจา้งบริษัทแม่ใน

ตา่งประเทศ (รอ้ยละ 14.47) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่41 
 

รูปที ่41  รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยโดยภาพรวมดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จ าแนก

ตามการวา่จา้งกจิการ/หนว่ยงานภายนอก 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 54 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาจ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมของภาคอตุสาหกรรมไทยทีว่่าจา้งตา่งประเทศใหท้ าการวจิัยและ

พัฒนา พบว่าในปี 2560 ผูป้ระกอบการมี 3 เหตุผลหลัก คือ เป็นนโยบายของกจิการให ้R&D ภายในบริษัทในเครือ
ต่างประเทศ (60 กจิการ) รองลงมาคอื เหตุผลอืน่ๆ (9 กจิการ) และเป็นนโยบายของกจิการใหม้กีารว่าจา้งต่างประเทศ  

(7 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่42 
 

รูปที ่42 จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยทีว่า่จา้งตา่งประเทศใหท้ าการวจิยัและ

พฒันาในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 55 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.15 เปรยีบเทยีบคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันา ปี 2542-2560 

เมื่อเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทยในระหว่างปี 2542-2560 พบว่า
คา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาโดยเฉลีย่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ โดยจากการส ารวจขอ้มูลครัง้ล่าสดุพบวา่คา่ใชจ้่ายดา้นการ

วจิัยและพัฒนาเพิม่ขึน้จาก 82,701 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 123,942 ลา้นบาทในปี 2560 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่43 

 

รูปที ่43  คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2542-2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

เมือ่เปรยีบเทยีบรอ้ยละของคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนา พบวา่ภาคอตุสาหกรรมไทยมรีอ้ยละของคา่ใชจ้่าย
ดา้นการวจิัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลติลดลงจากรอ้ยละ 73.26 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 64.58 ในปี 2560 

ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 18.74 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 20.29 ในปี 2560 และในภาคอตุสาหกรรม
การคา้สง่/คา้ปลกี เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 8.00 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 15.13 ในปี 2560 ดงัรายละเอยีดตารางที ่18 

 

ตารางที ่18 รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2542-2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 56 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.16 จ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมทางเทคโนโลย ี

หากพจิารณาในดา้นจ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมทางเทคโนโลยีในภาคอตุสาหกรรมการผลตินัน้ พบวา่
ในปี 2560 มกีารด าเนนิกจิกรรมทางเทคโนโลย ี3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การควบคมุคณุภาพ (15,166 กจิการ) รองลงมาคอื  

การทดสอบ (12,936 กจิการ) และการซือ้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ รวมถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์(9,576 กจิการ) ตามล าดบั  

 
ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารนัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมทางเทคโนโลยี 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ 

การซือ้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ รวมถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์(10,854 กจิการ) รองลงมาคอื การซือ้ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร์ 
(10,550 กจิการ) และการควบคมุคณุภาพ (7,573 กจิการ) ตามล าดบั 

 
ในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ พบวา่ในปี 2560 มกีารด าเนนิกจิกรรมทางเทคโนโลย ี3 กจิกรรมหลัก

ไดแ้ก่ การซือ้เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถงึอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (13,765 กจิการ) รองลงมาคอื การควบคุมคุณภาพ 

(13,447 กจิการ) และการจา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ี(12,772 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่44 
 

รูปที ่44 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมทางเทคโนโลยใีนปี 2560 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 57 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาจ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 ผูป้ระกอบการมีการ

ด าเนนิกจิกรรมทางเทคโนโลย ี3 กจิกรรมหลกัไดแ้ก ่การควบคมุคณุภาพ (36,186 กจิการ) รองลงมาคอื การซือ้เครือ่งจักร
และอปุกรณ์ รวมถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์(34,196 กจิการ) และการทดสอบ (30,211 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดใน

รูปที ่45 
 

รูปที ่45 จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทยทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมทางเทคโนโลย ี

ในปี 2560  

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 58 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.17 จ านวนผูป้ระกอบการทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

หากพจิารณาในดา้นจ านวนผูป้ระกอบการทีม่ีการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมการผลตินั้น 
พบวา่ในปี 2560 มกีารด าเนนิกจิกรรมในรูปแบบการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 3 สาขาหลกัไดแ้ก ่การใชเ้ทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมใหม่ในส าหรับการด าเนนิธุรกจิทีม่อียู่เดมิ (1,539 กจิการ) รองลงมาคอื การพัฒนาปรับปรุงสนิคา้หรอืบรกิารดว้ย

การใชเ้ทคโนโลยีดจิิทัลทีม่ีอยู่บนฐานธุรกจิเดมิ (1,125 กจิการ) และการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในส าหรับ 
การด าเนนิรูปแบบธรุกจิใหม่ๆ  (253 กจิการ) ตามล าดบั 

 
ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารนัน้ พบวา่ในปี 2560 มกีารด าเนนิกจิกรรมในรูปแบบการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

3 สาขาหลักไดแ้ก ่การใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ในส าหรับการด าเนินธุรกจิทีม่อียู่เดมิ (357 กจิการ) รองลงมาคอื 
การใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ในส าหรับการด าเนินรูปแบบธุรกจิใหม่ๆ (262 กจิการ) และการพัฒนาปรับปรุงสนิคา้

หรอืบรกิารดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลทีม่อียู่บนฐานธรุกจิเดมิ (137 กจิการ) ตามล าดบั 

 
ในภาคอตุสาหกรรมการการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ พบวา่ในปี 2560 มกีารด าเนนิกจิกรรมในรูปแบบการใชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรม 3 สาขาหลกัไดแ้ก ่การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมใ่นส าหรับการด าเนนิธรุกจิทีม่อียูเ่ดมิ (1,112 กจิการ) 
รองลงมาคอื การพัฒนาปรับปรุงสนิคา้หรือบรกิารดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลทีม่อียู่บนฐานธุรกจิเดมิ (76 กจิการ) และ 

การคดิคน้รูปแบบธุรกจิใหม่ๆ ทีส่ามารถขยายตัวไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใชอ้ยู่  

(3 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่46 
 

รูปที ่46 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในปี 2560 
 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 59 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 ผูป้ระกอบการม ี

การด าเนนิกจิกรรมในรูปแบบการใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรม 3 สาขาหลักไดแ้ก ่การใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ใน
ส าหรับการด าเนนิธรุกจิทีม่อียูเ่ดมิ (3,008 กจิการ) รองลงมาคอื การพัฒนาปรับปรุงสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี

ดจิทิัลทีม่อียู่บนฐานธุรกจิเดมิ (1,338 กจิการ) และการใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม่ในส าหรับการด าเนนิรูปแบบธุรกจิ
ใหม่ๆ  (515 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่47 

 

รูปที ่47 จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทยทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม ใน

ปี 2560 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 60 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.1.18 จ านวนผูป้ระกอบการทีม่คีวามสามารถในการดดูซบัองคค์วามรูจ้ากภายนอก 

หากพิจารณาในดา้นจ านวนผูป้ระกอบการที่มีความสามารถในการดูดซับองค์ความรู จ้ากภายนอกใน
ภาคอตุสาหกรรมการผลตินัน้ พบวา่ในปี 2560 มกีารดดูซบัองคค์วามรูจ้ากภายนอก 3 กจิกรรมหลกัไดแ้ก ่การเปลีย่นแปลง 

(Transformation) (10,275 กจิการ) รองลงมาคอื การดูดซับองคค์วามรูจ้ากภายนอก (Assimilation) (7,166 กจิการ) 

และการแสวงหาองคค์วามรูจ้ากขา้งนอกบรษัิท (Exploitation) (3,871 กจิการ) ตามล าดบั 
 

ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารนัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารดูดซับองคค์วามรูจ้ากภายนอก 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ 
การเปลีย่นแปลง (Transformation) (7,309 กจิการ) รองลงมาคอื การดูดซับองคค์วามรูจ้ากภายนอก (Assimilation) 

(4,672 กจิการ) และการลงทนุซือ้องคค์วามรูจ้ากภายนอก (Acquisition) (2,268 กจิการ) ตามล าดบั 
 

ในภาคอุตสาหกรรมการการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารดูดซับองคค์วามรูจ้ากภายนอก 3 กจิกรรม

หลักไดแ้ก่ การดูดซับองค์ความรู จ้ากภายนอก (Assimilation) (20,103 กิจการ) รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลง 
(Transformation) (20,001 กจิการ) และการแสวงหาองค์ความรูจ้ากขา้งนอกบริษัท (Exploitation) (3,542 กจิการ) 

ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่48 
 

รูปที ่48  จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมทีม่คีวามสามารถในการดดูซบัองคค์วามรูจ้ากภายนอก

ในปี 2560 
 

 
 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 61 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมื่อพิจารณาจ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 ผูป้ระกอบการมี

ความสามารถในการดูดซับองคค์วามรูจ้ากภายนอก 3 สาขาหลักไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลง (Transformation) (37,585  
กจิการ) รองลงมาคอื การดดูซับองคค์วามรูจ้ากภายนอก (Assimilation) (31,941 กจิการ) และการลงทนุซือ้องคค์วามรู ้

จากภายนอก (Acquisition) (8,994 กจิการ) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่49 

 

รูปที ่49  จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทยทีม่คีวามสามารถในการดดูซบัองค์

ความรูจ้ากภายนอกในปี 2560  

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 62 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.2 บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันา 

การส ารวจบุคลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 ไดจ้ าแนกขอ้มูลบุคลากรออกเป็น  
2 ประเภทคอื  

 

1. บคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (Full Time Equivalent : FTE)21 
2. บคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัว (Headcount) 

 
ทัง้นีจ้ากผลการส ารวจพบวา่ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมไทยมบีคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัวจ านวน 

92,131 คน และแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) จ านวน 86,343 คน-ปี ตามรายละเอยีดในตารางที ่20 
 

ตารางที ่20 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวัและแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) 

ในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2560 

 

 
 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561  

                                                           
21  Full Time Equivalent : FTE  หมายถงึ  จ านวนบุคลากรทีไ่ดจ้ากการค านวณสัดส่วนของเวลาทีใ่ชใ้นกจิกรรมการวจัิยและพัฒนาเทยีบกับเวลา

ท างานทัง้หมดในระยะเวลาหนึง่ปีของคนนัน้ๆ 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 63 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.2.1 บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (Full Time 
Equivalent: FTE) 

เมือ่พจิารณาบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (Full Time Equivalent : FTE) 

พบวา่ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมไทยมจี านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) 

เพิม่ขึน้จาก 61,955 คน-ปีในปี 2559 เป็น 86,343 คน-ปี ในปี 2560 ในจ านวนนีป้ระกอบดว้ยนักวจิัย (โดยมจี านวนเพิม่ขึน้
จาก 47,363 คน-ปี ในปี 2559 เป็น 56,782 คน-ปี ในปี 2560) ช่างเทคนิค (โดยมีจ านวนลดลงจาก 12,061 คน-ปี  

ในปี 2559 เป็น 10,417 คน-ปี ในปี 2560) และผูท้ างานสนับสนุน (โดยมจี านวนเพิม่ขึน้จาก 2,531 คน-ปี ในปี 2559 เป็น 
4,054 คน-ปี ในปี 2560) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่50 

 

รูปที ่50  จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  
ในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2544-2560 

 
หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ

คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
เมือ่พจิารณารอ้ยละของบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (Full Time Equivalent : 

FTE) พบว่านักวจิัยมีจ านวนลดลงจากรอ้ยละ 76.45 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 65.76 ในปี 2560 สว่นชา่งเทคนิคมจี านวน

ลดลงจากรอ้ยละ 19.47 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 12.06 ในปี 2560 และผูท้ างานสนับสนุนมจี านวนเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 4.08 
ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 4.69 ในปี 2560 ซึง่เป็นสดัสว่นทีส่อดคลอ้งกับผลการส ารวจในชว่ง 10 ปี คอื มสีดัสว่นของจ านวน

นักวจัิยสงูสดุ รองลงมาเป็นชา่งเทคนิค และผูท้ างานสนับสนุน ตามล าดับ ดังรายละเอยีดตารางที ่21 และค าจ ากัดความ
พรอ้มดว้ยรายละเอยีดในภาคผนวก ข อภธิานค าศพัท ์

 
ตารางที ่21 รอ้ยละบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  

ในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2544-2560 

 

 
หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ

คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 64 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(1) บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) 

ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

เมือ่พจิารณาจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) ในปี 2560 พบวา่
ในภาคอตุสาหกรรมการผลตินัน้ อตุสาหกรรมอาหารเป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบ

เป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) มากทีสุ่ด โดยมีจ านวน 10,281 คน-ปี (รอ้ยละ 19.58) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรม 
ยานยนต ์โดยมจี านวน 6,840 คน-ปี (รอ้ยละ 13.03) และอุตสาหกรรมเคม ีโดยมจี านวน 6,135 คน-ปี (รอ้ยละ 11.68) 

ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่22 
 

ตารางที ่22 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  

ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 65 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

เมือ่พจิารณาจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) ในปี 2560 พบวา่
ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารนัน้ อตุสาหกรรมการเงนิและประกันภัยเป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและ

พัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) มากทีส่ดุ โดยมจี านวน 4,045 คน-ปี (รอ้ยละ 21.91) รองลงมาไดแ้ก่ 
อตุสาหกรรมบรกิารดา้นธรุกจิอืน่ๆ โดยมจี านวน 3,113 คน-ปี (รอ้ยละ 16.86) และอตุสาหกรรมไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม 

โดยมจี านวน 2,499 คน-ปี (รอ้ยละ 13.54) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่23 

 
ตารางที ่23 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  

ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร ปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 66 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

เมือ่พจิารณาจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) ในปี 2560 พบวา่
ในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ อตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ตัวแทนจ าหน่าย เป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบุคลากร

ดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) มากทีส่ดุ โดยมจี านวน 10,515 คน-ปี (รอ้ยละ 68.40) 
รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมธุรกจิคา้ส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์ โดยมีจ านวน 2,695 คน-ปี (รอ้ยละ 17.53) และ

อตุสาหกรรมหา้ง สะดวกซือ้ ของช า โดยมจี านวน 2,162 คน-ปี (รอ้ยละ 14.07) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่24 

 
ตารางที ่24 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  

ในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี ปี 2560 

 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 67 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) จ าแนกตาม
ต าแหนง่ 

ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทียบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) จ าแนกตาม

ต าแหน่งในปี 2560 พบว่าในภาคอุตสาหกรรมการผลตินัน้ นักวจัิยเป็นต าแหน่งทีม่ีสัดสว่นมากสุด (รอ้ยละ 65.30) ซึง่ 
ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร (รอ้ยละ 13.54) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ (รอ้ยละ 10.28) และ 

อุตสาหกรรมเคมี (รอ้ยละ 7.86) ตามล าดับ ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมยาสูบมีสัดส่วนนักวจัิยนอ้ยทีสุ่ด (รอ้ยละ 0.02) ดัง

รายละเอยีดในตารางที ่25 
 

ตารางที ่25 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  

ในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ปี 2560 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 68 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทียบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ในปี 2560 พบวา่ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารนัน้ นักวจัิยเป็นต าแหน่งทีม่สีดัสว่นมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 71.98) ซึง่

สว่นใหญอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมการเงนิและประกนัภัย (รอ้ยละ 20.44) รองลงมาไดแ้ก ่อตุสาหกรรมไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม  
(รอ้ยละ 12.63) และอตุสาหกรรมบรกิารดา้นธุรกจิอืน่ๆ (รอ้ยละ 7.97) ตามล าดับ ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมการขนสง่ทางน ้า

สดัสว่นนักวจัิยนอ้ยทีส่ดุ (รอ้ยละ 0.02) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่26 

 
ตารางที ่26  จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  

ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร ปี 2560 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 69 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทียบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ในปี 2560 พบว่าในภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีกนั้น นักวจัิยเป็นต าแหน่งทีม่ีสัดส่วนมากสุด (รอ้ยละ 

59.88) ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจคา้ส่ง/ตัวแทนจ าหน่าย (รอ้ยละ 33.89) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรม 

ธุรกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอุปกรณ์ (รอ้ยละ 15.00) ในขณะทีอุ่ตสาหกรรม หา้ง สะดวกซือ้ ของช ามสีัดสว่นนักวจัิย 
นอ้ยสดุ (รอ้ยละ 10.99) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่27 

 
ตารางที ่27 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  

ในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีปี 2560 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 70 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.2.2 บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวั (Headcount) 

เมือ่พจิารณาบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัว พบว่าในปี ในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมไทยมจี านวน
บคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัวเพิม่ขึน้จาก 69,476 คน ในปี 2559 เป็น 92,132 คน ในปี 2560 ในจ านวนนี้

ประกอบดว้ยนักวจิัย (โดยมจี านวนเพิม่ขึน้จาก 53,576 คน ในปี 2559 เป็น 60,781 คน ในปี 2560) ชา่งเทคนิค (โดยมี

จ านวนลดลงจาก 13,179 คน ในปี 2559 เป็น 11,456 คน ในปี 2560) และผูท้ างานสนับสนุน (โดยมจี านวนเพิม่ขึน้จาก 
2,721 คน ในปี 2559 เป็น 4,946 คน ในปี 2560) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในรูปที ่51 

 

รูปที ่51  จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวั ในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2544-2560 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

เมื่อพิจารณารอ้ยละของบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัว พบว่านักวจิัยมีจ านวนลดลงจากรอ้ยละ 
77.11 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 65.97 ในปี 2560 สว่นชา่งเทคนคิมจี านวนลดลงจากรอ้ยละ 18.97 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 

12.43 ในปี 2560 และผูท้ างานสนับสนุนมจี านวนเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.92 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 5.37 ในปี 2560 ซึง่เป็น
สดัสว่นทีส่อดคลอ้งกับผลการส ารวจในชว่งปี 2544-2559 คอื มสีดัสว่นของจ านวนนักวจัิยสงูสดุ รองลงมาเป็นชา่งเทคนคิ 

และผูท้ างานสนับสนุน ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดตารางที ่28 
 

ตารางที ่28 รอ้ยละบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2544-2560 

 

 
 
หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ

คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 71 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(1) บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวั จ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม 

ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

เมือ่พจิารณาจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัวในปี 2560 พบวา่ในภาคอตุสาหกรรมการผลตินัน้ 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีจ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวมากที่สุด โดยมีจ านวน  

10,604 คน (รอ้ยละ 18.99) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีจ านวน 6,971 คน (รอ้ยละ 12.48) และ
อตุสาหกรรมเคม ีโดยมจี านวน 6,449 คน (รอ้ยละ 11.55) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่29 

 

ตารางที ่29  จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 72 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว ในปี 2560 พบว่าในภาคอุตสาหกรรม 
การบรกิารนัน้ อตุสาหกรรมการเงนิและประกันภัยเป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัว

มากที่สุด โดยมีจ านวน 4,882 คน (รอ้ยละ 23.72) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมบริการดา้นธุรกจิอื่นๆ โดยมีจ านวน  
3,158 คน (รอ้ยละ 15.34) และอุตสาหกรรมไปรษณีย์และโทรคมนาคม โดยมีจ านวน 2,900 คน (รอ้ยละ 14.09) 

ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่30 

 

ตารางที ่30 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร ปี 2560 

 
 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 73 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

เมือ่พจิารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัวในปี 2560 พบวา่ในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/
คา้ปลกีนั้น อุตสาหกรรมธุรกจิคา้ส่ง/ตัวแทนจ าหน่ายเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบ 

รายหัวมากทีส่ดุ โดยมจี านวน 10,809 คน (รอ้ยละ 68.82) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ปลกียานยนต์และ

อุปกรณ์ โดยมีจ านวน 2,724 คน (รอ้ยละ 17.34) และอุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซื้อ ของช า โดยมีจ านวน 2,174 คน  
(รอ้ยละ 13.84) ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่31 

 

ตารางที ่31 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี ปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 74 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวั จ าแนกตามต าแหนง่ 

ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว จ าแนกตามต าแหน่ง ในปี 2560 พบว่า 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลตินัน้ นักวจัิยเป็นต าแหน่งทีม่สีัดสว่นมากสดุ (รอ้ยละ 64.78) ซึง่สว่นใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม

อาหาร (รอ้ยละ 13.18) รองลงมาไดแ้ก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ (รอ้ยละ 9.82) และอุตสาหกรรมเคมี (รอ้ยละ 7.83)  
ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมยาสบูมสีดัสว่นนักวจัิยนอ้ยสดุ (รอ้ยละ 0.02) ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมยาสบูมสีดัสว่นนักวจัิยนอ้ยทีส่ดุ 

(รอ้ยละ 0.02) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่32 
 

ตารางที ่32  จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ปี 2560  

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 75 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว จ าแนกตามต าแหน่ง ในปี 2560 พบว่าใน
ภาคอตุสาหกรรมการบรกิารนัน้ นักวจัิยเป็นต าแหน่งทีม่สีดัสว่นมากสดุ (รอ้ยละ 73.43) สว่นใหญอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมการเงนิ

และประกนัภัย (รอ้ยละ 22.05) รองลงมาไดแ้ก ่อตุสาหกรรมไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม (รอ้ยละ 13.07) และอตุสาหกรรม
บรกิารดา้นธุรกจิอืน่ๆ (รอ้ยละ 7.16) ตามล าดับ ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมการขนสง่ทางน ้าสัดสว่นนักวจัิยนอ้ยทีส่ดุ (รอ้ยละ 

0.01) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่33 

 
ตารางที ่33 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารปี 2560  

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว จ าแนกตามต าแหน่ง ในปี 2560 พบว่าใน

ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ นักวจัิยเป็นต าแหน่งทีม่สีดัสว่นมากสดุ (รอ้ยละ 60.44) สว่นใหญอ่ยูใ่นอตุสาหกรรม
ธุรกจิคา้สง่/ตัวแทนจ าหน่าย (รอ้ยละ 34.69) รองลงมาไดแ้ก ่อตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอปุกรณ์ (รอ้ยละ 

14.87) ในขณะที่อุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซื้อ ของช า มีสัดส่วนนักวิจัยนอ้ยสุด (รอ้ยละ 10.88) ดังรายละเอียด 
ในตารางที ่34 

 

ตารางที ่34 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี ปี 2560 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ
คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 76 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

2.2.3 เปรยีบเทยีบจ านวนบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันา ปี 2544-2560 

เมือ่เปรยีบเทยีบจ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาในภาคอตุสาหกรรมไทย ในระหวา่งปี 2544-2560 พบวา่ 
จ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบรายหัวมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ โดยเพิม่ขึน้จาก 69,476 คน ในปี 2559 เป็น 92,132 

คน ในปี 2560 เช่นเดยีวกับจ านวนบุคลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) พบว่ามี
แนวโนม้เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกัน โดยเพิม่ขึน้จาก 61,955 คน-ปี ในปี 2559 เป็น 86,343 คน-ปี ในปี 2560 ดังรายละเอียด 

ในรูปที ่52 

 

รูปที ่52 จ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2544-2560  

 

 
 
หมายเหต:ุ มผีูป้ระกอบการจ านวนหนึง่ทีต่อบแบบส ารวจโดยใหข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพฒันาโดยรวม แตไ่มส่ามารถจ าแนกตามประเภทของ

คา่ใชจ้า่ยได ้จงึท าใหม้กีลุม่ “ไมร่ะบ”ุ 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 77 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

2.2.4 เปรยีบเทยีบจ านวนบคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาจ าแนกตามประเภท
อตุสาหกรรม 

เมือ่เปรยีบเทยีบจ านวนบคุลากรดา้นการวจัิยและพัฒนาจ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรมการผลติกับขอ้มูลในชว่ง 

16 ปีทีผ่่านมา (2544-2560) พบวา่อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมเคมเีป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบคุลากรดา้นการ

วจิัยและพัฒนาเทียบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) อยู่ในกลุ่มสงูสดุ 5 อันดับแรกมาโดยตลอด โดยในปี 2560 พบว่า
อุตสาหกรรมที่มีจ านวนบุคลากรดา้นการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)  อันดับแรก คือ 

อตุสาหกรรมอาหาร รองลงมาคอื อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมเคม ีอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม
ปิโตรเลยีม ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่35 

 

ตารางที ่35 ประเภทอุตสาหกรรมการผลติทีม่จี านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็นการท างาน

เต็มเวลา (FTE) สูงสดุ 5 อนัดบัแรก ปี 2544-2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
เมื่อเปรียบเทยีบจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมการบริการกับขอ้มูล

ในชว่ง 14 ปีทีผ่่านมา (2545-2559) พบวา่อตุสาหกรรมวจิัยและพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมทีม่จี านวนบคุลากรดา้นการวจิัย
และพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) อยู่ในกลุ่มสูงสุด 3 อันดับแรกมาโดยตลอด แต่ในปี 2560 พบว่า

อตุสาหกรรมการเงนิและประกันภัย เป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างาน

เต็มเวลา (FTE) มากทีส่ดุ รองลงมาคอื อุตสาหกรรมบรกิารดา้นธุรกจิอืน่ๆ และอุตสาหกรรมไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม 
ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่36 

 
ตารางที ่36 ประเภทอุตสาหกรรมการบรกิารทีม่จี านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็น 

การท างานเต็มเวลา (FTE) สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ปี 2544-2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
เมือ่เปรียบเทยีบจ านวนบุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลีกกับ

ขอ้มลูในชว่ง 6 ปีทีผ่า่นมา (2554-2560) พบวา่ในปี 2554 อตุสาหกรรมการคา้สง่เป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบคุลากรดา้น
การวจิัยและพัฒนาแบบเทียบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) มากที่สุด รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการคา้ปลกี และ

อตุสาหกรรมการคา้และซอ่มจักรยานยนต ์ตามล าดบั สว่นในปี 2555-2558 พบวา่อตุสาหกรรมธรุกจิคา้สง่/ตวัแทนจ าหน่าย 

เป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) มากทีส่ดุ รองลงมา 
คอื อุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซือ้ ของช า และอุตสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอุปกรณ์ ตามล าดับ ในปี 2559 

พบวา่อตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอปุกรณ์ เป็นอตุสาหกรรมทีม่จี านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบ
เทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) มากทีส่ดุ รองลงมา คอื อตุสาหกรรมอตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ตัวแทนจ าหน่าย และ

อุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซือ้ ของช า ตามล าดับ ส่วนในปี 2560 พบว่าอุตสาหกรรมธุรกจิคา้ส่ง/ตัวแทนจ าหน่าย เป็น
อตุสาหกรรมทีม่จี านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) มากทีส่ดุ รองลงมา คอื 

อุตสาหกรรมธุรกิจค า้ส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์  และอุตสาหกรรมหา้ง สะดวกซื้อ  ของช า  ตามล าดับ  

ดงัรายละเอยีดในตารางที ่37 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 78 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

 

ตารางที ่37 ประเภทอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีทีม่จี านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาแบบเทยีบเป็น

การท างานเต็มเวลา (FTE) สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ปี 2544-2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 79 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

3. กจิกรรมนวตักรรม 
 

การส ารวจกจิกรรมนวัตกรรมของภาคอตุสาหกรรมไทยในปี 2560 มกีารด าเนนิการส ารวจกจิกรรมนวตักรรมทัง้ดา้น

นวตักรรมผลติภัณฑ ์นวตักรรมกระบวนการ นวตักรรมการตลาด และนวตักรรมองคก์ร โดยประกอบดว้ย 
 

• การพัฒนาผลติภัณฑใ์หมห่รอืการปรับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิอย่างมนัียส าคญั 

• การพัฒนาบรกิารใหมห่รอืบรกิารเดมิทีม่กีารปรับปรุงอยา่งมนัียส าคญั 

• การพัฒนากระบวนการผลติใหมห่รอืการปรับปรุงกระบวนการผลติเดมิอย่างมนัียส าคัญ 

• การพัฒนาความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ 

• การพัฒนาหรอืเปลีย่นแปลงกลยุทธโ์ครงสรา้งและการจัดการองคก์ร 

• การพัฒนาหรอืเปลีย่นแปลงกลยุทธโ์ครงสรา้งและการด าเนนิการดา้นการตลาด 

• การซือ้ความรูจ้ากภายนอก อาท ิการซือ้สทิธทิรัพย์สนิทางปัญญา ซือ้องคค์วามรูจ้ากกจิการอืน่หรือ

องคก์รอืน่ ทัง้นีร้วมถงึ การจัดจา้งทีป่รกึษา 

• การฝึกอบรมทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การพัฒนานวตักรรม 

• การจดทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา 

• การออกแบบ ทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาสนิคา้ บรกิาร และกระบวนการใหม่ หรอืการปรับปรุงสนิคา้ 
บรกิาร และกระบวนการเดมิ 

• การน านวัตกรรมออกสู่ตลาด อาท ิการวจิัยตลาด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และการโฆษณา

ประชาสมัพันธส์ าหรับนวตักรรม 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 80 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

3.1 จ านวนผูป้ระกอบการทีม่ผีลผลติจากการด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม ในปี 2560 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ในภาคอตุสาหกรรมการผลติ พบวา่ในปี 2560 มจี านวนผูป้ระกอบการมผีลผลติจากการด าเนนิกจิกรรมนวัตกรรม

ประเภทต่างๆ ดังนี้คอื ผูป้ระกอบการที่มกีารพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่/ปรับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิอย่างมนัียส าคัญ (Product or 

Service Innovation) จ านวน 6,419 กจิการ 
 

ส่วนผูป้ระกอบการที่มีการพัฒนากระบวนการใหม่หรือกระบวนการเดมิที่ไดรั้บการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ 
(Process Innovation) มจี านวน 3,060 กจิการ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่38 

 

ตารางที ่38 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติทีม่ผีลผลติจากการด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม  

ในปี 2560 จ าแนกตามกจิกรรมนวตักรรม  

 
 
หมายเหต:ุ ผูป้ระกอบการ 1 กจิการ สามารถด าเนนิกจิกรรมนวตักรรมไดม้ากกวา่ 1 กจิกรรม 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 81 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร พบวา่ในปี 2560 มจี านวนผูป้ระกอบการมผีลผลติจากการด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม
ประเภทตา่งๆ ดังนี้คอื ผูป้ระกอบการทีม่กีารทีพั่ฒนาผลติภัณฑใ์หม่/ปรับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิอย่างมนัียส าคัญ (Product or 

Service Innovation) จ านวน 2,344 กจิการ 
 

ส่วนผูป้ระกอบการที่มีการพัฒนากระบวนการใหม่หรือกระบวนการเดมิที่ไดรั้บการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ 

(Process Innovation) มจี านวน 7,874 กจิการ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่39 
 

ตารางที ่39 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมบรกิารทีม่ผีลผลติจากการด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม  

ในปี 2560 จ าแนกตามกจิกรรมนวตักรรม 

 
 
หมายเหต:ุ  ผูป้ระกอบการ 1 กจิการ สามารถด าเนนิกจิกรรมนวตักรรมไดม้ากกวา่ 1 กจิกรรม 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 82 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

ในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี พบวา่ในปี 2560 มจี านวนผูป้ระกอบการมผีลผลติจากการด าเนนิกจิกรรม
นวัตกรรมประเภทต่างๆ ดังนี้คอื ผูป้ระกอบการทีม่ีการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่/ปรับปรุงผลติภัณฑเ์ดมิอย่างมีนัยส าคัญ 

(Product or Service Innovation) จ านวน 13,502 กจิการ 
 

ส่วนผูป้ระกอบการที่มีการพัฒนากระบวนการใหม่หรือกระบวนการเดมิที่ไดรั้บการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ 

(Process Innovation) มจี านวน 20,166 กจิการ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่40 
 

ตารางที ่40 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีทีม่ผีลผลติจากการด าเนนิกจิกรรม

นวตักรรม ในปี 2560 จ าแนกตามกจิกรรมนวตักรรม 

 

หมายเหต:ุ ผูป้ระกอบการ 1 รายสามารถด าเนนิกจิกรรมนวตักรรมไดม้ากกวา่ 1 กจิกรรม 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 83 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาจ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่ในปี 2560 มจี านวนผูป้ระกอบการมี

ผลผลติจากการด าเนินกจิกรรมนวัตกรรมประเภทต่างๆ ดังนี้คอื ผูป้ระกอบการทีม่ีการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่/ปรับปรุง
ผลติภัณฑเ์ดมิอยา่งมนัียส าคญั (Product or Service Innovation) จ านวน 22,265 กจิการ 

 
ส่วนผูป้ระกอบการที่มีการพัฒนากระบวนการใหม่หรือกระบวนการเดมิที่ไดรั้บการปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ 

(Process Innovation) มจี านวน 31,100 กจิการ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่41 

 
ตารางที ่41 จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทยทีม่ผีลผลติจากการด าเนนิกจิกรรม

นวตักรรม ในปี 2560 จ าแนกตามกจิกรรมนวตักรรม  

 
 
หมายเหต ุ: ผูป้ระกอบการ 1 กจิการ สามารถด าเนนิกจิกรรมนวตักรรมไดม้ากกวา่ 1 กจิกรรม 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 84 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

3.2 จ านวนผลติภณัฑใ์หม/่กระบวนการใหมท่ีเ่ขา้สูต่ลาด ในปี 2560 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมการผลติมนีวตักรรมทัง้ดา้นผลติภัณฑ ์(สนิคา้และบรกิาร) เขา้สูต่ลาด ดงัตอ่ไปนี ้

 

• มกีารพัฒนาสนิคา้ใหม่เขา้สูต่ลาดจ านวน 317,791 รายการ เป็นสนิคา้ใหม่ทีพั่ฒนาขึน้เองภายในกจิการหรือ

กลุม่กจิการจ านวน 313,992 รายการ (รอ้ยละ 98.80) พัฒนาร่วมกบัหน่วยงานภายนอกจ านวน 3,154 รายการ 
(รอ้ยละ 1.00) พัฒนาโดยกจิการอืน่หรอืสถาบนัอืน่จ านวน 645 รายการ (รอ้ยละ 0.20) 

• มกีารพัฒนาบรกิารใหม่เขา้สูต่ลาดจ านวน 3,616 รายการ เป็นบรกิารใหม่ทีพั่ฒนาขึน้เองภายในกจิการหรือ

กลุ่มกจิการจ านวน 3,520 รายการ (รอ้ยละ 97.34) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 6 รายการ  
(รอ้ยละ 0.17) พัฒนาโดยกจิการอืน่หรอืสถาบนัอืน่จ านวน 90 รายการ (รอ้ยละ 2.49) 

 

ส าหรับนวตักรรมเชงิกระบวนการนัน้พบวา่ ในภาคอตุสาหกรรมการผลติมนีวตักรรมเชงิกระบวนการเกดิขึน้ 13,170 
กระบวนการ โดยเป็นกระบวนการใหม่ทีพั่ฒนาภายในภายในกจิการหรือกลุม่กจิการจ านวน 12,097 กระบวนการ (รอ้ยละ 

91.84) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 548 กระบวนการ (รอ้ยละ 4.16) พัฒนาโดยกจิการอืน่หรือสถาบันอืน่
จ านวน 525 กระบวนการ (รอ้ยละ 4.00) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่42 

 
ตารางที ่42 จ านวนผลติภณัฑใ์หมท่ีเ่ขา้สูต่ลาด และกระบวนการใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ของภาคอุตสาหกรรม 

การผลติ ในปี 2560 จ าแนกตามรูปแบบการพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 85 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมการบรกิารมนีวตักรรมทัง้ดา้นผลติภัณฑ ์(สนิคา้และบรกิาร) เขา้สูต่ลาด ดงัตอ่ไปนี ้
 

• มกีารพัฒนาสนิคา้ใหม่เขา้สูต่ลาดจ านวน 11,517 รายการ เป็นสนิคา้ใหม่ทีพั่ฒนาขึน้เองภายในกจิการหรือ 
กลุ่มกจิการจ านวน 11,173 รายการ (รอ้ยละ 97.01) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 235 รายการ 

(รอ้ยละ 2.04) พัฒนาโดยกจิการอืน่หรอืสถาบนัอืน่จ านวน 109 รายการ (รอ้ยละ 0.95) 

• มกีารพัฒนาบรกิารใหม่เขา้สูต่ลาดจ านวน 65,223 รายการ เป็นบรกิารใหม่ทีพั่ฒนาขึน้เองภายในกจิการหรือ
กลุ่มกจิการจ านวน 65,127 รายการ (รอ้ยละ 99.85) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 96 รายการ  

(รอ้ยละ 0.15) 
 

ส าหรับนวตักรรมเชงิกระบวนการนัน้พบวา่ ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารมนีวตักรรมเชงิกระบวนการเกดิขึน้จ านวน 

9,215 กระบวนการ เป็นกระบวนการใหม่ทีพั่ฒนาภายในกจิการหรอืกลุม่กจิการจ านวน 6,647 กระบวนการ (รอ้ยละ 72.13) 
พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 96 กระบวนการ (รอ้ยละ 1.04) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน  

2,472 รายการ (รอ้ยละ 26.83) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่43 
 

ตารางที ่43 จ านวนผลติภณัฑใ์หมท่ีเ่ขา้สูต่ลาด และกระบวนการใหมท่ีเ่กดิข ึน้ในปี 2560 ในภาคอุตสาหกรรม

การบรกิาร จ าแนกตามรูปแบบการพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 86 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีมวีตักรรมทัง้ดา้นผลติภัณฑ ์(สนิคา้และบรกิาร) เขา้สูต่ลาดดงัตอ่ไปนี ้
 

• มกีารพัฒนาสนิคา้ใหม่เขา้สูต่ลาดจ านวน 99,032 รายการ เป็นสนิคา้ใหม่ทีพั่ฒนาขึน้เองภายในกจิการหรือ
กลุม่กจิการจ านวน 94,058 รายการ (รอ้ยละ 94.98) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 4,974 รายการ  

(รอ้ยละ 5.02)  

• มกีารพัฒนาบรกิารใหม่เขา้สูต่ลาดจ านวน 5,664 รายการ เป็นบรกิารใหม่ทีพั่ฒนาขึน้เองภายในกจิการหรือ 
กลุม่กจิการจ านวน 5,664 รายการ (รอ้ยละ 100.00)  

 
ส าหรับนวัตกรรมเชงิกระบวนการนั้นพบว่า ในภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลกีมีนวัตกรรมเชงิกระบวนการ

เกดิขึน้จ านวน 22,090 กระบวนการ เป็นกระบวนการใหมท่ีพั่ฒนาภายในกจิการหรอืกลุม่กจิการจ านวน 20,631 กระบวนการ 

(รอ้ยละ 93.39) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 861 รายการ (รอ้ยละ 3.90) พัฒนาโดยกจิการอืน่หรอืสถาบันอืน่
จ านวน 598 กระบวนการ (รอ้ยละ 2.71) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่44 

 
ตารางที ่44 จ านวนผลติภณัฑใ์หมท่ีเ่ขา้สูต่ลาด และกระบวนการใหมท่ีเ่กดิข ึน้ในปี 2560 ในภาคอุตสาหกรรม

การคา้สง่/คา้ปลกี จ าแนกตามรูปแบบการพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 87 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมภาคอุตสาหกรรมไทยพบว่า ในปี 2560 มีนวัตกรรมทัง้ดา้นผลติภัณฑ์ (สนิคา้และ

บรกิาร) เขา้สูต่ลาด ดงัตอ่ไปนี ้
 

• มกีารพัฒนาสนิคา้ใหมโ่ดยภาพรวมเขา้สูต่ลาดจ านวน 428,340 รายการ เป็นสนิคา้ใหม่ทีพั่ฒนาขึน้เองภายใน

กจิการหรือกลุ่มกจิการจ านวน 419,224 รายการ (รอ้ยละ 97.87) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกจ านวน 
8,362 รายการ (รอ้ยละ 1.95) พัฒนาโดยกจิการอืน่หรอืสถาบนัอืน่จ านวน 754 รายการ (รอ้ยละ 0.18)  

• มกีารพัฒนาบรกิารใหม่โดยภาพรวมเขา้สูต่ลาดจ านวน 74,503 รายการ เป็นบรกิารใหมท่ีพั่ฒนาขึน้เองภายใน

กจิการหรือกลุ่มกจิการจ านวน 74,311 รายการ (รอ้ยละ 99.74) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวน  

102 รายการ (รอ้ยละ 0.14) พัฒนาโดยกจิการอืน่หรอืสถาบนัอืน่จ านวน 90 รายการ (รอ้ยละ 0.12) 
 

ส าหรับนวตักรรมเชงิกระบวนการนัน้พบวา่ ในภาคอตุสาหกรรมไทยมนีวัตกรรมเชงิกระบวนการโดยภาพรวมเกดิขึน้ 
44,475 กระบวนการ โดยเป็นกระบวนการใหม่ทีพั่ฒนาภายในภายในกจิการหรือกลุ่มกจิการจ านวน 39,374 กระบวนการ  

(รอ้ยละ 88.53) พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 1,504 กระบวนการ (รอ้ยละ 3.38) พัฒนาโดยกจิการอืน่หรือ

สถาบนัอืน่จ านวน 3,597 กระบวนการ (รอ้ยละ 8.09) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่45 
 

ตารางที ่45 จ านวนผลติภณัฑใ์หมโ่ดยภาพรวมทีเ่ขา้สูต่ลาด และกระบวนการใหมโ่ดยภาพรวมทีพ่ฒันาขึน้ของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 จ าแนกตามรูปแบบการพฒันา 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 88 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

3.3 จ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์หม ่ 
ในปี 2560 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลตินั้น พบว่าในปี 2560 มีการด าเนินกจิกรรมในการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค์ใหม่  

3 กจิกรรมหลักไดแ้ก ่การใหแ้รงจูงใจทีเ่ป็นตัวเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ การระดมความคดิเห็น และการให ้
แรงจงูใจทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ  ดงัรายละเอยีดในตารางที ่46 

 
ตารางที ่46 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติทีด่ าเนนิกจิกรรมในการพฒันาความคดิ

สรา้งสรรคใ์หม ่ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 89 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

ในภาคอุตสาหกรรมการบริการนั้น พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมในการพัฒนาความคดิสรา้งสรรคใ์หม่  
3 กจิกรรมหลักไดแ้ก ่การใหแ้รงจูงใจทีเ่ป็นตัวเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ การระดมความคดิเห็น และระบบ

ทมีแบบหลากหลายสาขาวชิาชพี ดงัรายละเอยีดในตารางที ่47 
 

ตารางที ่47 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารทีด่ าเนนิกจิกรรมในการพฒันาความคดิ

สรา้งสรรคใ์หม ่ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 90 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

ในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ พบวา่ในปี 2560 มกีารด าเนนิกจิกรรมในการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค์
ใหม่ 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การใหแ้รงจูงใจทีเ่ป็นตัวเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ การหมุนเวยีนงานภายใน

องคก์ร  และการใหแ้รงจงูใจทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ  ดงัรายละเอยีดในตารางที ่48 
 

ตารางที ่48 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีทีด่ าเนนิกจิกรรมในการพฒันา

ความคดิสรา้งสรรคใ์หม ่ในปี 2560  

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 91 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่ในปี 2560 ผูป้ระกอบการโดยภาพรวมมกีารด าเนนิกจิกรรมในการพัฒนา

ความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก ่การใหแ้รงจูงใจทีเ่ป็นตัวเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ การระดม
ความคดิเห็น และการใหแ้รงจงูใจทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ  ดงัรายละเอยีดในตารางที ่49 

 
ตารางที ่49 จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทยทีด่ าเนนิกจิกรรมในการพฒันาความคดิ

สรา้งสรรคใ์หม ่ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 92 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

3.4 จ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมในการพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงกลยทุธ ์
โครงสรา้งและการจดัการองคก์ร ในปี 2560 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลตินัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมในการพัฒนาหรือเปลีย่นแปลงกลยุทธ์ 

โครงสรา้งและการจัดการองคก์ร 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก ่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากองคก์รภายนอก มกีารท างานภายนอก
องคก์รร่วมกับเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ และมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์รอย่างมนัียส าคัญ ดังรายละเอยีดใน

ตารางที ่50 
 

 

ตารางที ่50 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมพฒันาหรอืเปลีย่นแปลง

กลยทุธ ์โครงสรา้งและการจดัการ ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 
 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารนัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมในการพัฒนาหรือเปลีย่นแปลงกลยุทธ ์
โครงสร า้งและการจัดการองค์กร  3  กิจกร รมหลักได แ้ก่  ได รั้บการ รับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก  

การพัฒนากลยุทธอ์งคก์รใหม่ หรือปรับปรุงกลยุทธอ์งคก์รเดมิอย่างมนัียส าคัญ และมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์ร
อยา่งมนัียส าคญั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่51 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 93 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ตารางที ่51 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมพฒันาหรอื

เปลีย่นแปลงกลยุทธ ์โครงสรา้งและการจดัการองคก์ร ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

ในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมในการพัฒนาหรือเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ ์โครงสรา้งและการจัดการองคก์ร 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก ่การพัฒนากลยุทธอ์งคก์รใหม่ หรอืปรับปรุงกลยุทธอ์งคก์ร

เดมิอย่างมนัียส าคัญ มกีารท างานภายนอกองคก์รร่วมกับเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ และมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง

องคก์รอยา่งมนัียส าคญั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่52 
 

ตารางที ่52 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมพฒันาหรอื

เปลีย่นแปลงกลยุทธ ์โครงสรา้งและการจดัการองคก์ร ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 94 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่ในปี 2560 ผูป้ระกอบการโดยภาพรวมมกีารด าเนนิกจิกรรมในการพัฒนา

หรือเปลีย่นแปลงกลยุทธ์ โครงสรา้งและการจัดการองคก์ร 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การพัฒนากลยุทธ์องคก์รใหม่ หรือ
ปรับปรุงกลยุทธ์องค์กรเดมิอย่างมีนัยส าคัญ มีการท างานภายนอกองค์กรร่วมกับเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ และ 

มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์รอยา่งมนัียส าคญั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่53 
 

ตารางที ่53 จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมการไทยทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมพฒันาหรอื

เปลีย่นแปลงกลยุทธ ์โครงสรา้งและการจดัการองคก์ร ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 95 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

3.5 จ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมในการพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงกลยทุธ ์
โครงสรา้งและการด าเนนิการดา้นการตลาดในปี 2560 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลตินัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมในการพัฒนาหรือเปลีย่นแปลงกลยุทธ์ 

โครงสรา้งและการด าเนินการดา้นการตลาด 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การใชส้ือ่หรือเทคนิคใหม่ในการส่งเสริมการตลาด  
การใชว้ธิกีารการดา้นราคาแบบใหม ่และการใชช้อ่งทางการจัดจ าหน่ายใหม ่ดงัรายละเอยีดในตารางที ่54 

 
ตารางที ่54 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมการพฒันาหรอื

เปลีย่นแปลงกลยุทธ ์และการด าเนนิการดา้นการตลาด ในปี 2560 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารนัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมในการพัฒนาหรือเปลีย่นแปลงกลยุทธ ์

โครงสรา้งและการด าเนินการดา้นการตลาด 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การใชส้ือ่หรือเทคนิคใหม่ในการส่งเสริมการตลาด  

การใชว้ธิีการการดา้นราคาแบบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสนิคา้ หรือบรรจุภัณฑ์ของผลติภัณฑ์อย่าง 
มนัียส าคญั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่55 

 
ตารางที ่55 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมการพฒันาหรอื

เปลีย่นแปลงกลยุทธ ์และการด าเนนิการดา้นการตลาด ในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 96 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

ในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมในการพัฒนาหรือเปลีย่นแปลง 
กลยุทธ์ โครงสรา้งและการด าเนินการดา้นการตลาด 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การใชส้ือ่หรือเทคนิคใหม่ในการส่งเสริม

การตลาด การใชว้ธิกีารดา้นราคาแบบใหม่ และการเปลีย่นแปลงการออกแบบสนิคา้ หรอืบรรจุภัณฑข์องผลติภัณฑอ์ย่างมี
นัยส าคญั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่56 

 

ตารางที ่56 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมการพฒันาหรอื

เปลีย่นแปลงกลยุทธ ์และการด าเนนิการดา้นการตลาด ในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

เมือ่พจิารณาภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่ในปี 2560 ผูป้ระกอบการโดยภาพรวมมกีารด าเนนิกจิกรรมในการพัฒนา
หรอืเปลีย่นแปลงกลยุทธ ์โครงสรา้งและการด าเนนิการดา้นการตลาด 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การใชส้ือ่หรอืเทคนคิใหม่ใน

การสง่เสรมิการตลาด การใชว้ธิกีารการดา้นราคาแบบใหม่ และการเปลีย่นแปลงการออกแบบสนิคา้ หรอืบรรจุภัณฑข์อง

ผลติภัณฑอ์ยา่งมนัียส าคญั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่57 
 

ตารางที ่57 จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทยทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมการพฒันาหรอื

เปลีย่นแปลงกลยุทธ ์และการด าเนนิการดา้นการตลาด ในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 97 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

3.6 จ านวนผูป้ระกอบการทีด่ าเนนิกจิกรรมนวตักรรมในปี 2560 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลตินัน้ พบว่าในปี 2560 มกีารด าเนินกจิกรรมนวัตกรรม 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การซือ้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัย รวมถงึอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เพื่อปรับปรุงผลติภัณฑ์หรือกระบวนการผลติใหม่  

การฝึกอบรมที่มีจุดประสงคเ์พื่อพัฒนานวัตกรรม (ทัง้การฝึกอบรมภายในหรือนอกองค์กร ทีม่ีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมผลติภัณฑแ์ละกระบวนการใหม่) และการน านวัตกรรมออกสูต่ลาดและการใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์ประกอบดว้ย 

การวจิัยตลาด การพัฒนากลยุทธท์างการตลาด การโฆษณาประชาสมัพันธส์ าหรับนวัตกรรม และการพัฒนาตราสญัลักษณ์
ของสนิคา้ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่58 

 

ตารางที ่58 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม ในปี 2560 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 
 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

ในภาคอุตสาหกรรมการบริการนั้น พบว่าในปี 2560 มีการด าเนินกิจกรรมนวัตกรรม 3 กิจกรรมหลักไดแ้ก่  
การฝึกอบรมที่มีจุดประสงคเ์พื่อพัฒนานวัตกรรม (ทัง้การฝึกอบรมภายในหรือนอกองค์กร ทีม่ีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา

นวตักรรมผลติภัณฑแ์ละกระบวนการใหม)่ การซือ้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทนัสมัย รวมถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอฟแวร ์เพือ่

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ และการน านวัตกรรมออกสู่ตลาดและการใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ 
ประกอบดว้ย การวจิัยตลาด การพัฒนากลยุทธท์างการตลาด การโฆษณาประชาสมัพันธส์ าหรับนวัตกรรม และการพัฒนา

ตราสญัลกัษณ์ของสนิคา้ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่59 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 98 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ตารางที ่59 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม ในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

ในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีนัน้ พบวา่ในปี 2560 มกีารด าเนนิกจิกรรมนวัตกรรม 3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ 

การน านวตักรรมออกสูต่ลาดและการใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ประกอบดว้ย การวจัิยตลาด การพัฒนากลยทุธท์างการตลาด 

การโฆษณาประชาสมัพันธส์ าหรับนวตักรรม และการพัฒนาตราสญัลักษณ์ของสนิคา้ การซือ้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทันสมัย 
รวมถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ซอฟแวร์ เพื่อปรับปรุงผลติภัณฑห์รือกระบวนการผลติใหม่ และการฝึกอบรมทีม่จีุดประสงค ์

เพื่อพัฒนานวัตกรรม (ทัง้การฝึกอบรมภายใน หรือนอกองค์กร ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑ์และ 
กระบวนการใหม)่  ดงัรายละเอยีดในตารางที ่60 

 

ตารางที ่60 จ านวนผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม  

ในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 99 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่าในปี 2560 ผูป้ระกอบการโดยภาพรวมมกีารด าเนินกจิกรรมนวัตกรรม  

3 กจิกรรมหลักไดแ้ก่ การซือ้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทันสมัย รวมถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอฟแวร ์เพือ่ปรับปรุงผลติภัณฑ์
หรือกระบวนการผลติใหม่ การฝึกอบรมทีม่จีุดประสงคเ์พื่อพัฒนานวัตกรรม (ทัง้การฝึกอบรมภายในหรอืนอกองคก์ร ทีม่ี

จดุมุง่หมายเพือ่พัฒนานวตักรรมผลติภัณฑแ์ละกระบวนการใหม่) และการน านวัตกรรมออกสูต่ลาดและการใชป้ระโยชน์เชงิ
พาณิชย ์ประกอบดว้ย การวจัิยตลาด การพัฒนากลยุทธท์างการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธส์ าหรับนวัตกรรม และ

การพัฒนาตราสญัลกัษณ์ของสนิคา้ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่61 

 
ตารางที ่61 จ านวนผูป้ระกอบการโดยภาพรวมในภาคอุตสาหกรรมไทยทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม  

ในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 100 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4. ความเชือ่มโยงภายนอกดา้นการวจิยัและพฒันา 
และกจิกรรมนวตักรรม 

 
ความเชือ่มโยงภายนอกดา้นการวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมของผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทย

ในปี 2560 ประกอบดว้ย 

 

1. ความส าคญัของปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม 
2. ความส าคญัของแหลง่ขอ้มลูส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม 

3. ความส าคัญของความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรม
นวตักรรม 

4. ความส าคัญของสาเหตหุลักของความร่วมมอืระหวา่งองคก์รในการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและ

กจิกรรมนวตักรรม 
5. ความส าคญัของอปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม 

6. ผลผลติ และการใชก้ลไกหรอืเครือ่งมอืทางทรัพยส์นิทางปัญญาเพือ่คุม้ครองผลผลติจากการวจัิยและ
พัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม 

7. ความร่วมมอืกบัสถาบนัวจิัยของรัฐในกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม 

8. ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศกึษาในกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม 
9. การรับรูบ้รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐ 

10. การใชบ้รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐ 
11. การตอบสนองของบริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ภาครัฐ 
12. การสนับสนุนเพิม่เตมิจากภาครัฐ 

 

4.1 ความส าคญัของปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรม
นวตักรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการ
ผลติใหค้วามส าคัญมากทีสุ่ด คอื การปรับปรุงคุณภาพของผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรือบรกิาร) รองลงมาเป็น เพื่อใหไ้ดต้าม

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค/ลกูคา้ และขยายขอบเขตผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) ตามล าดบั ในขณะทีปั่จจัยทีก่อ่ใหเ้กดิ
การด าเนนิกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการผลติใหค้วามส าคัญนอ้ย

ทีส่ดุ คอื เพือ่ใหไ้ดต้ามกฎระเบยีบ/ขอ้บงัคบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่62  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 101 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ตารางที ่62 ความส าคญัของปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลติในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 102 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

ปัจจัยทีก่่อใหเ้กดิการด าเนินกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
การบรกิารใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื การปรับปรุงคณุภาพของผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) รองลงมาเป็นเพือ่ใหไ้ดต้าม

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค/ลกูคา้ และขยายขอบเขตผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) ตามล าดบั ในขณะทีปั่จจัยทีก่อ่ใหเ้กดิ
การด าเนนิกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใหค้วามส าคัญนอ้ย

ทีส่ดุ คอื ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม ดงัรายละเอยีดในตารางที ่63 

 
ตารางที ่63 ความส าคญัของปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการบรกิารในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 103 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

ปัจจัยทีก่่อใหเ้กดิการด าเนินกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม
การคา้สง่/คา้ปลกีใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื เพือ่ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของผูบ้รโิภค/ลกูคา้ รองลงมาเป็นการเพิม่สว่น

แบ่งทางการตลาด และปรับปรุงคุณภาพของผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรือบรกิาร) ตามล าดับ ในขณะทีปั่จจัยทีก่่อใหเ้กดิการ
ด าเนนิกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีใหค้วามส าคัญ

นอ้ยทีส่ดุ คอื เพือ่ใหไ้ดต้ามกฎระเบยีบ/ขอ้บงัคบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่64 

ตารางที ่64 ความส าคญัของปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 104 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ปัจจัยโดยภาพรวมที่ก่อใหเ้กดิการด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื การปรับปรุงคุณภาพของผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) รองลงมา คอื 
เพื่อใหไ้ดต้ามความตอ้งการของผูบ้รโิภค/ลูกคา้ และขยายขอบเขตผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรือบรกิาร) ตามล าดับ ในขณะที่

ปัจจัยที่ก่อใหเ้กดิการด าเนินกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมที่ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 

ใหค้วามส าคญันอ้ยทีส่ดุ คอื เพือ่ใหไ้ดต้ามกฎระเบยีบ/ขอ้บงัคบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่65 

ตารางที ่65 ความส าคญัโดยภาพรวมของปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรม

นวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 105 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.2 ความส าคญัของแหลง่ขอ้มลูส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

แหลง่ขอ้มูลส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการผลติให ้

ความส าคัญมากทีส่ดุ คอื ลกูคา้ รองลงมาเป็นแหลง่ขอ้มูลภายในกจิการ และบรษัิทแม่/กจิการในเครอื ตามล าดับ ในขณะ

ที่แหล่งขอ้มูลส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมที่ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให ้
ความส าคญัใหค้วามส าคญันอ้ยทีส่ดุ คอื แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ พันธมติรทางธรุกจิ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่66 

 
ตารางที ่66 ความส าคญัของแหลง่ขอ้มูลส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลติ 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 106 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

แหลง่ขอ้มลูส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารให ้
ความส าคัญมากทีส่ดุ คอื ลูกคา้ รองลงมาแหล่งขอ้มูลภายในกจิการ และอนิเตอร์เน็ต ตามล าดับ ในขณะทีแ่หล่งขอ้มูล

ส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารใหค้วามส าคัญนอ้ย
ทีส่ดุ คอื แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ พันธมติรทางธรุกจิ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่67 

 

ตารางที ่67 ความส าคญัของแหลง่ขอ้มูลส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 107 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

แหลง่ขอ้มูลส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/ 
คา้ปลกีใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ลกูคา้ รองลงมาเป็นแหลง่ขอ้มูลภายในกจิการ และอนิเตอรเ์น็ต ตามล าดับ ในขณะที่

แหลง่ขอ้มูลส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีให ้
ความส าคญันอ้ยทีส่ดุ คอื แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ พันธมติรทางธรุกจิ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่68 

 

ตารางที ่68 ความส าคญัของแหลง่ขอ้มูลส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 108 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

แหลง่ขอ้มลูโดยภาพรวมส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรม

ไทยใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ลกูคา้ รองลงมาเป็นแหลง่ขอ้มูลภายในกจิการ และบรษัิทแม่/กจิการในเครอื ตามล าดับ 
ในขณะทีแ่หล่งขอ้มูลส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยให ้

ความส าคญันอ้ยทีส่ดุ คอื แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ เชน่ พันธมติรทางธรุกจิ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่69 

ตารางที ่69 ความส าคญัโดยภาพรวมของแหลง่ขอ้มูลส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม

ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 

 
 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 109 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.3 ความส าคญัของความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอกในการด าเนนิกจิกรรมวจิยัและ
พฒันาและกจิกรรมนวตักรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการ  

ในภาคอุตสาหกรรมการผลติใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ลูกคา้/ผูซ้ ือ้ รองลงมาเป็นซัพพลายเออร์ไทย และบรษัิทแม่/
กจิการในเครือ ตามล าดับ ในขณะทีค่วามร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรม

นวตักรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการผลติใหค้วามส าคัญนอ้ยทีส่ดุ คอื ผูใ้หบ้รกิารทางเทคนคิ (ทางวศิวกรรม/

เทคโนโลยสีารสนเทศ) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่70  

ตารางที ่70 ความส าคญัของหนว่ยงานภายนอกส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลติในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 110 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการบรกิารใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ลูกคา้/ผูซ้ ือ้ รองลงมาเป็นซัพพลายเออร์ไทย และกจิการอืน่ๆ 

ตามล าดับ ในขณะทีค่วามร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินกิจกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมที่
ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบริการใหค้วามส าคัญนอ้ยที่สุด คือ ผูใ้หบ้ริการทางเทคนิค (ทางวศิวกรรม/

เทคโนโลยสีารสนเทศ) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่71 

ตารางที ่71 ความส าคญัของหนว่ยงานภายนอกส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการบรกิารในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 111 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

ความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนินกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีกใหค้วามส าคัญมากที่สุด คือ ลูกคา้/ผูซ้ ื้อ รองลงมาเป็นหน่วยราชการอื่น  

และคูแ่ขง่ ตามล าดับ ในขณะทีค่วามร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัต
กรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีใหค้วามส าคัญนอ้ยทีสุ่ด คอื สมาคมวชิาชพี/สมาคมการคา้

อตุสาหกรรม ดงัรายละเอยีดในตารางที ่72 

 
ตารางที ่72 ความส าคญัของหนว่ยงานภายนอกส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 112 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดยภาพรวมในการด าเนินกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมที่

ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญมากที่สุด คือ ลูกคา้/ผูซ้ ื้อ รองลงมาเป็นซัพพลายเออร์ไทย  
และบรษัิทแม/่กจิการในเครอื ตามล าดบั ในขณะทีค่วามร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนา

และกจิกรรมนวัตกรรมที่ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญนอ้ยที่สุด คือ ผูใ้หบ้ริการทางเทคนิค  

(ทางวศิวกรรม/เทคโนโลยสีารสนเทศ) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่73 

ตารางที ่73 ความส าคญัโดยภาพรวมของหนว่ยงานภายนอกส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรม

นวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 113 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.4 ความส าคญัของสาเหตหุลกัของความรว่มมอืระหวา่งองคก์รในการด าเนนิกจิกรรมวจิยั
และพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

สาเหตุหลักของความร่วมมือระหว่างองค์กรในการด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมที่

ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติใหค้วามส าคัญมากที่สุด คอื ลด/แบ่งความเสีย่ง & ตน้ทุน รองลงมาเป็น
ถา่ยทอดความรู ้และการเขา้สูส่าขาเทคโนโลยใีหม ่ตามล าดบั ในขณะทีส่าเหตหุลักของความร่วมมอืระหวา่งองคก์รในการ

ด าเนินกจิกรรมวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมที่ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติใหค้วามส าคัญให ้

ความส าคญันอ้ยทีส่ดุ คอื สาเหตอุืน่ๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่74 

ตารางที ่74 ความส าคญัของสาเหตหุลกัของความรว่มมอืระหวา่งองคก์รส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและ

กจิกรรมนวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมการผลติในปี 2560 

 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

สาเหตุหลักของความร่วมมือระหว่างองค์กรในการด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมที่

ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ถา่ยทอดความรู ้รองลงมาเป็นลด/แบง่ความเสีย่ง 
& ตน้ทนุ และสรา้งพันธมติรทางกลยุทธใ์นระยะยาว ตามล าดบั ในขณะทีส่าเหตหุลกัของความร่วมมอืระหวา่งองคก์รในการ

ด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใหค้วามส าคญันอ้ยทีส่ดุ 

คอื สาเหตอุืน่ๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่75 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 114 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ตารางที ่75 ความส าคญัของสาเหตหุลกัของความรว่มมอืระหวา่งองคก์รส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและ

กจิกรรมนวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมการบรกิารในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561  

 
 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

สาเหตุหลักของความร่วมมือระหว่างองค์กรในการด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมที่

ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ลด/แบง่ความเสีย่ง & ตน้ทนุ รองลงมา
เป็นสรา้งพันธมติรทางกลยุทธใ์นระยะยาว และใชเ้วลาเขา้สูต่ลาดสัน้ลง ตามล าดับ ในขณะทีส่าเหตหุลักของความร่วมมอื

ระหวา่งองคก์รในการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้

ปลกีใหค้วามส าคญันอ้ยทีส่ดุ คอื สาเหตอุืน่ๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่76 

 

ตารางที ่76 ความส าคญัของสาเหตหุลกัของความรว่มมอืระหวา่งองคก์รส าหรบักจิกรรมวจิยัและพฒันาและ

กจิกรรมนวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 115 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

สาเหตุหลักของความร่วมมือระหว่างองค์กรโดยภาพรวมในการด าเนินกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรม

นวตักรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ลด/แบง่ความเสีย่ง & ตน้ทนุ รองลงมาเป็น
ถา่ยทอดความรู ้และการเขา้สูส่าขาเทคโนโลยใีหม ่ตามล าดบั ในขณะทีส่าเหตหุลกัของความร่วมมอืระหวา่งองคก์รในการ

ด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญนอ้ยทีส่ดุ คอื 

สาเหตอุืน่ๆ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่77 

ตารางที ่77 ความส าคญัของสาเหตหุลกัของความรว่มมอืระหวา่งองคก์รในการด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันา

และกจิกรรมนวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 116 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.5 ความส าคญัของอปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

อปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการผลติให ้

ความส าคัญมากทีสุ่ด คอื ขาดบุคลากรทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม รองลงมาเป็นขาดขอ้มูลเกีย่วกับเทคโนโลยี และตน้ทุน 

การท านวัตกรรมสูงเกนิไป ตามล าดับ ในขณะทีอุ่ปสรรคต่อการด าเนินกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมที่
ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการผลติใหค้วามส าคญัใหค้วามส าคัญนอ้ยทีส่ดุ คอื กฎหมายหรอืขอ้บงัคับ เป็นอปุสรรค

ตอ่การพัฒนานวตักรรม ดงัรายละเอยีดในตารางที ่78 
 

ตารางที ่78 ความส าคญัของอุปสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลติในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 117 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

อปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร
ใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ขาดบคุลากรทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม รองลงมาเป็นขาดขอ้มูลเกีย่วกับตลาด และขาดขอ้มูล

เกี่ยวกับเทคโนโลยี ตามล าดับ ในขณะที่อุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมที่
ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใหค้วามส าคัญนอ้ยทีส่ดุ คอื ความยากในการหาพันธมติรในการท านวัตกรรม 

ดงัรายละเอยีดในตารางที ่79 

 
ตารางที ่79 ความส าคญัของอุปสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการบรกิารในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 118 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

อปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/
คา้ปลกีใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ขาดบคุลากรทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม รองลงมาเป็นขาดขอ้มูลเกีย่วกับตลาด และขาด

เงนิทนุจากกจิการหรอืกลุม่กจิการของทา่น ตามล าดบั ในขณะทีอ่ปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรม
นวตักรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีใหค้วามส าคญันอ้ยทีส่ดุ คอื ขาดเงนิทนุจากแหลง่ภายนอก

กจิการของทา่น ดงัรายละเอยีดในตารางที ่80 

 
ตารางที ่80 ความส าคญัของอุปสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 119 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

อุปสรรคโดยภาพรวมต่อการด าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมที่ผู ป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญมากทีส่ดุ คอื ขาดบคุลากรทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม รองลงมาเป็นขาดขอ้มูลเกีย่วกับ
เทคโนโลย ีและตน้ทนุการท านวัตกรรมสงูเกนิไป ตามล าดับ ในขณะทีอ่ปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและ

กจิกรรมนวตักรรมทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญนอ้ยทีส่ดุ คอื ความยากในการหาพันธมติรในการ

ท านวตักรรม ดงัรายละเอยีดในตารางที ่81 

ตารางที ่81 ความส าคญัโดยภาพรวมของอุปสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม

ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
 
หมายเหต:ุ การใหค้ะแนนกบัแตล่ะอนัดบั โดยก าหนดล าดบัที ่1 ให ้5 คะแนน, ล าดบัที ่2 ให ้4 คะแนน, ล าดบัที ่3 ให ้3 คะแนน,  

ล าดบัที ่4 ให ้2 คะแนน, ล าดบัที ่5 ให ้1 คะแนน, ตัง้แตล่ าดบัที ่6 ขึน้ไป และสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไมใ่หค้ะแนน 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 120 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.6 ผลผลติ และการใชก้ลไกหรอืเครือ่งมอืทางทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่คุม้ครองผลผลติ
จากการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

เมือ่พจิารณาผลผลติ และการใชก้ลไกหรือเครื่องมอืทางทรัพยส์นิทางปัญญาเพื่อคุม้ครองผลผลติจากการวจัิย

และพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรม พบว่าผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติมสี ิง่ประดษิฐจ์ านวน 2,175 กจิการ  
(รอ้ยละ 8.93) มตีัวตน้แบบจ านวน 5,069 กจิการ (รอ้ยละ 20.83) มโีรงงานตน้แบบจ านวน 2,311 กจิการ (รอ้ยละ 9.49) 

และมกีารยืน่จดทะเบยีนสทิธบิตัรจ านวน 904 รายการ (เฉลีย่ 3.71 รายการตอ่กจิการ) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่82 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

เมือ่พจิารณาผลผลติ และการใชก้ลไกหรือเครื่องมอืทางทรัพยส์นิทางปัญญาเพื่อคุม้ครองผลผลติจากการวจัิย

และพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรม พบว่าผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารมสี ิง่ประดษิฐจ์ านวน 1,318 กจิการ  
(รอ้ยละ 4.13) มตีัวตน้แบบจ านวน 1,121 กจิการ (รอ้ยละ 3.51) มโีรงงานตน้แบบจ านวน 1,084 กจิการ (รอ้ยละ 3.39) 

และมกีารยืน่จดทะเบยีนสทิธบิตัรจ านวน 345 รายการ (เฉลีย่ 1.08 รายการตอ่กจิการ) ดงัรายละเอยีดในตารางที ่82 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

เมือ่พจิารณาผลผลติ และการใชก้ลไกหรือเครื่องมอืทางทรัพยส์นิทางปัญญาเพื่อคุม้ครองผลผลติจากการวจิัย

และพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม พบว่าผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีกมีส ิง่ประดิษฐ์จ านวน  
5,635 กจิการ (รอ้ยละ 14.39) มตีัวตน้แบบจ านวน 2,679 กจิการ (รอ้ยละ 6.84) มโีรงงานตน้แบบจ านวน 3,109 กจิการ  

(รอ้ยละ 7.94) และมกีารยืน่จดทะเบยีนสทิธบิัตรจ านวน 577 รายการ (เฉลีย่ 1.47 รายการตอ่กจิการ) ดังรายละเอยีดใน
ตารางที ่82 

 

 
ตารางที ่82 ผลผลติ และการใชก้ลไกหรอืเครือ่งมอืทางทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่คุม้ครองผลผลติจากการวจิยั

และพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 
 

 
หมายเหต:ุ หน่วยนับทีเ่ป็นรายการคา่ทีแ่สดงเป็นคา่เฉลีย่ตอ่กจิการ 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 121 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

เมือ่พจิารณาผลผลติ และการใชก้ลไกหรือเครื่องมอืทางทรัพยส์นิทางปัญญาเพื่อคุม้ครองผลผลติจากการวจัิย

และพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมโดยภาพรวม พบว่าผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยมีสิง่ประดิษฐ์จ านวน  
9,127 กจิการ (รอ้ยละ 9.56) มตีัวตน้แบบจ านวน 8,869 กจิการ (รอ้ยละ 9.29) มโีรงงานตน้แบบจ านวน 6,504 กจิการ 

(รอ้ยละ 6.82) และมกีารยืน่จดทะเบยีนสทิธบิัตรจ านวน 1,826 รายการ (เฉลีย่ 1.91 รายการตอ่กจิการ) ดังรายละเอยีดใน
ตารางที ่83 

 

ตารางที ่83 ผลผลติ และการใชก้ลไกหรอืเครือ่งมอืทางทรพัยส์นิทางปญัญาเพือ่คุม้ครองผลผลติจากการวจิยั
และพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมโดยภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 

 
หมายเหต:ุ หน่วยนับทีเ่ป็นรายการคา่ทีแ่สดงเป็นคา่เฉลีย่ตอ่กจิการ 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 122 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.7 ความรว่มมอืกบัสถาบนัวจิยัของรฐัในกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

รูปแบบความร่วมมอืกับสถาบันของรัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติใหค้วามร่วมมอืมากทีส่ดุ คอื 

การเขา้ร่วมประชุมและสัมมนาทางวชิาการ ซึง่มีความร่วมมือรอ้ยละ 16.70 รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพนักงาน ซึง่ม ี

ความร่วมมอืรอ้ยละ 16.44 และการรับนักศกึษาฝึกงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 15.63 ตามล าดับ ในขณะทีรู่ปแบบความ
ร่วมมอืกับสถาบันของรัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติใหค้วามร่วมมอืนอ้ยทีส่ดุ คอื การว่าจา้งใหท้ าวจิัย  

ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 0.25 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่53 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

รูปแบบความร่วมมอืกับสถาบันของรัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใหค้วามร่วมมอืมากทีส่ดุ คอื 

การฝึกอบรมพนักงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 15.57 รองลงมาเป็นการเขา้ร่วมประชมุและสมัมนาทางวชิาการ ซึง่มคีวาม
ร่วมมอืรอ้ยละ 11.33 และตดิตอ่/พบปะสว่นตัว ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 5.29 ตามล าดับ ในขณะทีรู่ปแบบความร่วมมอืกับ

สถาบันของรัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใหค้วามร่วมมอืนอ้ยทีส่ดุ คอื การวา่จา้งใหท้ าวจิัย ซึง่มคีวาม
ร่วมมอืรอ้ยละ 0.05 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่53 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

รูปแบบความร่วมมอืกับสถาบันของรัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีใหค้วามร่วมมือมาก
ทีส่ดุ คอื การฝึกอบรมพนักงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 34.21 รองลงมาเป็นการเขา้ร่วมประชมุและสมัมนาทางวชิาการ 

ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 25.92 และการจา้งเป็นทีป่รกึษา ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 8.86 ตามล าดับ ในขณะทีรู่ปแบบความ
ร่วมมือกับสถาบันของรัฐที่ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีกใหค้วามร่วมมือนอ้ยที่สุด คือ การรับ

นักศกึษาฝึกงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 0.65 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่53 

 
รูปที ่53 ความรว่มมอืกบัสถาบนัของรฐัในการท าวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของภาคอุตสาหกรรม

ไทยในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 123 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปแบบความร่วมมอืโดยภาพรวมกับสถาบันของรัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยใหค้วามร่วมมอืมาก

ทีส่ดุ คอื การฝึกอบรมพนักงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 23.44 รองลงมาเป็น การเขา้ร่วมประชมุและสมัมนาทางวชิาการ 
ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 18.69 และการตดิต่อ/พบปะสว่นตัว ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 7.45 ตามล าดับ ในขณะทีรู่ปแบบ

ความร่วมมือกับสถาบันของรัฐที่ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยใหค้วามร่วมมือนอ้ยที่สุด คอื การแลกเปลี่ยน
บคุลากรชัว่คราว ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 0.73 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่54 

 

รูปที ่54 ความรว่มมอืโดยภาพรวมกบัสถาบนัของรฐัในการท าวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 
 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 124 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.8 ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั/สถาบนัอดุมศกึษาในกจิกรรมวจิยัและพฒันาและกจิกรรม
นวตักรรม 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

รูปแบบความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย/สถาบันอุดมศกึษา ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติใหค้วาม

ร่วมมอืมากทีส่ดุ คอื การรับนักศกึษาฝึกงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 32.030 รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพนักงาน ซึง่มี
ความร่วมมอืรอ้ยละ 11.174 และการเขา้ร่วมประชมุและสัมมนาทางวชิาการ ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 8.210 ตามล าดับ 

ในขณะทีรู่ปแบบความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย/สถาบันอุดมศกึษา ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติใหค้วาม
ร่วมมอืนอ้ยทีส่ดุ คอื การใชส้ทิธเิทคโนโลย ีซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 0.295 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่55 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

รูปแบบความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย/สถาบันอุดมศกึษา ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใหค้วาม
ร่วมมอืมากทีส่ดุ คอื การรับนักศกึษาฝึกงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 33.403 รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพนักงาน ซึง่มี

ความร่วมมือรอ้ยละ 9.045 และการเขา้ร่วมประชุมและสัมมนาทางวชิาการ ซึง่มีความร่วมมือรอ้ยละ 4.431 ตามล าดับ 
ในขณะทีรู่ปแบบความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย/สถาบันอุดมศกึษา ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิารใหค้วาม

ร่วมมอืนอ้ยทีส่ดุ คอื การวา่จา้งใหท้ าวจิัย ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 0.030 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่55 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

รูปแบบความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย/สถาบันอดุมศกึษา ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีให ้

ความร่วมมอืมากทีส่ดุ คอื การรับนักศกึษาฝึกงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 40.291 รองลงมาเป็นการแลกเปลีย่นบคุลากร
ชัว่คราว ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 3.654 และการฝึกอบรมพนักงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 3.213 ตามล าดับ ในขณะที่

รูปแบบความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย/สถาบันอุดมศกึษา ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีใหค้วาม

ร่วมมอืนอ้ยทีส่ดุ คอื การใชเ้ครือ่งมอื/อปุกรณ์ ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 0.003 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่55 
 

รูปที ่55 ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั/สถาบนัอุดมศกึษาในการท าวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรม

ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 125 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปแบบความร่วมมือโดยภาพรวมกับมหาวทิยาลัย/สถาบันอุดมศกึษาทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 

ใหค้วามร่วมมอืมากทีส่ดุ คอื การรับนักศกึษาฝึกงาน ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 35.879 รองลงมาเป็นการฝึกอบรมพนักงาน 
ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 7.195 และการเขา้ร่วมประชมุและสมัมนาทางวชิาการ ซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 3.780 ตามล าดับ 

ในขณะทีรู่ปแบบความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย/สถาบันอดุมศกึษาทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยใหค้วามร่วมมอื
นอ้ยทีส่ดุ คอื การใชส้ทิธเิทคโนโลย ีซึง่มคีวามร่วมมอืรอ้ยละ 0.075 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่56 

 

 
รูปที ่56 ความรว่มมอืโดยภาพรวมกบัมหาวทิยาลยั/สถาบนัอุดมศกึษาในการท าวจิยัและพฒันาและ

กจิกรรมนวตักรรมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 126 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.9  การรบัรูบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนนุทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก
ภาครฐั 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ  ที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมการผลติรับรูม้ากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทัว่ไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 
(สกท.) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 15.899 รองลงมาเป็นมาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 15.658 และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีาร
รับรูร้อ้ยละ 11.466 ตามล าดับ ในขณะทีบ่ริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

ภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการผลติรับรูน้อ้ยทีส่ดุ คอื โครงการด าเนนิกจิกรรมผลักดันผลงานวจัิยสูก่ารใช ้

ประโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 1.140 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่57 
 

ในส่วนของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณค่าของทีผู่ป้ระกอบการอุตสาหกรรมการผลติรับรูม้ากทีสุ่ด คอื 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึง่มีการรับรูร้อ้ยละ 20.162 

รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 12.016 และมาตรการ

เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 8.854 ตามล าดบั ในขณะที่
บรกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม

การผลติรับรูน้อ้ยทีส่ดุ คอื โครงการด าเนินกจิกรรมผลักดันผลงานวจัิยสูก่ารใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย ์ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 
0.734 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่58 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ  ที่ผูป้ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการบรกิารรับรูม้ากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 19.658 รองลงมาเป็นบรกิารรับรองโครงการ R&D เพือ่ขอลดหย่อนภาษี 300% ซึง่มี
การรับรูร้อ้ยละ 10.299 และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 9.733 

ตามล าดบั ในขณะทีบ่รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมการบริการรับรูน้อ้ยทีสุ่ด คอื อุทยานวทิยาศาสตร์ภูมภิาค (Regional science parks) ซึง่มีการใชรั้บรู ้

รอ้ยละ 0.639 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่57 

 
ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณค่าของทีผู่ป้ระกอบการอุตสาหกรรมการบรกิารรับรูม้ากทีส่ดุ คอื 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึง่มีการรับรูร้อ้ยละ 18.430 
รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (ITAP) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 8.583 และมาตรการเพิม่

ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง

ประสทิธภิาพการผลติ ซึง่มีการรับรูร้อ้ยละ 7.186 ตามล าดับ ในขณะทีบ่ริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบริการรับรูน้อ้ยทีสุ่ด คอื อุทยานวทิยาศาสตร์

ภมูภิาค (Regional science parks) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 0.665 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่58 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ  ที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีรับรูม้ากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทัว่ไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน (สกท.) ซึง่มีการรับรูร้อ้ยละ 26.134 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(ITAP) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 18.500 และโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึง่มกีารใชรั้บรูร้อ้ยละ 11.328 
ตามล าดบั ในขณะทีบ่รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีกรับรู น้ อ้ยที่สุด คือ โครงการ Startup Voucher ซึ่งมีการ รับรู ร้ อ้ยละ  0.196  

ดงัรายละเอยีดในรูปที ่57 
 

 
 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 127 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผา่นการประมาณคา่ของทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีรับรูม้ากทีส่ดุ 

คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 22.222 
รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 14.052 และบรกิารรับรอง

โครงการ R&D เพื่อขอลดหย่อนภาษี 300% ซึง่มีการรับรูร้อ้ยละ 10.131 ตามล าดับ ในขณะที่บริการหรือมาตรการ
สนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีรับรูน้อ้ย

ทีส่ดุ คอื โครงการ Startup Voucher โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม 

(Social Innovation) มาตรการสง่เสรมิการลงทนุดา้นนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และอทุยานวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค 
(Regional science parks) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 0.980 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่58 

 
รูปที ่57 การรบัรูบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐัของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 128 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่58 การรบัรูบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐัของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 โดยไมผ่า่นการประมาณคา่ 

 
 
 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 
บรกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐโดยภาพรวม ทีผู่ป้ระกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรมไทยรับรูม้ากที่สุด คือ นโยบายส่งเสริมการลงทุนทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน (สกท.) ซึง่มีการรับรูร้อ้ยละ 21.357 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(ITAP) ซึง่มีการรับรูร้อ้ยละ 13.773 และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 10.534 ตามล าดับ ในขณะทีบ่รกิารหรือมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยรับรูน้อ้ยทีส่ดุ คอื อทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค (Regional 

science parks) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 0.774 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่59 
 

ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณคา่ทีผู่ป้ระกอบการโดยภาพรวมรับรูม้ากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิ
การลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึง่มีการรับรูร้อ้ยละ 19.820 รองลงมาเป็น

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ซึ่งมีการรับรูร้อ้ยละ 11.229 และมาตรการเพิ่มขีด

ความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 8.400 ตามล าดับ ในขณะทีบ่รกิาร
หรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการโดยภาพรวมรับรูน้อ้ยทีส่ดุ คอื 

อทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค (Regional science parks) ซึง่มกีารรับรูร้อ้ยละ 0.902 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่60 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 129 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่59 การรบัรูบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐัโดย

ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560  

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

รูปที ่60 การรบัรูบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐัโดย

ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 โดยไมผ่า่นการประมาณคา่ 

 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 130 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.10 การใชบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนนุทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก
ภาครฐั 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ  ที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมการผลติใชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุน (สกท.)  ซึง่การใชบ้รกิารรอ้ยละ 8.169 รองลงมาเป็นมาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 6.382 และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
(ITAP) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 5.307 ตามล าดับ ในขณะทีบ่รกิารหรือมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวตักรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการผลติใชบ้รกิารนอ้ยทีส่ดุ คอื โครงการสง่เสรมิบคุลากรดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอตุสาหกรรม (Talent Mobility) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 0.199 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่61 

 
ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณคา่ของทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมการผลติใชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื 

นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 13.079 

รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 6.299 และมาตรการ
เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 3.466 ตามล าดับ 

ในขณะที่บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐที่ผูป้ระกอบการใน
ภาคอตุสาหกรรมการผลติใชบ้รกิารนอ้ยทีส่ดุ คอื โครงการด าเนนิกจิกรรมผลักดนัผลงานวจัิยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์

และบรกิารของส านักจัดการสทิธเิทคโนโลย ีซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 0.177 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่62 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ  ที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 4.578 รองลงมาเป็นมาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 2.581 และบรกิารรับรองโครงการ R&D เพือ่ขอลดหย่อนภาษี 300% 
ซึง่มีการใชบ้ริการรอ้ยละ 2.339 ตามล าดับ ในขณะที่บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิารใชบ้รกิารนอ้ยทีส่ดุ คอื ส านักงานกองทนุสนับสนุนการ

วจิัย (สกว.) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 0.013 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่61 
 

ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณค่าของทีผู่ป้ระกอบการอุตสาหกรรมการใชบ้ริการมากทีส่ดุ คอื 
นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 5.921 

รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 2.728 และมาตรการ

เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 2.329 ตามล าดับ 
ในขณะที่บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐที่ผูป้ ระกอบการใน

อุตสาหกรรมการบริการใชบ้รกิารนอ้ยทีสุ่ด คอื อุทยานวทิยาศาสตร์ภูมภิาค (Regional science parks) และส านักงาน
พัฒนาการวจิัยการเกษตร ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 0.067 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่62 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ  ที่ผูป้ระกอบการใน
ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีใชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุน (สกท.) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 6.015 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรม (ITAP) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 4.660 และมาตรการสง่เสรมิการลงทนุเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติ ซึง่มี

การใชบ้รกิารรอ้ยละ 2.445 ตามล าดับ ในขณะทีบ่รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

จากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลกีใชบ้ริการนอ้ยทีสุ่ด คอื บริการของส านักจัดการสทิธิ
เทคโนโลยี การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกจินวัตกรรม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนดา้นนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 0.003 และเงนิกูแ้ละเงนิอุดหนุน บรกิารถ่ายทอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิพาณิชย์ 
(จากหิง้สูห่า้ง) บรกิารของอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) โครงการด าเนินกจิกรรมผลักดัน

ผลงานวจัิยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์โครงการ Startup Voucher โครงการนวัตกรรมมุง่เป้า (Thematic Innovation) 
โครงการนวัตกรรมเพือ่สังคม (Social Innovation) โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพดา้นนวัตกรรมส าหรับผูป้ระกอบการไทย 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 131 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(MIND CREDIT) มาตรการอืน่ๆ ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิเชน่ รางวัลนวัตกรรม โครงการสง่เสรมิบุคลากรดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Talent Mobility) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
(Regional science parks) ทีไ่มพ่บวา่มใีชบ้รกิาร ดงัรายละเอยีดในรูปที ่61 

 
ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผา่นการประมาณคา่ของทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีใชบ้รกิารมาก

ทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 

8.497 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 5.556 และ
บรกิารรับรองโครงการ R&D เพือ่ขอลดหยอ่นภาษี 300% ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 2.288 ตามล าดบั ในขณะทีบ่รกิารหรอื

มาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี
ใชบ้รกิารนอ้ยทีส่ดุ คอื บรกิารของส านักจัดการสทิธเิทคโนโลย ีนโยบายสง่เสรมิการลงทนุเพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต ้นโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษ (ชายแดน) มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) การจัดหลักสตูรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกจิ
นวัตกรรม โครงการคูปองนวัตกรรมของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิมาตรการส่งเสริมการลงทุนดา้นนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) โครงการบูรณาการการเรียนรูก้ับการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) และส านักงาน
คณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 0.327 และเงนิกูแ้ละเงนิอดุหนุน บรกิารถ่ายทอดผลงานวจัิยสู่

เชงิพาณิชย์ (จากหิง้สู่หา้ง) บริการของอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) โครงการด าเนิน
กิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ โครงการ Startup Voucher โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า 

(Thematic Innovation) โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพดา้นนวัตกรรม

ส าหรับผูป้ระกอบการไทย (MIND CREDIT) มาตรการอื่นๆ ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต  ิเช่น รางวัลนวัตกรรม  
โครงการสง่เสรมิบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Talent Mobility) ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร อทุยาน

วทิยาศาสตรภ์มูภิาค (Regional science parks) ทีไ่มพ่บวา่มใีชบ้รกิาร ดงัรายละเอยีดในรูปที ่62 
 

รูปที ่61 การใชบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐัของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560  

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 132 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่62 การใชบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐัของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 โดยไมผ่า่นการประมาณคา่ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

บรกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐโดยภาพรวม ทีผู่ป้ระกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรมไทยใชบ้ริการมากทีสุ่ด คอื นโยบายส่งเสริมการลงทุนทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ 
การลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 6.084 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

(ITAP) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 3.916 และมาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 3.116 ตามล าดบั ในขณะทีบ่รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยใชบ้รกิารนอ้ยทีสุ่ด คอื อุทยานวทิยาศาสตร์ภูมภิาค 

(Regional science parks) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 0.080 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่63 
 

ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณค่าทีผู่ป้ระกอบการโดยภาพรวมใชบ้รกิารมากทีส่ดุ คอื นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึง่มีการใชบ้ริการรอ้ยละ 10.968 

รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 5.328 และมาตรการ
เพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 3.089 ตามล าดับ 

ในขณะทีบ่รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการโดยภาพรวม

ใชบ้รกิารนอ้ยทีส่ดุ คอื โครงการด าเนนิกจิกรรมผลักดนัผลงานวจัิยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ซึง่มกีารใชบ้รกิารรอ้ยละ 
0.156 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่64 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 133 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่63 การใชบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐัโดย

ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 
 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
 

รูปที ่64 การใชบ้รกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐัโดย

ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 โดยไมผ่า่นการประมาณคา่ 

 
 
ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  

รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 134 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.11 การตอบสนองของบรกิารหรอืมาตรการสนบัสนนุทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมจากภาครฐั 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ ที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลติมีการตอบสนองมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุ (สกท.)  ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 7.848 โดยมเีหตผุลของการตอบสนอง เชน่ ชว่ยในดา้นการลงทุน

เรื่องเครื่องจักร การลดภาษีน าเขา้ การจัดตัง้โรงงานอุตสาหกรรม และท าใหม้ีโอกาสไดพ้บปะกับสมาคมการคา้ต่างๆ  
เป็นตน้ รองลงมาเป็นมาตรการเพิ่มขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มีการ

ตอบสนองรอ้ยละ 5.218 โดยมเีหตุผลของการตอบสนอง เชน่ สามารถน าความรูม้าใชใ้นการปรับปรุงประสทิธภิาพของ

บรษัิทใหด้ยีิง่ข ึน้ ทัง้ในดา้นการพัฒนาบคุลากร บรรจภุัณฑ ์รวมถงึการสง่ออกทีช่ว่ยท าใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และชว่ยใน
การสง่เสรมิการลงทนุและใหค้ าปรกึษาในการลงทนุเรื่องต่างๆ เป็นตน้ และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม (ITAP) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 4.711 โดยมเีหตผุลของการตอบสนอง เชน่ เป็นโปรแกรมทีเ่ป็นประโยชน์กับ
ธรุกจิทัง้ดา้นนวตักรรม การลดขัน้ตอนการท างาน การขนสง่ การออกแบบผลติภัณฑ ์การอนุรักษ์พลงังาน เทคโนโลยใีหม่ๆ 

ที่เป็นประโยชน์และสามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด ้และเป็นการเปิดโอกาสไดท้ างานร่วมกับทัง้หน่วยงานภาครัฐและ

มหาวทิยาลัย เป็นตน้ ตามล าดับ ในขณะทีบ่รกิารหรือมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจาก
ภาครัฐที่ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการตอบสนองนอ้ยที่สุด คือ โครงการส่งเสริมบุคลากรดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Talent Mobility) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 0.199 โดยมเีหตผุลของการไมต่อบสนอง เชน่ 
บรษัิทมจี านวนบคุลากรนอ้ย เป็นตน้ ดงัรายละเอยีดในรูปที ่65 

 

ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณคา่ของทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมการผลติมกีารตอบสนองมาก
ทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ย

ละ 12.750 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 6.223 
และมาตรการสง่เสรมิการลงทนุเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติ ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 2.909 ตามล าดับ ในขณะที่

บรกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตมีการตอบสนองนอ้ยที่สุด คือ บริการของส านักจัดการสทิธิเทคโนโลยี ซึ่งมีการตอบสนองรอ้ยละ 0.152  

ดงัรายละเอยีดในรูปที ่66 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ  ที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมการบรกิารมกีารตอบสนองมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) ซึง่การตอบสนองรอ้ยละ 4.363 โดยมเีหตผุลของการตอบสนอง เชน่ ชว่ยในดา้นการลงทนุเรือ่ง

เครื่องจักร การลดภาษีน าเขา้ การจัดตัง้โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ รองลงมาเป็นมาตรการเพิม่ขดีความสามารถของ

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 2.430 โดยมเีหตผุลของการตอบสนอง เชน่ 
สง่ดมีากใหก้ับ SME ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ทัง้กจิการโรงแรม ท าใหก้ารทอ่งเทีย่วมมีูลคา่เพิม่มากขึน้ และมกีาร

พัฒนานวัตกรรมท่องเทีย่ว เป็นตน้ และบริการรับรองโครงการ R&D เพื่อขอลดหย่อนภาษี 300% ซึง่มีการตอบสนอง 
รอ้ยละ 2.339 โดยมเีหตผุลของการตอบสนอง เชน่ ชว่ยลดหยอ่นได ้300% จากการท าวจิัยและพัฒนา เป็นตน้ ตามล าดับ 

ในขณะที่บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมการบรกิารมกีารตอบสนองนอ้ยทีส่ดุ คอื ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) ซึง่มกีารตอบสนอง
รอ้ยละ 0.013 โดยมเีหตผุลของการไม่ตอบสนอง เชน่ ขัน้ตอนในการขอเงนิทุนวจิัยมหีลายขัน้ตอน และมเีงนิทนุส าหรับ

การวจิัยและพัฒนาภายในบรษัิทเพยีงพออยู่แลว้ ดงัรายละเอยีดในรูปที ่65 
 

ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณคา่ของทีผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมการมกีารตอบสนองมากทีส่ดุ 
คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (สกท.) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 

5.655 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 2.661 และ

มาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 2.262 
ตามล าดบั ในขณะทีบ่รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการใน

อตุสาหกรรมการบรกิารมกีารตอบสนองนอ้ยทีส่ดุ คอื อทุยานวทิยาศาสตรภ์ูมภิาค (Regional science parks) ส านักงาน
พัฒนาการวจิัยการเกษตร บรกิารถา่ยทอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิพาณิชย ์(จากหิง้สูห่า้ง) บรกิารของส านักจัดการสทิธเิทคโนโลย ี

โครงการด าเนนิกจิกรรมผลักดนัผลงานวจัิยสูก่ารใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 0.067 ดงัรายละเอยีด

ในรูปที ่66 
  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 135 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ  ที่ผูป้ระกอบการใน
ภาคอตุสาหกรรมคา้สง่/คา้ปลกีมกีารตอบสนองมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุน (สกท.) ซึง่การตอบสนองรอ้ยละ 6.015 โดยมเีหตุผลของการตอบสนอง เชน่ ชว่ยในดา้นการลงทุน
ตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ชว่ยลดตน้ทนุของเครือ่งจักร เป็นตน้ รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 4.548 โดยมเีหตผุลของการตอบสนอง เชน่ ใหก้ารสนับสนุนทัง้ดา้นนักวจิัย

และทนุวจิัยในการด าเนินการร่วมกัน เป็นตน้ และมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติ ซึง่มกีาร
ตอบสนองรอ้ยละ 2.445 ตามล าดบั ในขณะทีบ่รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก

ภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีมกีารตอบสนองนอ้ยทีส่ดุ คอื การจัดหลักสตูรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาธุรกจินวัตกรรม และมาตรการสง่เสรมิการลงทนุดา้นนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 

0.003 และเงนิกูแ้ละเงนิอดุหนุน บรกิารถ่ายทอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิพาณชิย ์(จากหิง้สูห่า้ง) บรกิารของอทุยานวทิยาศาสตร์

ประเทศไทย (Thailand Science Park) บริการของส านักจัดการสิทธิเทคโนโลยี โครงการด าเนินกิจกรรมผลักดัน
ผลงานวจัิยสูก่ารใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์โครงการ Startup Voucher โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation) 

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพดา้นนวัตกรรมส าหรับผูป้ระกอบการไทย 
(MIND CREDIT) มาตรการอืน่ๆของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิเช่น รางวัลนวัตกรรม โครงการส่งเสริมบุคลากรดา้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Talent Mobility) ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร และอุทยานวทิยาศาสตร์ภูมิภาค 

(Regional science parks) ทีไ่ม่พบว่ามกีารตอบสนอง ในปี 2560 โดยมเีหตุผลทีไ่ม่ตอบสนอง เชน่ ทางบรษัิทยังมเีงนิ
ลงทุนเพียงพอ, บรกิารหรือมาตรการสนับสนุนต่างๆ ยังไม่เกีย่วขอ้งโดยตรงกับบรษัิท และเงือ่นไขต่างๆ ท าใหม้คีวาม

ล าบากในการตดิตอ่ด าเนนิการ ดงัรายละเอยีดในรูปที ่65 
 

ในส่วนของผลการส ารวจที่ไม่ผ่านการประมาณค่าของที่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีกมีการ
ตอบสนองมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีาร

ตอบสนองรอ้ยละ 8.497 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มกีารตอบสนอง

รอ้ยละ 4.575 และบรกิารรับรองโครงการ R&D เพือ่ขอลดหย่อนภาษี 300% ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 1.961 ตามล าดับ 
ในขณะที่บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐที่ผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีมกีารตอบสนองนอ้ยทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพืน้ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ (ชายแดน) มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพื้นทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) การจัดหลักสตูรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกจิ

นวัตกรรม โครงการคูปองนวัตกรรมของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิมาตรการส่งเสริมการลงทุนดา้นนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) โครงการบูรณาการการเรียนรูก้ับการท างาน (Work-integrated Learning: WiL) และส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาต ิ(วช) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 0.327 และเงนิกูแ้ละเงนิอดุหนุน บรกิารถ่ายทอดผลงานวจัิยสู่

เชงิพาณิชย์ (จากหิง้สู่หา้ง) บริการของอุทยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) บริการของส านัก

จัดการสทิธเิทคโนโลยี โครงการด าเนินกจิกรรมผลักดันผลงานวจัิยสู่การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์ โครงการ Startup 
Voucher โครงการนวตักรรมมุง่เป้า (Thematic Innovation) โครงการนวตักรรมเพือ่สงัคม (Social Innovation) โครงการ

เสริมสรา้งศักยภาพดา้นนวัตกรรมส าหรับผูป้ระกอบการไทย (MIND CREDIT) มาตรการอืน่ๆ ของส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาต ิเชน่ รางวัลนวัตกรรม โครงการสง่เสรมิบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Talent Mobility) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional science parks) ที่ไม่พบว่ามีการตอบสนอง ดัง

รายละเอยีดในรูปที ่66 
 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 136 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่65 การตอบสนองของบรกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก

ภาครฐัของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

 
รูปที ่66 การตอบสนองของบรกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก

ภาครฐัของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 โดยไมผ่า่นการประมาณคา่ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 137 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

 

บรกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครัฐโดยภาพรวม ทีผู่ป้ระกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมไทยตอบสนองมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทุนทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม 

การลงทนุ (สกท.) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 5.930 รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
(ITAP) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 3.705 และมาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม ซึ่งมีการตอบสนองรอ้ยละ 2.569 ตามล าดับ ในขณะที่บริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยตอบสนองนอ้ยทีส่ดุ คอื อทุยานวทิยาศาสตร์
ภมูภิาค (Regional science parks) ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 0.076 ดงัรายละเอยีดในรูปที ่67 

 
ในสว่นของผลการส ารวจทีไ่ม่ผ่านการประมาณค่าทีผู่ป้ระกอบการโดยภาพรวมตอบสนองมากทีส่ดุ คอื นโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนทั่วไป ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึง่มีการตอบสนองรอ้ยละ 10.673 

รองลงมาเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ซึง่มีการตอบสนองรอ้ยละ 5.207 และ
มาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่มกีารตอบสนองรอ้ยละ 2.551 

ตามล าดับ ในขณะทีบ่รกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการ
โดยภาพรวมมกีารตอบสนองนอ้ยทีส่ดุ คอื บรกิารของส านักจัดการสทิธเิทคโนโลย ีซึง่การตอบสนองรอ้ยละ 0.121 ดัง

รายละเอยีดในรูปที ่68 
 

รูปที ่67 การตอบสนองของบรกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก

ภาครฐัโดยภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 138 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

รูปที ่68 การตอบสนองของบรกิารหรอืมาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจาก

ภาครฐัโดยภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2560 โดยไมผ่า่นการประมาณคา่ 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 139 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

4.12 การสนบัสนนุเพิม่เตมิจากภาครฐั 

(1) ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 

การสนับสนุนเพิม่เตมิจากภาครัฐ ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ตอ้งการใหส้นับสนุนเพิม่เตมิมาก

ทีสุ่ด คอื การจัดอบรมหรือใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ (รอ้ยละ 39.86) เช่น ความรู ้

ทางดา้นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลติเพื่อลดตน้ทุน, มาตรฐานการออกแบบ/IEC, ความรูท้างดา้นกฎหมาย
เกีย่วกับอาหารหรือ อ.ย., ความรูเ้กีย่วกับการพัฒนายาง และความรูเ้กีย่วกับการใช ้3D Printer ทีใ่ชใ้นการออกแบบให ้

ทันสมัย เป็นตน้ รองลงมาคอื การพัฒนาประสทิธภิาพการบรกิาร ลดขัน้ตอนการตดิตอ่ ประสานงานตา่งๆ (รอ้ยละ 20.72) 
เชน่ เพิม่ความรวดเร็วโดยขอ้มลูทีไ่ดต้อ้งตรงเวลาและถูกตอ้งชดัเจน, ลดขัน้ตอนซ ้าซอ้นหรอืขอเอกสารทีซ่ ้าซอ้น และเพิม่

ความรวดเร็วในการวเิคราะห์ ทดสอบผลติภัณฑ ์ เป็นตน้ และการมีมาตรการลดหย่อนภาษี (รอ้ยละ 14.37) เช่น ปรับ

เงือ่นไขการเขา้ร่วมการใชม้าตรการใหส้ามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้, มาตรการการสง่ออกโดยปลอดภาษี, มาตรการลดหย่อน
ภาษีโดยทีไ่ม่มขีอ้ผูกมัดกับมหาวทิยาลัย และมาตรการขอ้ยกเวน้การเก็บภาษีน าเขา้เครื่องจักรส าหรับการท าวจัิยและ

พัฒนา เป็นตน้ ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่84 

ตารางที ่84 การสนบัสนุนเพิม่เตมิจากภาครฐั ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลติ ตอ้งการให้

สนบัสนุนเพิม่เตมิในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 140 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(2) ภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 

การสนับสนุนเพิม่เตมิจากภาครัฐ ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร ตอ้งการใหส้นับสนุนเพิม่เตมิมาก
ทีสุ่ด คอื การจัดอบรมหรือใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ (รอ้ยละ 34.73) เช่น ความรู ้

ทางดา้นเทคโนโลยนีวัตกรรม, ความรูใ้นการน าวัสดุทีม่อียู่ในประเทศไทยมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์, ความรูเ้กีย่วกับทศิทาง
หรือแนวโนม้ของกฎหมาย และความรูห้รือเทคนิคการวเิคราะห์ทดสอบ การใชเ้ครื่องขัน้สูงในหอ้งปฏบิัตกิาร เป็นตน้ 

รองลงมาคอื การพัฒนาประสทิธภิาพการบรกิาร ลดขัน้ตอนการตดิตอ่ ประสานงานตา่งๆ (รอ้ยละ 27.61) เชน่ ลดขัน้ตอน

ซ ้าซอ้นหรอืปรับขัน้ตอนไมใ่หม้คีวามยุง่ยากจนเกนิไป, พัฒนาการบรกิารใหม้คีวามรวดเร็วยิง่ขึน้ และเพิม่ความรวดเร็วของ
การส่งตรวจทดสอบผลติภัณฑ ์เป็นตน้ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทีม่ีความหลากหลายช่องทางมากขึน้ (รอ้ยละ 

26.44) เชน่ ประชาสมัพันธโ์ครงการตา่งๆ ของภาครัฐโดยสง่ชอ่งทาง E-mail และมเีว็บไซตก์ลางทีร่วบรวมขอ้มูลเกีย่วกับ

โครงการประชาสมัพันธต์า่งๆ ของภาครัฐ เป็นตน้ ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่85 

ตารางที ่85 การสนบัสนุนเพิม่เตมิจากภาครฐั ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร ตอ้งการให้

สนบัสนุนเพิม่เตมิในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 141 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(3) ภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี 

การสนับสนุนเพิ่มเตมิจากภาครัฐ ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลกี ตอ้งการใหส้นับสนุน
เพิม่เตมิมากทีส่ดุ คอื การจัดอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ (รอ้ยละ 33.47) เชน่ 

ความรูท้างดา้นเทคโนโลยนีวัตกรรมใหม่ๆ ทีส่ามารถน ามาใชไ้ดจ้รงิ, ความรูท้างดา้นการตลาดเพื่อใหส้ามารถแขง่ขันกับ
คูแ่ขง่ได,้ ความรูเ้กีย่วกับมาตรการตา่งๆ ของภาครัฐ และความรูเ้กีย่วกับกฎหมายทางดา้นอาหาร เป็นตน้ รองลงมาคอื การ

พัฒนาประสทิธภิาพการบริการ ลดขัน้ตอนการตดิต่อ ประสานงานต่างๆ (รอ้ยละ 27.20) เช่น พัฒนาประสทิธภิาพการ

ประชาสัมพันธ์ใหม้ีความสะดวกและชัดเจนมากยิง่ขึน้, พัฒนาการบริการใหม้คีวามรวดเร็วยิง่ขึน้ และเพิม่ชอ่งทางหรือ
โอกาสใหภ้าคเอกชนสามารถตดิต่อกับหน่วยงานภาครัฐไดง้่ายมากขึน้ เป็นตน้ และพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพื่อใหม้ี

บุคลากรทีม่ีคุณภาพ (รอ้ยละ 25.52) เช่น ส่งเสริมใหม้บีุคลากรทีท่ันสมัยทันต่อนวัตกรรม มีความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ, 
พัฒนาระบบการศกึษาโดยเนน้ใหล้องปฏบิัตจิรงิ และใหม้คีวามรู ้ความสนใจทางดา้นเทคโนโลยมีากขึน้ เป็นตน้ ตามล าดับ 

ดงัรายละเอยีดในตารางที ่86 

ตารางที ่86 การสนบัสนุนเพิม่เตมิจากภาครฐั ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกี ตอ้งการ

ใหส้นบัสนุนเพิม่เตมิในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 142 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(4) ภาคอตุสาหกรรมไทยขนาดใหญ ่

การสนับสนุนเพิม่เตมิจากภาครัฐ ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยขนาดใหญ่ ตอ้งการใหส้นับสนุนเพิม่เตมิ
มากทีส่ดุ คอื การจัดอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ (รอ้ยละ 41.88) เชน่ ค วามรู ้

ทางดา้นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลติเพื่อลดตน้ทุน, มาตรฐานการออกแบบ/IEC, ความรูท้างดา้นกฎหมาย
เกีย่วกับอาหารหรือ อ.ย., ความรูเ้กีย่วกับการพัฒนายาง และความรูเ้กีย่วกับการใช ้3D Printer ทีใ่ชใ้นการออกแบบให ้

ทันสมัย เป็นตน้ รองลงมาคอื การพัฒนาประสทิธภิาพการบรกิาร ลดขัน้ตอนการตดิตอ่ ประสานงานตา่งๆ (รอ้ยละ 22.15) 

เชน่ เพิม่ความรวดเร็วโดยขอ้มลูทีไ่ดต้อ้งตรงเวลาและถกูตอ้งชดัเจน, ลดขัน้ตอนซ ้าซอ้นหรอืขอเอกสารทีซ่ ้าซอ้น และเพิม่
ความรวดเร็วในการวเิคราะห ์ทดสอบผลติภัณฑ์ เป็นตน้ และการประชาสัมพันธข์่าวสาร ทีม่คีวามหลากหลายช่องทาง 

มากขึน้ (รอ้ยละ 17.22) เชน่ การท าเป็น Line Official, ประชาสมัพันธโ์ครงการตา่งๆ ของภาครัฐโดยสง่ชอ่งทาง E-mail 
และมเีว็บไซตก์ลางทีร่วบรวมขอ้มลูเกีย่วกับโครงการประชาสมัพันธต์า่งๆ ของภาครัฐ เป็นตน้ ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดใน 

ตารางที ่87 

ตารางที ่87 การสนบัสนุนเพิม่เตมิจากภาครฐั ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ ่ตอ้งการให้

สนบัสนุนเพิม่เตมิในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 143 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(5) ภาคอตุสาหกรรมไทยขนาดกลาง 

การสนับสนุนเพิ่มเตมิจากภาครัฐ ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยขนาดกลาง ตอ้งการใหส้นับสนุน
เพิม่เตมิมากทีส่ดุ คอื การจัดอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ (รอ้ยละ 40.40) เชน่ 

ความรูใ้นการน าวัสดุทีม่อียู่ในประเทศไทยมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์, ความรูเ้กีย่วกับทศิทางหรือแนวโนม้ของกฎหมาย และ
การจัดอบรมหรือใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นตน้ รองลงมาคอื การพัฒนา

ประสทิธภิาพการบรกิาร ลดขัน้ตอนการตดิต่อ ประสานงานตา่งๆ (รอ้ยละ 22.93) เชน่ ลดขัน้ตอนการท างานซ ้าซอ้นและ

ลา่ชา้, เพิม่หน่วยงานกลางเพือ่ชว่ยในการสนับสนุนขัน้ตอนการยืน่ขอมาตรการต่างๆ และปรับปรุงการใหบ้รกิารทีเ่ป็นมติร
มากยิง่ขึน้ เป็นตน้ และการมมีาตรการลดหย่อนภาษี (รอ้ยละ 15.76) เชน่ มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับการท าวจิัยและ

พัฒนา เชน่ การน าเขา้วัตดุบิ การจา้งทีป่รกึษา และการน าเขา้เครือ่งจักร, มาตรการลดหย่อนภาษีการน าเขา้-สง่ออก และ

มาตรการลดหยอ่นภาษีน าเขา้-สง่ออกอะไหล ่ตวัตน้แบบ เป็นตน้ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่88 

ตารางที ่88 การสนบัสนุนเพิม่เตมิจากภาครฐั ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยขนาดกลาง ตอ้งการให้

สนบัสนุนเพิม่เตมิในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 144 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

(6) ภาคอตุสาหกรรมไทยขนาดยอ่ม 

การสนับสนุนเพิม่เตมิจากภาครัฐ ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยขนาดย่อม ตอ้งการใหส้นับสนุนเพิม่เตมิ
มากทีส่ดุ คอื การจัดอบรมหรือใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวัตกรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ (รอ้ยละ 33.48) เชน่ ความรู ้

ทางดา้นเทคโนโลยนีวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลติเพือ่ลดตน้ทนุ, ความรูท้ีส่ามารถน าไปปฏบิัตไิดจ้รงิ และความรูเ้กีย่วกับเพิม่
มาตรฐานการผลติ เชน่ ISO เป็นตน้ รองลงมาคอื การพัฒนาประสทิธภิาพการบรกิาร ลดขัน้ตอนการตดิต่อ ประสานงาน

ตา่งๆ (รอ้ยละ 22.93) เชน่ พัฒนาประสทิธภิาพการประชาสมัพันธใ์หม้คีวามสะดวกและชัดเจนมากยิง่ขึน้, ลดขัน้ตอนการ

ท างานซ ้าซอ้นและล่าชา้ และพัฒนาการบรกิารใหม้คีวามรวดเร็วยิง่ขึน้ เป็นตน้ และการมมีาตรการลดหย่อนภาษี (รอ้ยละ 
19.56) เชน่ มาตรการยกเลกิภาษีเครือ่งจักรทีใ่ชส้ าหรับการท าวจัิยและพัฒนา, มาตรการลดหย่อนภาษีทางดา้นการขนสง่ 

และมาตรการลดหยอ่นภาษีในการสง่ออกตา่งประเทศ เป็นตน้ ตามล าดบั ดงัรายละเอยีดในตารางที ่89 

ตารางที ่89 การสนบัสนุนเพิม่เตมิจากภาครฐั ทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยขนาดยอ่ม ตอ้งการให้

สนบัสนุนเพิม่เตมิในปี 2560 

 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)  
รายงานผลการส ารวจ การวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

 
การสนับสนุนเพิม่เตมิจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทย ทีต่อ้งการใหส้นับสนุนเพิม่เตมิมากทีส่ดุ 

คอื  
1. การจัดอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวตักรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ  เชน่ ความรูท้างดา้นเทคโนโลยี

นวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลติเพือ่ลดตน้ทนุ, ความรูใ้นการน าวัสดทุีม่อียู่ในประเทศไทยมาใชใ้หเ้กดิประโยชน,์ 
มาตรฐานการออกแบบ/IEC และความรูเ้กีย่วกบัทศิทางหรอืแนวโนม้ของกฎหมาย เป็นตน้ 

2. การพัฒนาประสทิธภิาพการบริการ ลดขัน้ตอนการตดิต่อ ประสานงานต่างๆ เชน่ พัฒนาประสทิธภิาพการ

ประชาสมัพันธใ์หม้คีวามสะดวกและชดัเจนมากยิง่ขึน้, เพิม่ความรวดเร็วในการวเิคราะห ์ทดสอบผลติภัณฑ์ 
และลดขัน้ตอนซ ้าซอ้นหรอืขอเอกสารทีซ่ ้าซอ้น เป็นตน้ 

3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่มีความหลากหลายช่องทางมากขึ้น เช่น การท าเป็น Line Official, 
ประชาสมัพันธโ์ครงการตา่งๆ ของภาครัฐโดยสง่ชอ่งทาง E-mail และมเีว็บไซตก์ลางทีร่วบรวมขอ้มูลเกีย่วกับ

โครงการประชาสมัพันธต์า่งๆ ของภาครัฐ เป็นตน้ 

นอกจากนี้ผูป้ระกอบการยังตอ้งการใหม้มีาตรการลดหย่อนภาษี เชน่ มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับการท าวจัิยและพัฒนา 
เชน่ เครือ่งจักร, วัตถุดบิ, การจา้งทีป่รกึษา เป็นตน้ และการสนับสนุนทางดา้นงบประมาณและแหลง่เงนิทนุตา่งๆ ตอ่การ

ท างานวจิัย เช่น งบประมาณใหเ้ปล่าส าหรับการท าวจัิยและพัฒนา และการใหง้บประมาณส าหรับการไปศกึษางานที่
ตา่งประเทศ เป็นตน้  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 145 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

5. บทสรปุ 

ผลจากการส ารวจขอ้มูลดา้นการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยปี 2560 พบว่า

ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการลงทุนดา้นการวจิัยและพัฒนาจ านวน 123,942ลา้นบาท ซึง่กว่ารอ้ยละ 64.58 ของมูลค่า 
การลงทนุมาจากการวจิัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลติ โดยมคีา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาเฉลีย่ต่อกจิการ 

16.90 ลา้นบาท และอตุสาหกรรมทีม่คี่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาสงูสดุ ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมยานยนต ์ อตุสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม เมือ่พจิารณาเปรียบเทยีบกับผลการส ารวจขอ้มูลพบว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีการ

ลงทนุดา้นการวจิัยและพัฒนาสงูขึน้จาก 82,701 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 123,942 ลา้นบาทในปี 2560 หรอืมอีัตราการ

เตบิโตคดิเป็นรอ้ยละ 49.87 
 

ในภาพรวมของกจิกรรมดา้นการวจิัยและพัฒนาในปี 2560 พบวา่ผูป้ระกอบการทีม่กีารด าเนนิกจิกรรมดา้นการวจิัย
และพัฒนาส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการทีถ่ือหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 100 และมอีายุการประกอบการมากกว่า 15 ปี ทัง้นี้ 

ลกัษณะกจิกรรมดา้นการวจัิยและพัฒนาเกอืบทัง้หมดเกดิขึน้ภายในกจิการ และมแีหลง่ทีม่าของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและ
พัฒนาจากเงนิทนุภายในกจิการ ซึง่ในการลงทนุท าวจัิยและพัฒนาสว่นใหญเ่ป็นการวจิัยเพือ่การพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่และ

สาขากจิกรรมวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีา้นการวจิัยและพัฒนา 

 
เมือ่พจิารณาค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาต่อสัดส่วนของผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (BERD/GDP) 

พบวา่ในปี 2560 มสีดัสว่นคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาตอ่สดัสว่นของผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศอยู่ในสดัสว่น
รอ้ยละ 0.80 ซึง่เป็นสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2559 เป็น 1.39 เทา่ (ปี 2559 สดัสว่นรอ้ยละ 0.58) โดยทีผ่่านมามคีา่ใชจ้่าย

ดา้นการวจัิยและพัฒนาต่อสัดส่วนของผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศอยู่ทีส่ัดส่วนประมาณรอ้ยละ 0.80-0.28 ของ

ผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ 
 

ในดา้นบคุลากรการดา้นวจิัยและพัฒนานัน้ พบวา่ในปี 2560 ภาคอตุสาหกรรมไทยมจี านวนบคุลากรดา้นการวจิัย
และพัฒนาแบบรายหัวจ านวน 92,132 คน (คดิเป็นบคุลากรเทยีบเป็นการท างานเต็มเวลา (FTE) เทา่กับ 86,343 คน-ปี) 

โดยในจ านวนนี ้นักวจัิยเป็นสดัสว่นดา้นบคุลากรทีม่จี านวนมากทีส่ดุ 
 

ในสว่นของกจิกรรมนวัตกรรมในปี 2560 พบวา่มจี านวนผูป้ระกอบการทีม่กีระบวนการ ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารใหม่

รวม 53,365 กจิการ โดยในจ านวนนี้เป็นภาคอุตสาหกรรมการผลติ 9,479 กจิการ ภาคอุตสาหกรรมการบริการ 10,218 
กจิการ และภาคอตุสาหกรรมคา้สง่/คา้ปลกี 33,668 กจิการ ทัง้นีผ้ลการด าเนนิกจิกรรมนวตักรรมสง่ผลใหเ้กดิสนิคา้ใหม่เขา้

สูต่ลาดจ านวน 428,340 รายการ บรกิารใหมจ่ านวน 74,503 บรกิาร และกระบวนการใหมจ่ านวน 44,475 กระบวนการ 
 

ในดา้นปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมการท าวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม พบวา่ปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ดุ

ในการท าวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมภาคอตุสาหกรรมไทยคอื เการปรับปรุงคณุภาพของผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอื
บรกิาร) รองลงมาเป็นเพื่อใหไ้ดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริโภค/ลูกคา้ และขยายขอบเขตผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบริการ) 

ในขณะทีเ่พือ่ใหไ้ดต้ามกฎระเบยีบ/ขอ้บังคับเป็นปัจจัยทีก่่อใหเ้กดิการด าเนนิกจิกรรมการท าวจิัยและพัฒนาและกจิกรรม
นวตักรรมนอ้ยทีส่ดุ  

 

ในดา้นของแหล่งขอ้มูลในการท าวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่า
แหล่งขอ้มูลทีส่ าคัญทีส่ดุในการท าวจัิยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมไทยคอื ลูกคา้ รองลงมาเป็น

แหล่งขอ้มูลภายในกิจการและบริษัทแม่/กิจการในเครือ ในขณะที่แหล่งขอ้มูลอื่นๆ เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ เป็น
แหลง่ขอ้มลูในการท าวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรมทีภ่าคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญนอ้ยทีส่ดุ 

 

ในดา้นความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอกในการท าวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม

ไทย พบว่าหน่วยงานภายนอกทีภ่าคอุตสาหกรรมไทยใหค้วามร่วมมอืมากทีส่ดุ คอื ลูกคา้/ผูซ้ ือ้ รองลงมาเป็นซัพพลาย

เออร์ไทย และบริษัทแม่/กิจการในเครือ ในขณะที่ผูใ้หบ้ริการทางเทคนิค (ทางวศิวกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
เป็นหน่วยงานภายนอกทีม่คีวามร่วมมอืกับภาคอตุสาหกรรมไทยในการด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรม

นอ้ยสดุ 
 

ในดา้นสาเหตหุลักของความร่วมมอืระหวา่งองคก์รทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยใหค้วามส าคัญสงูสดุ 

คอื ลด/แบง่ความเสีย่ง & ตน้ทนุ รองลงมาเป็นถ่ายทอดความรู ้และการเขา้สูส่าขาเทคโนโลยใีหม่ ตามล าดับ ในขณะที่
สาเหตอุืน่ๆ เป็นสาเหตขุองความร่วมมอืระหวา่งองคก์รทีภ่าคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามส าคญันอ้ยสดุ 

 
ในดา้นของอปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมของภาคอตุสาหกรรมไทย พบวา่

อปุสรรคทีส่ าคัญทีส่ดุในการท าวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมภาคอตุสาหกรรมไทยคอื ขาดบคุลากรทีม่คีณุสมบัติ
เหมาะสม รองลงมาเป็นขาดขอ้มูลเกีย่วกับเทคโนโลยี และตน้ทนุการท านวัตกรรมสงูเกนิไป ในขณะทีค่วามยากในการหา

พันธมติรในการท านวัตกรรม เป็นอปุสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมวจิัยและพัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรมของภาคอตุสาหกรรม

ไทยนอ้ยทีส่ดุ 
 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 

     หนา้ 146 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ในดา้นของรูปแบบของความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยกับสถาบันวจิัยของรัฐ พบว่า

ภาคอุตสาหกรรมไทยใหค้วามร่วมมือในรูปแบบการฝึกอบรมพนักงาน รองลงมาเป็นการเขา้ร่วมประชมุและสัมมนาทาง
วิชาการ และการติดต่อ/พบปะส่วนตัว ในขณะที่การแลกเปลี่ยนบุคลากรชั่วคราวเป็นรูปแบบที่ผูป้ระกอบการใน

ภาคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามร่วมมอืนอ้ยสดุ 
 

ในดา้นของรูปแบบของความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทยกับมหาวิทยาลัย/

สถาบนัอดุมศกึษา พบวา่ภาคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามร่วมมอืในรูปแบบการรับนักศกึษาฝึกงาน รองลงมาเป็นการฝึกอบรม
พนักงาน และการเขา้ร่วมประชุมและสัมมนาทางวชิาการ ตามล าดับ ในขณะที่การใชส้ทิธิเทคโนโลยี เป็นรูปแบบที่

ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยใหค้วามร่วมมอืนอ้ยสดุ 
 

ในดา้นบริการหรือมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐโดยภาพรวม ที่

ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมไทยรับรู ้ใช ้และตอบสนองมากทีส่ดุ คอื นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป โดยใหส้ทิธิ
ประโยชนต์ามประเภทกจิการ (Product-based Incentives) และสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิตามคณุคา่โครงการ รองลงมาเป็น

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program - ITAP) 
และมาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามล าดับ ในขณะที่

บรกิารหรอืมาตรการสนับสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากภาครัฐทีผู่ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ไทยรับรู ้ใช ้และตอบสนองนอ้ยทีส่ดุ คอื อุทยานวทิยาศาสตร์ภูมภิาค (Regional science parks) ประกอบดว้ย อุทยาน

วทิยาศาสตรภ์าคเหนอื อตุสาหกรรมวทิยาศาสตรภ์าคะวนัออกเฉยีงเหนอื และอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคใต ้

 
การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการส ารวจในปี 2561 ประกอบกับขอ้มูลเศรษฐกจิในระดับอุตสาหกรรม  

ท าใหส้ามารถระบุสมมุติฐานของการเปลี่ยนไปของขอ้มูลดา้นการวิจัยและพัฒนาในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559  
มดีงันี ้

 

1. คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนมกีารเตบิโตอย่างตอ่เนื่อง โดยในปี 2560 คา่ใชจ้่าย
ดา้นการวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิม่ขึน้จากปี 2559 เป็นจ านวน 41,241 ลา้นบาท ทัง้นี้จาก

การส ารวจพบวา่อตุสาหกรรม 3 อันดับแรกทีม่คีา่ใชจ้่ายสงูสดุ ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมยานยนต ์(18,855  
ลา้นบาท) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอาหาร (16,203 ลา้นบาท) และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

(11,721 ลา้นบาท) ตามล าดับ โดยสาเหตทุีผู่ป้ระกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมมคี่าใชจ้่ายดา้นการ
วจิัยและพัฒนาสงูขึน้ คอื 

 

• อตุสาหกรรมยานยนต ์มคีา่ใชจ้า่ยทางดา้นวจัิยและพัฒนาสงูขึน้เนื่องจาก 

o ผูป้ระกอบการมีการพัฒนาเทคโนโลย ีนวัตกรรม รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายยานยนต์
แห่งอนาคต โดยไดผ้ลติรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles - HEV) ซึง่เป็น

เทคโนโลยีที่กา้วหนา้ล ้าสมัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ขั ้นสูงและเทคโนโลยีเพื่อ
สิง่แวดลอ้ม22 

o ผูป้ระกอบการมีการพัฒนาเทคโนโลยีส่องสว่างแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความตอ้งการของ

ลกูคา้และท าใหผ้ลติภัณฑม์คีวามทนัสมัยมากยิง่ขึน้ 
o ผูป้ระกอบการท าการวจิัยและพัฒนาเกีย่วกับชิน้สว่นยานยนต ์โดยเนน้ในเรือ่งของวัสดนุ ้าหนัก

เบา และกระบวนการ Robotic Automation เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีบรบิท
ทางสงัคมจงึท าใหต้อ้งมกีารปรับตวั 

o ผูป้ระกอบการมอีอกแบบ พัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ เชน่ รูปแบบสนิคา้หรอืชิน้สว่นตา่งๆ และมกีาร

ปรับปรุงพัฒนาชิน้สว่นยางรถยนตแ์ละการทดสอบใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่เป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพของผลติภัณฑ ์และตอบสนองความตอ้งการหรอืการใชง้านของลกูคา้ 

o ผูป้ระกอบการมกีารพัฒนาองคค์วามรูเ้พือ่ตอ่ยอดการท างาน และมกีารท านวัตกรรมใหมเ่พื่อลด
เวลาและคา่ใชจ้า่ยในการผลติ 

 

• อตุสาหกรรมอาหาร มคีา่ใชจ้า่ยทางดา้นวจัิยและพัฒนาสงูขึน้เนือ่งจาก 

• ผูป้ระกอบการมกีารท าวจัิยและพัฒนานวัตกรรมดา้นผลติภัณฑท์ีส่ง่เสรมิการมสีขุภาพด ีและ
ลดความเสีย่งของกลุม่โรคไมต่ดิตอ่ นอกจากนียั้งมกีารท าวจัิยและพัฒนานวตักรรมอาหารสตัว ์

การเลีย้งสตัว ์และผลติภัณฑอ์าหารส าหรับการบรโิภค เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ

ตลาด และรูปแบบการบรโิภคทีป่รับเปลีย่นอยา่งตอ่เนื่อง23 

• ผูป้ระกอบการมีการศกึษาวจัิยนวัตกรรมในการผลติบรรจุภัณฑแ์ละการใชง้านของผูบ้ริโภค 
และการด าเนินงานของสายการผลติปลาทูน่าทีท่ันสมัยดว้ยระบบวศิวกรรมอัตโนมัตชิัน้เลศิ

และมคีวามซับซอ้น โดยนวัตกรรมดังกล่าวช่วยลดแรงงานและช่วยเพิม่ปริมาณผลผลติต่อ
วตัถดุบิ ตลอดจนท าใหผ้ลติภัณฑพ์ลอยไดจ้ากปลาทนู่ามมีลูคา่สงูขึน้24 

                                                           
22 https://www.tnamcot.com/view/5982cd11e3f8e40ad263c26d 
23 บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), รายงานความย่ังยนื ประจ าปี 2560 
24 บรษัิท ไทยยเูนีย่น โฟรเซน่ โปรดกัส ์จ ากดั (มหาชน), รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2560 
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• ผูป้ระกอบมกีารลงทนุจัดตัง้ศนูยใ์นการพัฒนาสนิคา้กลุม่อาหารแปรรูป อาหารพรอ้มปรุง และ

อาหารแปรรูปพรอ้มทานเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายทีต่อ้งการเพิม่กลุ่มสนิคา้อาหารใหม้ี

ความหลากหลาย ทัง้ป้ิง ย่าง นิง่ และทอด25 นอกจากนี้ยังมกีารจัดตัง้ศนูยพั์ฒนาผลติภัณฑ์
ทัง้ในสว่นของสนิคา้ใหม่และบรรจุภัณฑใ์หต้รงกับความตอ้งการของตลาดและผูบ้รโิภคมาก

ขึน้26 

• มกีารวจิัย พัฒนา และปรับปรุงคณุภาพของผลติภัณฑเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
เพิม่ก าลงัการผลติ และลดตน้ทนุ 

 

• อตุสาหกรรมปิโตรเลยีม มคีา่ใชจ้า่ยทางดา้นวจัิยและพัฒนาสงูขึน้เนือ่งจาก 

• ผูป้ระกอบการมกีารวจิัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการวจัิยและพัฒนาทีส่ าคัญ เชน่ วจัิย

และพัฒนาที่ส าคัญ เช่น วจัิยเทคโนโลยีการผลติและขนส่งปิโตรเลียม, วจิัยเทคโนโลยี
กระบวนการปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี, วจัิยผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและเทคโนโลยีเชือ้เพลงิ

ทางเลอืก, วจิัยพลังงานประยุกตแ์ละยานยนต์, วจัิยเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม และงานวจิัยที่
รองรับธรุกจิในอนาคต27 

• ผูป้ระกอบการมีการต่อยอดธุรกจิชวีภาพและนวัตกรรมสเีขียว ซึง่จะขยายธุรกจิทัง้ในและ

ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังไดม้ีการใหทุ้นวิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อน าไปพัฒนา
เทคโนโลยใีหม่ๆ พัฒนาสทิธบิัตรของเทคโนโลยดีา้นนวัตกรรมสเีขยีว ใหส้ามารถน ามาใช ้

งานไดใ้นเชงิอตุสาหกรรม28 

• ผูป้ระกอบการมกีารสง่เสรมินวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ โดยมกีาร

ลงทุนในโครงการแปรผลติภัณฑใ์หน้ าไปใชเ้ป็นวัตถุดบิส าหรับปิโตรเคมีทีม่ีผลตอบแทน
สงูขึน้ นอกจากนี้ผูป้ระกอบการยังมกีารปรับตัวใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของโลกดว้ย

การคิดคน้และสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิคส์ และ
ผูป้ระกอบการยังใหค้วามส าคัญต่อการพัฒนาองคค์วามรูภ้ายใน (Self-development) เพื่อ

รองรับความตอ้งการของลูกคา้ที่หลากหลายและภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว29 

 
2. คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาในปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 49.87 โดยภาคอตุสาหกรรม

การผลิตเพิ่มขึ้น ร อ้ยละ 32.10 ,  ภาคอุตสาหกรรมการบริการ เพิ่มขึ้น ร อ้ยละ 62.32 และ
ภาคอุตสาหกรรมการคา้ส่ง/คา้ปลีกเติบโตเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 183.38 ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละ

ภาคอตุสาหกรรมดงัตอ่ไปนี ้

 

• การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมการผลติมาจากอุตสาหกรรม 
รไีซเคลิ & ไฟฟ้า แก๊ส ไอน ้า และอากาศ และอตุสาหกรรมสิง่ทอ โดยผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมรี

ไซเคลิ & ไฟฟ้า แก๊ส ไอน ้า และอากาศ มีสาเหตุส าคัญมาจากการทีผู่ป้ระกอบการขนาดใหญ่ได ้
ด าเนนิการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละสายการผลติแบตเตอรีป่ระเภทลเิธยีมไอออนเพื่อใหผ้ลติภัณฑเ์ขา้สู่

สายการผลติและน ามาประยุกตใ์ชเ้ป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรม และการ

เสรมิสรา้งความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบโครงขา่ยไฟฟ้า30 ในขณะเดยีวกันผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมสิง่ทอก็มีการท าวจัิยและพัฒนาสิง่ทอดา้นวศิวกรรม สิง่ทอทีใ่ชท้ ารองเทา้กีฬา โดย

มุง่เนน้ความส าคญัทีค่วามตอ้งการของผูบ้รโิภค และสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่น ามาพัฒนาผลติภัณฑต์อ่ไป 

• การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาของภาคอตุสาหกรรมการบรกิารมาจากอุตสาหกรรม
การกอ่สรา้ง และอตุสาหกรรมขนสง่และทอ่งเทีย่ว โดยทีผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมการก่อสรา้งมี

การออกแบบและเก็บขอ้มูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ มกีารท าวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑอ์ะลูมเินียมบาน
ประตแูละหนา้ตา่งเพือ่ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ และมกีารปรับปรุงและพัฒนาระบบเพื่อใหม้ี

เทคโนโลยใีหม่ทีแ่ตกตา่งจากเดมิ ในขณะทีผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมขนสง่และทอ่งเทีย่ว มกีาร

ลงทุนดา้นวจัิยและพัฒนาเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ใชใ้นการท างานเพื่อสนับสนุนงานดา้นการจราจรทาง
อากาศ มกีารท านวัตกรรมสนิคา้และบรกิารเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยมรีะบบบรหิารจัดการสนิคา้

อนัตรายแบบครบวงจร ทีมุ่ง่เนน้ตอบโจทยก์ลุม่ของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกตา่งกัน ซึง่ระบบนีเ้ป็นการร่วมมอื
กันระหวา่งองคก์รภาครัฐและเอกชน รวมไปถงึหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นนี้ เพือ่เชือ่มโยง

สทิธปิระโยชนแ์ละเกดิประโยชน์สงูสดุตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทั่วทัง้ประเทศและสาธารณชน31 

• การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจัิยและพัฒนาของภาคอตุสาหกรรมการคา้สง่/คา้ปลกีจากทัง้ 3 กลุม่

อตุสาหกรรม ซึง่ประกอบไปดว้ย อตุสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ตัวแทนจ าหน่าย อตุสาหกรรมหา้ง สะดวก

                                                           
25 https://www.ryt9.com/s/nnd/2657554 
26 https://positioningmag.com/1127581 
27 http://ptt.listedcompany.com/misc/form561/20180328-ptt-form561-2017-th.pdf 
28 https://thaipublica.org/2018/04/bangchak-initiative-and-innovation-center/ 
29 บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2560 
30 บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2560 
31 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน), รายงานประจ าปี 2560 
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ซือ้ ของช า และอุตสาหกรรมธุรกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอุปกรณ์ โดยมสีาเหตุส าคัญมาจากการที่

ผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ มกีารด าเนินการผลติและวจิัยและพัฒนา
ผลติภัณฑต์า่งๆภายในกจิการ เพือ่เพิม่ยอดขายและแหลง่ทีม่าของรายไดท้ีน่อกเหนอืไปจากการซือ้มา

ขายไปเทา่นัน้ 
 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2561 
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ตารางที ่90 เปรยีบเทยีบผลการส ารวจขอ้มูลดา้นการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2542-2560 

 
หมายเหต ุ *ในปี 2542 ไมไ่ดส้ ารวจภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร 
ทีม่า:  (1) ขอ้มลูการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ: ธนาคารแหง่ประเทศไทย (2) ขอ้มลูประชากร:กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (3) ขอ้มลูผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ:ส านักงานคณะกรรมการ 

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 
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ภาคผนวก ก 
 

การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

ในการด าเนนิการส ารวจขอ้มลู คณะท างานโครงการไดม้กีารแบง่ผูป้ระกอบการออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 
1. กลุม่ที ่1 กลุม่รายชือ่ใหม ่(Non-Repetitive) มจี านวนทัง้ส ิน้ 93,275 กจิการ  

2. กลุ่มที ่2 กลุ่มรายชือ่เดมิทีเ่คยมีกจิกรรมวจัิยและพัฒนาจากการส ารวจในอดตี ตามรายชือ่ทีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูของผูป้ระกอบการทีม่ศีักยภาพของของ สวทน. (Repetitive) รวมจ านวนทัง้สิน้ 2,155 กจิการ  
 

ในการด าเนนิการสุม่ตวัอยา่งเพือ่ท าการสง่แบบสอบถามไปยังผูป้ระกอบการนัน้ เป็นการด าเนนิการสุม่ตวัอย่างจาก
ผูป้ระกอบการในกลุม่ที ่1 (Non-Repetitive) โดยไมนั่บรวมผูป้ระกอบการในกลุม่ที ่2 (Repetitive) เนือ่งจากการด าเนนิการ

ส ารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการในกลุม่ที ่2 เป็นการด าเนนิการส ารวจทกุกจิการเพือ่ตดิตามพัฒนาการในการท ากจิกรรมวจิัย

และพัฒนาและกจิกรรมนวตักรรม 
 

ทัง้นี้ กระบวนการสุ่มตัวอย่างของผูป้ระกอบการในกลุ่มที ่1 คณะท างานโครงการไดด้ าเนินการโดยน ารายชือ่
ผูป้ระกอบการมาท าการจัดกลุ่มตามชัน้ภูม ิ(Stratum) โดยแบ่งตามหมวดหมู่ประเภทอุตสาหกรรมและขนาดกจิการ32 

จากนัน้จงึท าการก าหนดขนาดตวัอยา่งทีต่อ้งการส ารวจจากสตูรการค านวน ดงันี ้

  

E′ = √
(N − n)k2v2

Nn

2

  

 
โดย n  ขนาดตวัอยา่ง 

 N  ขนาดประชากร 
k  1.96 ในระดบัความเชือ่มั่น 95% 

v  คา่ Coefficient of Variation ส าหรับในการส ารวจครัง้นี ้ก าหนดใหม้คีา่เทา่กบั 1 

   E′  สดัสว่นความคลาดเคลือ่นระหวา่งคา่จรงิ ( ) และคา่ประมาณ (̂ ) ดา้นการวจิัยและ

พัฒนาทีส่ ารวจได ้โดยใหส้ดัสว่นความคลาดเคลือ่น (E′) มคีา่ไมส่งูกวา่ 45% 

 
 

  
  

                                                           
32 ขนาดกจิการของวสิาหกจิขนาดใหญ ่วสิาหกจิขนาดกลาง และวสิาหกจิขนาดยอ่ม อา้งองินยิามของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มตามกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนการจา้งงานและมลูคา่สนิทรัพยถ์าวรของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2545 ของกระทรวงอตุสาหกรรม 
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ข ัน้ตอนในการตดิตามแบบสอบถาม 

เมือ่ไดข้นาดตัวอย่างและรายชือ่ของผูป้ระกอบการในกลุ่มที ่1 ทีจ่ะตอ้งด าเนินการส ารวจแลว้ จงึท าการตดิต่อ
ผูป้ระกอบการทางชอ่งทางโทรศัพทเ์พื่อเก็บขอ้มูลทีอ่ยู่และชือ่ผูรั้บผดิชอบโดยตรงและ/หรือสนับสนุนในดา้นวจัิยและ

พัฒนาและกจิกรรมนวัตกรรม เพื่อด าเนินการน าส่งแบบสอบถามใหต้ามช่องทางที่สะดวกต่อผูรั้บผิดชอบ (เช่นทาง

ไปรษณีย ์อเีมล หรอืโทรสาร) โดยหลังจากทีม่กีารสง่แบบสอบถามไปแลว้ประมาณ 1 – 2 สปัดาห ์จงึด าเนนิการตดิตาม
เรื่องผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ เพื่อติดตามความคืบหนา้ สอบถามขอ้มูลที่ส าคัญเพิ่มเติม และตอบค าถามของ

ผูป้ระกอบการเพือ่ความเขา้ใจในการท าแบบสอบถามและใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
 

ทัง้นี้ แบบสอบถามทีไ่ดรั้บกลับคนืมาจ านวนทัง้สิน้ 5,762 ชดุ โดยเป็นแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการในแต่ละ
กลุม่ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่ก.1 

 

1. กลุม่ที ่1 กลุม่รายชือ่ใหม ่(Non-Repetitive) คอืกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่รีายไดร้วมไมน่อ้ยกวา่ 12 ลา้นบาท 
จากฐานขอ้มูลของผูป้ระกอบการ บซิเินสออนไลน์ จ ากัด ในปี 2559 รวมจ านวนทัง้สิน้ 93,275 กจิการ 

โดยคณะท างานโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยไดใ้ชว้ธิกีารทางสถติใินการสุม่ตัวอย่างส าหรับใช ้

ในการส ารวจขอ้มูล ไดด้ าเนินการตดิต่อผูป้ระกอบการในเบื้องตน้เพื่อขอจัดส่งแบบสอบถาม 12,126  

กจิการ (ประมาณรอ้ยละ 13 ของจ านวนผูป้ระกอบการทัง้หมด) โดยไดรั้บความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการ

ในการใหข้อ้มูลจากผูท้ีรั่บผดิชอบดา้นวจิัยและพัฒนา หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 7,518 กจิการ (ประมาณรอ้ยละ 
62 ของจ านวนผูป้ระกอบการทีท่ าการตดิตอ่ไปทัง้หมด) ทางผูป้ระกอบการแจง้วา่ยนิดทีีจ่ะใหข้อ้มูลจ านวน  

5,335 กจิการ (ประมาณรอ้ยละ 44 ของจ านวนผูป้ระกอบการทีท่ าการตดิต่อไปทัง้หมด) และไดรั้บความ
ร่วมมอืในการใหข้อ้มูลจากผูป้ระกอบการตอบกลับมาจ านวนทัง้สิน้ 3,607 กจิการ (ประมาณรอ้ยละ 30 

ของจ านวนผูป้ระกอบการทีท่ าการตดิตอ่ไปทัง้หมด) 

 
2. กลุ่มที ่2 กลุ่มรายชือ่เดมิทีเ่คยมีกจิกรรมวจัิยและพัฒนาจากการส ารวจในอดตี ตามรายชือ่ทีป่รากฏใน

ฐานขอ้มูลของผูป้ระกอบการทีม่ศีักยภาพของ สวทน. (Repetitive) รวมจ านวนทัง้สิน้ 2,155 กจิการ โดย
คณะท างานโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยไดด้ าเนินการตดิต่อผูป้ระกอบการทุกรายและไดรั้บ

ความร่วมมือในการใหข้อ้มูลจากผูป้ระกอบการจ านวนทัง้สิน้ 2,155 กจิการ (รอ้ยละ 100 ของจ านวน
ผูป้ระกอบการทีท่ าการตดิตอ่ไปทัง้หมด) 

 

ตารางที ่ก.1  ขนาดตวัอยา่งและจ านวนผูป้ระกอบการทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกภาคอุตสาหกรรม 

 
ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

รายงานผลการส ารวจการวจัิยและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทยประจ าปี 2561 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 

 

     หนา้ 152 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ข ัน้ตอนการบรหิารขอ้มลู 

เมือ่ไดรั้บขอ้มลูจากผูป้ระกอบการแลว้ จงึเริม่ด าเนนิการดงัรายละเอยีดในรูปที ่ก.1 ดงันี ้ 
 

1. การระบุผูป้ระกอบการที่มีขอ้มูลดา้นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมที่สูงผิดปกติ 

(Extreme) เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและท าการประมาณค่าแยกจากผูป้ระกอบการที่มี
คา่ใชจ้า่ยปกต ิเพือ่ป้องกนัการประมาณคา่ทีส่งูเกนิกวา่ความเป็นจรงิของอตุสาหกรรมนัน้ๆ 

2. การระบุกลุ่มชัน้ภูม ิ(Stratum) ทีม่คี่าความแปรปรวนของขอ้มูลสงูในระดับทีไ่ม่สามารถแสดงผลไดแ้ละ
ระบกุลุม่ขอ้มลูทีส่ามารถแสดงผลไดแ้ตต่อ้งใชด้ว้ยความระมัดระวงั 

3. การจัดท าฐานขอ้มูล โดยท าการประมาณคา่ตามคา่ถ่วงน ้าหนักทีเ่หมาะสม และรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ด ้
จากการส ารวจของทัง้ 2 กลุม่ของผูป้ระกอบการ 

 

ข ัน้ตอนที ่1 การระบผุูป้ระกอบการทีม่คีา่ใชจ้า่ยดา้นกจิกรรมการวจิยัและพฒันา และ
นวตักรรม ทีส่งูผดิปกต ิ(Extreme) 

ด าเนินการน าขอ้มูลจากการส ารวจทัง้ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการในกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 มารวมกัน เพื่อระบุ

ผูป้ระกอบการที่มีขอ้มูลดา้นกจิกรรมการวจิัยและพัฒนาและดา้นกจิกรรมนวัตกรรมที่สูงผิดปกต ิ (Extreme) โดยใช ้

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ผูป้ระกอบการทีม่คี่าทีก่ าหนดตา่งจากค่าเฉลีย่ของผูป้ระกอบการอืน่ๆทีอ่ยู่ในภาคอุตสาหกรรมและขนาด

กิจการเดียวกันเกิน 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (2SD – 2 Standard deviation) โดยค่าที่ก าหนดมี

ดงัตอ่ไปนี ้

• คา่ใชจ้า่ยดา้นกจิกรรมวจัิยและพัฒนา (R&D Expenditure) 

• จ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา (FTE) 

• สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นกจิกรรมวจัิยและพัฒนาตอ่รายได ้(R&D Expenditure/revenue) 

• จ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลาตอ่รายได ้(FTE/revenue) 
 

2. ผูป้ระกอบการที่มีค่าที่ก าหนดมีค่าสูงสุดในช่วง 99 เปอร์เซ็นไทล์ เมื่อเปรียบเทียบกับขอ้มูลจากทุก
ผูป้ระกอบการ โดยคา่ทีก่ าหนดมดีงัตอ่ไปนี ้

• สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยดา้นกจิกรรมวจัิยและพัฒนาตอ่รายได ้(R&D Expenditure/revenue) 

• จ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลาตอ่รายได ้(FTE/revenue) 

 
ส าหรับบรษัิทผูป้ระกอบการในกลุม่ที ่1 (Non-Repetitive)  ใหด้ าเนนิการตอ่ในขัน้ตอนที ่2 

 

ส าหรับบรษัิทผูป้ระกอบการในกลุม่ที ่2 (Repetitive) ใหด้ าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ในกรณีทีข่อ้มูลไดม้าจากผูป้ระกอบการโดยตรง ใหร้ะบุว่าเป็นผูป้ระกอบการในกลุ่มที ่2 (Repetitive) 
ตามปกต ิ

2. ในกรณีที่ขอ้มูลไดม้าจากประมาณการดว้ยวิธีการค านวณโดยอา้งอิงจากสมมุติฐานที่ไดจ้าก

ผูป้ระกอบการแต่ไม่เขา้หลักเกณฑ์ทั ้งขอ้ 1 และ 2 เป็น ใหร้ะบุว่าเป็นผูป้ระกอบการในกลุ่มที่ 2 
(Repetitive) ตามปกต ิ

3. ในกรณีที่ขอ้มูลไดม้าจากประมาณการดว้ยวิธีการค านวณโดยอา้งอิงจากสมมุติฐานที่ไดจ้าก
ผูป้ระกอบการ และเขา้หลกัเกณฑข์อ้ 1 หรอื 2 ใหร้ะบวุา่เป็นผูป้ระกอบการทีม่ขีอ้มลูดา้นกจิกรรมการวจิัย

และพัฒนาดา้นกจิกรรมนวตักรรมทีส่งูผดิปกต ิ(Extreme) 
 

 

ข ัน้ตอนที ่2 การระบกุลุม่ช ัน้ภมู ิ(Stratum) ทีม่คีา่ความแปรปรวนของขอ้มลูสงู 

ด าเนนิการน าขอ้มูลจากการส ารวจจากผูป้ระกอบการในกลุม่ที ่1 ทีไ่ดจ้ากการสุม่ส ารวจขอ้มูล มาตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง เพือ่ระบวุา่ขอ้มูลทีไ่ดรั้บมาจากผูป้ระกอบการแตล่ะกจิการนัน้ สามารถน ามาแสดงผลของแต่ละชัน้ภูม ิ(Stratum) 

ไดห้รอืไมโ่ดยใช ้2 หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ค่าสัดส่วนความคลาดเคลือ่น (E′) ของสตราตัม จะตอ้งมีค่าไม่สูงเกนิกว่า 45% หรือเป็นกรณีพิเศษที่

คณะท างานของ สวทน. ลงความเห็นวา่เหมาะสมในการแสดงผล 
a. สตราตมัทีไ่มผ่า่นหลกัเกณฑน์ีจ้ะไมถู่กน าไปแสดงผล 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 
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2. ประมาณการณ์ค่าใชจ้่ายดา้นกจิกรรมวจัิยและพัฒนา (R&D Expenditure) ในชัน้ภูม ิตอ้งมีช่วงขอ้มูล 

(Confident Interval) อยู่ในช่วงที่มีค่าไม่ติดลบ กล่าวคือมากกว่า 0 ที่ระดับความมั่นใจ (Confident 
Level) 70%33 

a. ชัน้ภมูทิีไ่มผ่า่นหลักเกณฑน์ี ้จะถกูน ามาคดัแยกบรษัิททีเ่ขา้หลักเกณฑข์อ้ 1 หรอื 2 ในขัน้ตอนที ่
1 ออกจากชัน้ภูมแิละระบบุรษัิททีถู่กคัดแยกเหลา่นัน้เป็นผูป้ระกอบการทีม่ขีอ้มูลดา้นกจิกรรมการ

วจิัยและพัฒนาทีส่งูผดิปกต ิ(Extreme) 

b. หลกัจากคดัแยกแลว้ หากชัน้ภมูยิังคงไมผ่า่นหลกัเกณฑ ์ชัน้ภมูนัิน้ๆจะยังถกูน าไปแสดงผลขอ้มูล
ตามปกต ิแต่จะถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มขอ้มูลประเภทที่ผูใ้ชต้อ้งใชด้ว้ยความระมัดระวัง34 (เป็น 

Cautious ในระดบั Aggregate ของชัน้ภมู)ิ 
 

ข ัน้ตอนที ่3 การจดัท าฐานขอ้มลู 

ด าเนนิการประมาณคา่ตามคา่ถว่งน ้าหนักทีเ่หมาะสมกอ่นทีจ่ะน ามาจัดท าฐานขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูป้ระกอบการในกลุม่ที ่1 (Non Repetitive) จะมกีารถว่งน ้าหนักตามวธิกีารเลอืกตวัอย่างที่
ก าหนด และอตัราการตอบกลับในแตล่ะชัน้ภมู ิ

2. ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากผูป้ระกอบการในกลุม่ที ่2 (Repetitive) เนื่องจากขอ้มูลในกลุม่นี้ไม่ไดม้กีารเลอืกตัวอย่าง 

จงึมกีารถว่งน ้าหนักตามอตัราการตอบกลบัในแตล่ะชัน้ภมู ิ
3. ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นกลุม่ผูป้ระกอบการทีม่ขีอ้มลูสงูผดิปกต ิ(Extreme) ถกูน าไปถว่งน ้าหนักดว้ย 1 

 
 

โดยทีก่ารถว่งน ้าหนักของขัน้ตอนที ่1 และ 2 มสีตูรการค านวณดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 

 
โดยที ่ 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑙 คอื ค่าของลักษณะที่ตอ้งการศกึษา 𝑥 ส าหรับผูป้ระกอบการตัวอย่าง 𝑙 ในขนาดธุรกจิ 𝑘 กลุ่ม

ผูป้ระกอบการ 𝑗 ประเภท มาตรฐานอตุสาหกรรม 𝑖 
𝑁𝑖𝑗𝑘 คอื จ านวนประชากรผูป้ระกอบการทัง้หมดส าหรับขนาดธุรกจิ 𝑘 กลุ่มผูป้ระกอบการ 𝑗 ประเภท
มาตรฐานอตุสาหกรรม 𝑖 โดยองิจากฐานขอ้มลูของกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ปี 2559 

𝑛𝑖𝑗𝑘 คือ ขนาดตัวอย่างผูป้ระกอบการตัวอย่างทัง้ส ิน้ที่มีการตอบกลับส าหรับ ขนาดธุรกจิ 𝑘 กลุ่ม
ผูป้ระกอบการ 𝑗 ประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม 𝑖  

 
จากนัน้ จงึรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการประมาณค่าเพื่อจัดท าฐานขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการประมวลผล

ตอ่ไป  

                                                           
33 คา่ระดบัความมัน่ใจ (Confident Level) ทีย่อมรับไดต้ามหลกัการเก็บและประมวลผลขอ้มลูระดบัในมหภาคซึง่ขนาดตวัอยา่งประมาณ 4,000 ตวัอยา่ง 
34 กลุม่อตุสาหกรรมทีผู่ใ้ชต้อ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั ทัง้หมด 15 ประเภท ไดแ้ก ่(1) สิง่ทอ (2) ไม ้(3) การพมิพ ์(4) ยางและพลาสตกิ (5) โลหะขัน้มลู
ฐาน (6) โลหะประดษิฐ ์(7) ยานยนต ์(8) เครือ่งจกัร (9) การกอ่สรา้ง (10) ธรุกจิคา้สง่/ปลกียานยนตแ์ละอปุกรณ์ (11) หา้ง สะดวกซือ้ ของช า (12) 
คอมพวิเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์(13) อสงัหารมิทรัพย ์(14) บรกิารดา้นธรุกจิอืน่ๆ (15) สขุภาพและอนามยั 
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รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 

 

รูปที ่ก.1 ข ัน้ตอนการบรหิาร 
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ภาคผนวก ข 
อภธิานค าศพัท ์

นยิามของการวจิยัและพฒันา 

การวจิัยและพัฒนา หมายถงึ งานทีม่ลีักษณะสรา้งสรรค ์ซึง่กระท าอย่างเป็นระบบ โดยมจีุดมุ่งหมายเพือ่เพิม่องค์
ความรูโ้ดยรวมถงึองคค์วามรูข้องบคุคล วฒันธรรม และสงัคมรวมทัง้การใชอ้งคค์วามรูใ้นการประยุกตส์รา้งสิง่ใหม ่ 

 
ตวัอยา่ง กจิกรรมทีนั่บเป็นการวจิัยและพัฒนาไดแ้ก ่

 

• การพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบ 

• การพัฒนาโรงงานน าร่อง 

• การวจัิยเพือ่พัฒนาซอฟตแ์วรใ์หมห่รอืปรับปรุงซอฟตแ์วรเ์ดมิอยา่งมนัียส าคญั อาทเิชน่ ภาษาคอมพวิเตอร์

ใหม ่ระบบปฏบิตักิารใหม ่

• การทดลองผลติทีต่อ้งมกีารออกแบบทางวศิวกรรมและการทดสอบอยา่งเขม้ขน้ 

• การออกแบบทางอุตสาหกรรมเพื่อสรา้งผลติภัณฑห์รือกระบวนการผลติใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการวจิัยและ
พัฒนา 

• กจิกรรมทางเทคโนโลยเีพือ่การเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลติภัณฑใ์หมห่ลังจากทีผ่ลติภัณฑ์นัน้

เขา้สูต่ลาด 

• กระบวนการผลติ หรอืขอ้บกพร่องของกระบวนการผลติใหมห่ลงัจากทีก่ระบวนการผลตินัน้ถกูน ามาใชแ้ลว้ 

• การพัฒนาวธิกีารและเครือ่งมอืเพือ่ใชใ้นการพัฒนา/ปรับปรุงผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

• การวจัิยทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
 

ตวัอยา่งกจิกรรมทีไ่มนั่บเป็นการวจิัยและพัฒนา ไดแ้ก ่
 

• การบรกิารขอ้มลูทางวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการ 

• การควบคมุคณุภาพและการทดสอบทีเ่ป็นงานประจ า รวมถงึงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดมาตรฐาน 

• การรวบรวมขอ้มูลเป็นประจ าหรอืทีม่วีัตถุประสงคเ์พือ่ใชท้ั่วๆไป เชน่ การส ารวจผูบ้รโิภค การโฆษณา การ

วจิัยตลาด และการส ามะโน 

• การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การศกึษาวจัิยนโยบาย และการศกึษาวจัิยเกีย่วกับการบริหาร

จัดการ 

• การใหก้ารศกึษา การฝึกอบรม และการบรกิารหลงัการขาย 

• การด าเนนิการและการบรหิารงานในเรือ่งสทิธบิัตร ลขิสทิธิ ์หรอืใบอนุญาต ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับโครงการวจิัย
และพัฒนา 

• กจิกรรมกอ่นทีจ่ะมกีารผลติ เชน่ การสาธติความสามารถในการผลติ เพือ่การคา้โดยตรง การใชเ้ครือ่งมอื 

และการทดสอบการผลติ 

• การส ารวจแร ่ปิโตรเลยีม หรอืกา๊ซธรรมชาต ิ

• การวจิัยด าเนนิงานและการวเิคราะหท์างคณิตศาสตรห์รอืสถติ ิ

• การใชเ้ป็นประจ าของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์การบ ารุงรักษาระบบหรอืซอฟทแ์วร ์
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นยิามของบคุลากรวจิยัและพฒันา 

บุคลากรวจิัยและพัฒนาหมายถงึบุคลากรทุกคนทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกับงานวจิัยและพัฒนา  รวมถงึบุคลากรที่
ใหบ้รกิารโดยตรงแก่งานวจิัยและพัฒนา อาทเิชน่ ผูบ้รหิาร โครงการวจิัยและพัฒนา เจา้หนา้ทีโ่ครงการวจิัยและพัฒนา 

และเจา้หนา้ทีธ่รุการ โดยสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก ่

 
1. นักวิจัย (รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร) คือ บุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาหรือสรา้ง

แนวความคดิใหม่ ผลติภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่หรือระบบใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการที่
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว 

 
2. ชา่งเทคนคิหรือผูช้ว่ยนักวจัิย หมายถงึ บคุลากรทีป่ฏบิัตงิานในโครงการวจิัยและพัฒนา โดยอาศัย ความรู ้

เชงิเทคนคิและประสบการณ์ในดา้นวศิวกรรม วทิยาศาสตรก์ายภาพ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ สงัคมศาสตร ์และ/

หรอื มนุษยศาสตรภ์ายใตก้ารก ากบัและการใหค้ าแนะน าจากนักวจิัย 
 

3. บคุลากรสนับสนุนอืน่ๆ หมายถงึ บคุลากรทัง้ทีใ่ชท้กัษะและไมใ่ชท้กัษะ อาทเิชน่ นักบญัช ีนักการจัดการ นัก
ธรุการ ทีท่ างานในโครงการวจิัยและพัฒนา หรอืท างานสนับสนุนโครงการวจิัยและพัฒนาโดยตรง 

 

คา่ใชจ้า่ยในการวจัิยและพัฒนาประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ย 2 ประเภทหลกั อนัไดแ้ก ่
 

1. คา่ใชจ้า่ยหมนุเวยีน สามารถจ าแนกไดด้งัตอ่ไปนี ้
 

• คา่จา้งบคุลากรวจิัยและพัฒนา หมายถงึ มลูคา่รวมของเงนิเดอืนและคา่สวัสดกิารอืน่ๆ อาทเิชน่ 

ค่ารักษาพยาบาล เงินโบนัส และเงินเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ที่กิจการจ่ายแก่บุคลากรที่

เกีย่วขอ้งกับงานวจิัยและพัฒนา เนื่องจาก ค่าจา้งบุคลากรวจิัยและพัฒนาอาจค านวณไดย้าก 
การประมาณคา่อยา่งดทีีส่ดุสามารถยอมรับได ้

• คา่ใชจ้่ายหมุนเวยีนอืน่ๆ หมายถงึ คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน นอกเหนือจากคา่จา้ง อาทเิชน่ 

คา่วัสดสุ ิน้เปลอืง คา่ซอ่มบ ารุง คา่บ ารุงรักษา คา่ใชจ้่ายส าหรับวัตถุดบิ คา่สมาชกิฐานขอ้มูลที่
ใชใ้นโครงการวจัิยและพัฒนา ทัง้นี ้ไมนั่บ รวมคา่ใชจ้า่ยดา้นการถา่ยทอดเทคโนโลย ี

 
2. คา่ใชจ้่ายลงทนุ หมายถงึ คา่ใชจ้่ายรวมส าหรับสนิทรัพยถ์าวรทีใ่ชส้ าหรับโครงการวจัิยและพัฒนา โดยเป็น

คา่ใชจ้่าย ทัง้หมด ณ ปีทีม่คีา่ใชจ้่ายหรอืการลงทนุเกดิขึน้จรงิ ไม่ใชก่ารบันทกึมูลคา่ทางบัญชแีละไม่มกีาร

น าคา่เสือ่มราคามาคดิค านวณ คา่ใชจ้า่ยลงทนุ สามารถจ าแนกไดด้งันี ้
 

• ทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลูกสรา้งอืน่ๆ หมายถงึ ค่าทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลูกสรา้งทีจั่ดหาส าหรับ

กจิกรรมวจิัยและ พัฒนา (อาทเิชน่ ส าหรับสรา้งหอ้งทดลอง และโรงงานตน้แบบ) ค่าใชจ้่าย
สว่นนี้ไม่นับรวมคา่ใชจ้่ายส าหรับทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลกูสรา้งทีไ่ม่ถูกน ามาใชโ้ดยตรงส าหรับ

กจิกรรมวจิัยและพัฒนา (อาทเิชน่ คา่กอ่สรา้งโรงอาหาร หรอื ทีจ่อดรถ) 

• คา่ครุภัณฑ ์หมายถงึ คา่ใชจ้่ายลงทนุส าหรับพาหนะ ซอฟตแ์วร ์เครือ่งจักร และอปุกรณ์ ทีถู่ก

น ามาใชโ้ดยตรงในกจิกรรมวจิัยและพัฒนา หากครุภัณฑถ์ูกจัดหามาเพือ่ใชป้ระโยชน์อืน่ๆ ใน
กจิการดว้ย ใหบ้นัทกึเฉพาะสดัสว่นทีถ่กูน ามาใชใ้นกจิกรรมวจัิยและพัฒนา 
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นยิามของประเภทของการวจิยัและพฒันา 

การวจิัยและพัฒนานัน้สามารถแบง่ออกเป็น ม ี3 ประเภท ไดแ้ก ่
 

1. การวจิัยพืน้ฐาน เป็นการศกึษาคน้ควา้ทางทฤษฎ ีหรอืทางการทดลอง เพือ่หา ความรูใ้หม่ ๆ โดยทีย่ังไม่มี

จดุมุง่หมายทีช่ดัเจนหรอืเฉพาะเจาะจงในการน าผลการวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นทาง ปฏบิตั ิยกตวัอยา่งเชน่ 
 

• การศกึษากลไกของอวยัวะทีม่ชีวีติไดใ้นเซลลแ์ปลกปลอมทีแ่ตกตา่งจากตวัเอง (ยนี แอนตี-้ยนี 

เป็นตน้) 

• การศกึษาโปรตนีจากการสังเคราะหท์างชวีวทิยาของตน้ไมท้ีเ่กีย่วพันกับอัตราการสังเคราะห์
แสง 

• การศกึษาโครงสรา้งของสังคมและการเคลื่อนไหวของอาชพีในสังคมของชุมชน การผสม 

ผสาน และ การเปลีย่นแปลงลกัษณะของสถานะอาชพีทางสงัคม ชนชัน้ของสงัคม เป็นตน้ 

• การศกึษาบทบาทของครอบครัวในอารยะธรรมทีแ่ตกตา่งกนัไปในอดตีและปัจจุบนั 
 

2. การวจัิยประยุกต ์เป็นการศกึษาคน้ควา้เพือ่หาความรูใ้หม่ ๆ โดยมวีัตถุประสงค ์หรอืเป้าหมายส าคัญเพื่อน า

ผลจากการศกึษาไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิปฏบิตั ิยกตวัอยา่งเชน่ 
 

• การศกึษากลไกภูมคิุม้กันซึง่เป็นสาเหตขุองการปฏเิสธเนื้อเยือ่แปลกปลอม โดยมุ่งทีจ่ะคน้หา

หนทางทีจ่ะระงับการท างานของกลไกเหลา่นัน้ในกรณีของการสบัเปลีย่นอวยัวะ 

• การศกึษาสัดสว่นของการเกดิและการเจรญิเตบิโตของธัญพืชทีเ่กีย่วขอ้งกับการตา้นทานโรค
เพือ่ทีจ่ะหาขอ้มลูน าไปเพาะเลีย้งธัญพชืชนดิใหม่ๆ  ทีม่คีวามตา้นทานโรค 

• พัฒนาโมเดลการใชข้อ้มูลเพือ่ทีจ่ะท านายผลทีต่ามมาในอนาคตของแนวโนม้การเคลือ่นทีท่าง

สงัคมทีม่อียูเ่ดมิ 

• การศกึษาบทบาทและต าแหน่งของครอบครัวในประเทศใดประเทศหนึง่โดยเฉพาะ หรอืภมูภิาค

ใดภมูภิาคหนึง่ในระยะเวลาปัจจบุนัเพือ่มุง่หมายทีจ่ะเตรยีมการวดัผลทางสงัคมทีต่รงกบักรณี 
 

3. การพัฒนา เป็นการศกึษาอย่างมีระบบ โดยน าความรูท้ี่มีอยู่แลว้ มาสรา้งวัตถุดบิ เครื่องมือ ผลติภัณฑ์ 
กระบวนการผลติ ระบบและการบริการใหม่ หรือปรับปรุงผลติภัณฑ์/กระบวนการผลติเดมิทีม่ีอยู่แลว้ใหด้ี

ยิง่ข ึน้ 
 

• การพัฒนาเทคนคิการระงับกลไกการปฏเิสธเนือ้เยือ่แปลกปลอมโดยใชย้าเพือ่จะท า ใหก้ารสบั 

เปลีย่นอวยัวะประสบผลส าเร็จ 

• การเพาะเลีย้งธัญพชืชนดิใหม่ๆ  ทีม่คีวามตา้นทานโรคสงู 

• พัฒนาและทดสอบโปรแกรมทีจ่ะกระตุน้การเคลือ่นทีข่องสังคมบางลักษณะหรือกลุ่มเชือ้ชาติ

ใหม้ากขึน้ 

• พัฒนาและทดสอบโครงการเงนิอดุหนุนเพือ่สง่เสรมิโครงสรา้งของครอบครัวในกลุม่ท างานทีม่ี
รายไดต้ า่ 
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นยิามของสาขาของการวจิยั 

การวจิัยและพัฒนาสามารถจ าแนกตามมาตรฐานสากลโดยอา้งองิมาตรฐาน Field of Science (FoS 2007) ดงันี ้
 

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ(Natural sciences) ไดแ้ก ่

• คณติศาสตร ์(Mathematics) 

• คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ (Computer and information science) 

• วทิยาศาสตรก์ายภาพ (Physical sciences) 

• วทิยาศาสตรเ์คม ี(Chemical sciences) 

• โลกศาสตร ์และวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้มอืน่ๆ Earth and related environmental sciences) 

• ชวีวทิยา (Biological science) 

• วทิยาศาสตรธ์รรมชาตอิืน่ๆ (Natural science) 
 

2. วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Engineering and technology) ไดแ้ก ่

• วศิวกรรมโยธา (Civil engineering) 

• วิศวกร รมไฟฟ้า  อิเ ล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร  (Electrical, electronic, information 

engineering) 

• วศิวกรรมเครือ่งกล (Mechanical engineering) 

• วศิวกรรมเคม ี(Chemical engineering) 

• วศิวกรรมวสัด ุ(Materials engineering) 

• วศิวกรรมชวีการแพทย ์(Medical engineering or Biomedical engineering) 

• วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม (Environmental engineering) 

• เทคโนโลยชีวีภาพสิง่แวดลอ้ม (Environmental biotechnology) 

• เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหการ (Industrial biotechnology) 

• นาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology) 

• วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีืน่ๆ (Other engineering and technology) 
 

3. วทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสขุภาพ (Medical and health sciences) ไดแ้ก ่

• เวชศาสตรพ์ืน้ฐาน (Basic medicine) 

• เวชศาสตรค์ลนิกิ (Clinical medicine) 

• วทิยาศาสตรส์ขุภาพ (Health sciences) 

• เทคโนโลยชีวีภาพสขุภาพ (Health biotechnology) 

• วทิยาศาสตรก์ารแพทยอ์ืน่ๆ (Other medical sciences) 
 

4. เกษตรศาสตร ์(Agricultural sciences) ไดแ้ก ่

• เกษตร ป่าไม ้และประมง (Agriculture, forestry, and fishery) 

• สตัวบาลและวทิยาศาสตรน์ ้านม (Animal and dairy science) 

• สตัวแพทยศ์าสตร ์(Veterinary sciences) 

• เทคโนโลยชีวีภาพการเกษตร (Agricultural biotechnology) 

• เกษตรศาสตรอ์ืน่ๆ (Other agricultural science) 
 

5. สงัคมศาสตร ์(Social sciences) ไดแ้ก ่

• จติวทิยา (Psychology) 

• เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิ (Economics and business) 

• ศกึษาศาสตร ์(Educational sciences) 

• สงัคมวทิยา (Sociology) 

• กฎหมาย (Law) 

• รัฐศาสตร ์(Political science) 

• ภมูศิาสตรส์งัคมและเศรษฐกจิ (Social and economic geography) 

• สือ่และการสือ่สาร (Media and communications) 

• สงัคมศาสตรอ์ืน่ๆ (Other social sciences) 

 
6. มนุษยศาสตร ์(Humanities) ไดแ้ก ่

• ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ี(History and archaeology) 

• ภาษาและวรรณกรรม (Languages and literature) 

• ปรัชญา จรยิศาสตร ์และศาสนา (Philosophy, ethics, and religion) 

• ศลิปศาสตร ์(Art) 

• มนุษยศาสตรอ์ืน่ๆ (Other humanities) 
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นยิามของกจิกรรมนวตักรรม 

นวัตกรรม คอื สรา้งใหเ้กดิสนิคา้หรอืบรกิาร กระบวนการ วธิทีางการตลาด หรอืวธิขีององคก์ารในการด าเนนิธรุกจิ 
สถานทีท่ างาน หรอืความสมัพันธก์ับภายนอก ในรูปแบบใหม่ หรอืมกีารปรับปรุงอยา่งชดัเจน โดยนวัตกรรมแบง่ออกเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก ่

 
1. นวัตกรรมดา้นผลติภัณฑ ์คอื การน าสนิคา้หรอืบรกิารทีใ่หม่ หรอืมกีารปรับปรุงอย่างมากในดา้นคณุลักษณะ

และการน าไปใชป้ระโยชน์ นวัตกรรมดา้นนี้ไดร้วมถงึการปรับปรุงอย่างเห็นไดช้ดัในดา้นลักษณะทางเทคนคิ 
องคป์ระกอบ หรือวัสดุทีใ่ช ้รวมถงึซอฟทแ์วร์ทีม่ลีักษณะการใชง้านทีง่่ายต่อผูใ้ช ้และลักษณะการใชง้าน

อืน่ๆ 
2. นวัตกรรมดา้นกระบวนการ คอื การน ารูปแบบการผลติและการสง่มอบสนิคา้แบบใหม่ หรอืมลีักษณะของการ

ปรับปรุงจากเดมิอย่างเห็นไดช้ัด ซึง่หมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดา้นเทคนิค อุปกรณ์และ/หรือ

ซอฟทแ์วรท์ีใ่ช ้
3. นวัตกรรมดา้นองคก์ร คอื การน าวธิทีางดา้นองคก์รรูปแบบใหม่มาปรับใชใ้นการด าเนนิธุรกจิขององคก์ร ใน

สถานทีท่ างาน หรอืในดา้นความสมัพันธ ์กบัภายนอก 
4. นวัตกรรมทางการตลาด คอื การน าวธิกีารทางการตลาดใหม่ๆ ซึง่อาจจะเกีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงดา้น

การออกแบบผลติภัณฑห์รือบรรจุภัณฑแ์บบใหม่ การก าหนดต าแหน่งของผลติภัณฑแ์บบใหม่ การสง่เสรมิ

การขาย หรอืการก าหนดราคาแบบใหม่ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบส ารวจการวจิยัและพฒันา และกจิกรรมนวตักรรม ภาคเอกชน ประจ าปี 2561 

 การส ารวจขอ้มูลการวจัิยและพัฒนา และกจิกรรมนวัตกรรมของภาคเอกชน ประจ าปี 2561 เป็นภารกจิที ่สวทน. 

ด าเนนิมาอย่างต่อเนื่อง โดยการส ารวจนี้ มวีัตถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลส าคัญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการก าหนด

นโยบายสง่เสรมิการยกระดับขดีความสามารถของภาคเอกชนในดา้นการวจัิยและพัฒนา และสะทอ้นใหเ้ห็นถงึศักยภาพ 

ทางการแขง่ขนัของไทยเมือ่เปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ๆ ซึง่มคีวามส าคัญตอ่การก าหนดทศิทางและนโยบายในการพัฒนา

ประเทศตอ่ไปในอนาคต 

 
ประโยชนท์ีผู่ป้ระกอบการจะไดร้บัจากการตอบแบบสอบถาม 

• รายงานผลการส ารวจขอ้มูลการวจัิยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการลงทนุดา้นวจัิยและ

พัฒนา และกจิกรรมนวตักรรม 

• โอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยที ่สวทน.จัดขึน้ เพือ่สรา้งโอกาสในการร่วมมอืทางธุรกจิ ดา้นการวจิัยและ
พัฒนา กจิกรรมนวัตกรรมกับผูป้ระกอบการรายอืน่ และขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกับโครงการสง่เสรมิ R&D และกจิกรรม

นวตักรรมของหน่วยงานภาครัฐและองคก์รพันธมติร 

แบบสอบถามนีเ้ป็นการส ารวจขอ้มลูของ “ปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)” โดยหากทา่นไมม่ขีอ้มลูในการตอบค าถาม  

ทา่นสามารถ “ประมาณคา่หรอืสดัสว่นคร่าวๆ” ได ้
ขอ้มลูนีจ้ะ “ไมถ่กูเปิดเผย เผยแพร่ ตพีมิพข์อ้มลูรายบคุคลหรอืรายกจิการใดๆ” 

 

แบบสอบถามในครั้งนี้ ประกอบดว้ย 4 ส่วน : 1) ขอ้มูลทั่วไป, 2) การวจิัยและพัฒนา, 3) กจิกรรมนวัตกรรม, และ  
4) ความเชือ่มโยงภายนอกดา้นการวจัิยและพัฒนา และกจิกรรมนวัตกรรม หากท่านมขีอ้สงสัยเกีย่วกับแบบสอบถามนี้ 

กรุณาตดิตอ่ 

• คณุทศันยี ์วญิญปูกรณ์, หัวหนา้ทมีส ารวจขอ้มลู (Tassanee@rdisurvey.com) เบอรโ์ทรศพัท ์096-107-6027 

• คณุอรยิวตัร เสนาคณุ, เจา้หนา้ทีป่ระสานงานโครงการ สวทน. (Ariyawat@sti.or.th)  
เบอรโ์ทรศพัท ์02-160-5432 ตอ่ 411 

 

สว่นที ่ 1 ขอ้มูลท ัว่ไป 
 

ขอ้ 1 

ชือ่-นามสกลุ ผูต้อบแบบสอบถาม  ต าแหน่ง  

ชือ่สถานประกอบการภาษาไทย  

ชือ่สถานประกอบการภาษาองักฤษ  

ทีอ่ยู่  

อเีมล  Website  

โทรศพัท ์  โทรสาร  

 

ขอ้ 2 

หมายเลขทะเบยีนนติบิคุคล (13 หลกั)  

 
ขอ้ 3 

ปีทีก่อ่ตัง้กจิการ  

 
ขอ้ 4 กรุณาระบุโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้ในกจิการของทา่น  

 1 ถอืหุน้โดยคนไทยทัง้หมด 

 2 ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 51-99 

 3 ถอืหุน้โดยคนไทยรอ้ยละ 1-50   หากตอบ 3 หรอื 4 
โปรดระบปุระเทศของผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

ประเทศ_________________ 
 4 ถอืหุน้โดยตา่งชาตทิัง้หมด 

 

ขอ้ 5  ปี 2560 

กจิการของทา่นมสีถานะเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่บรรษัทขา้มชาตหิรอืไม่ ___เป็น / ___ไมเ่ป็น 

หากเป็น โปรดระบปุระเทศทีส่ านักงานใหญข่องกลุม่บรรษัทของทา่นตัง้อยู่ ประเทศ____________________ 
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ขอ้ 6 กรุณาระบุสถานภาพทางการเงนิของกจิการของทา่น ปี 2560 (บาท) 

สนิทรัพย ์Asset  

ทนุ Capital  

รายไดห้ลกั (รวมยอดขายและรายไดจ้ากการด าเนนิงาน) Total sales and operating revenue  

ก าไรสทุธ ิNet profit  

 

ขอ้ 7 กรุณาระบุสดัสว่นรายไดห้ลกัจ าแนกตามตลาดในประเทศและตลาดสง่ออก  ปี 2560 

รายไดจ้ากตลาดในประเทศ Domestic revenue % 

รายไดจ้ากตลาดสง่ออก Export revenue % 

รวมรายได ้Total revenue 100% 

 

ขอ้ 8 กรุณาระบุสดัสว่นรายไดห้ลกัจ าแนกตามประเภททีม่าของรายได ้ ปี 2560 

การผลติ

ผลติภัณฑ ์

ทีผ่ลติโดยกจิการของทา่นตามแบบทีก่ าหนดโดยบรษัิทแมห่รอืกจิการในเครอื % 

ทีผ่ลติโดยกจิการของทา่นตามแบบทีก่ าหนดโดยผูซ้ือ้ภายนอก (OEM) % 

ทีไ่ดรั้บการพัฒนาและออกแบบโดยกจิการของทา่นตามความตอ้งการของผูซ้ือ้ (ODM) % 

ทีไ่ดรั้บการพัฒนาและออกแบบโดยกจิการของทา่นและขายภายใตต้ราสนิคา้ของทา่นเอง 

(OBM) 
% 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ คอื % 

การบรกิาร % 

การซือ้มาขายไป % 

รวมรายได ้Total revenue 100% 

 

ขอ้ 9 กรุณาระบุจ านวนพนกังานของกจิการของทา่น ปี 2560 

จ านวนพนักงานทัง้หมด คน 

 

ขอ้ 10 กจิการของทา่นมกีารด าเนนิกจิกรรมทางเทคโนโลยดีงัตอ่ไปนีใ้นปี 2560 หรอืไม ่

กจิกรรมทางเทคโนโลย ี “ ” หาก “ม”ี 

การซอืเครือ่งจักรและอปุกรณ๋ รวมถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ (Acquisition of machinery, 

equipment (including computer hardware)) 
 

การซือ้ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์(Acquisition of computer software)  

การน าเทคโนโลยจีากภายนอกมาใช ้(Acquisition of external technology)  

การปรับใชเ้ทคโนโลยจีากภายนอก (Adaptation of external technology)  

การจา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลย ี(Acquisition of expert technology)  

การควบคมุคณุภาพ (Quality control) เชน่ การสุม่ตรวจสนิคา้  

การทดสอบ (Testing)  

การออกแบบกระบวนการหรอืระบบ (Process or system design)  

การออกแบบผลติภัณฑ ์(Product design)  

การท าวศิวกรรมยอ้นรอย (Reverse Engineering)   

การใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) ในการผลติ และ/หรอืพัฒนาผลติภัณฑ ์  

การใชน้าโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology) ในการผลติ และ/หรอืพัฒนาผลติภัณฑ ์  

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ คอื  

 

ขอ้ 11 กจิการของทา่นกอ่ใหเ้กดิผลผลติดงัตอ่ไปนีใ้นปี 25600 หรอืไม ่ 
 

ผลผลติ “ ” หาก “ม”ี 

สิง่ประดษิฐ ์(Inventions)   

ตวัตน้แบบ (Prototypes)  

โรงงานตน้แบบ (Pilot plants)  

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ คอื   

 

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 
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ขอ้ 12 กจิการของทา่นมคีวามสามารถในการดดูซบัองคค์วามรูจ้ากภายนอกส าหรบักจิกรรมดงัตอ่ไปนี ้

ในปี 2560 หรอืไม ่

การดดูซบัองคค์วามรูจ้ากภายนอก “ ” หาก “ม”ี 

การลงทนุซือ้องคค์วามรูจ้ากภายนอก (Acquisition) เชน่ การซือ้เครือ่งจักรส าหรับการวจัิยและ

พัฒนา 
 

การดดูซบัองคค์วามรูจ้ากภายนอก (Assimilation) เชน่ ความร่วมมอืดา้นความรูก้บัผูจั้ดจ าหน่าย 

สถาบนัตา่งๆ ลกูคา้ 
 

การเปลีย่นแปลง (Transformation) เชน่ ภายในบรษัิทมพีนักงานหรอืการฝึกอบรมในกจิกรรม

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 

การแสวงหาองคค์วามรูจ้ากขา้งนอกบรษัิท (Exploitation) เชน่ นวตักรรมทีท่ าผลติภัณฑใ์หมท่ี่

ด าเนนิโดยบรษัิท 
 

 

สว่นที ่ 2 การวจิยัและพฒันา (R&D) 

 
ขอ้ 13 

 

ทา่นมสีว่นงาน ฝ่าย หรอืแผนกวจัิยและพัฒนาหรอืไม่ 
“ ” หาก “ม”ี 

 

 
ขอ้ 14 ทา่นมกีารท าวจิยัและพฒันาภายในกจิการหรอืวา่จา้งหนว่ยงาน

ภายนอกหรอืไม ่
 

การท าวจิัยและพัฒนา “ ” หาก “ม”ี 

โดยท าภายในกจิการ (In-house)  

โดยการวา่จา้งกจิการ/หน่วยงานภายนอก 
ใหท้ าการวจิัยและพัฒนา 

ในประเทศ  

(Domestic outsource) 
 

ตา่งประเทศ  

(Foreign outsource) 
 

 
ขอ้ 15 

ในปี 2561 ทา่นมกีารลงทนุดา้น R&D (ทัง้ภายในหรอืภายนอกกจิการ) หรอืไม่ 
“ ” หาก “ม”ี 

 

 

สว่นที ่ 2.1 การวจิยัและพฒันา ภายในกจิการ  (หากปีใดไมม่กีารวจิยัและพฒันา ภายในกจิการ  

ใหข้า้มไป สว่นที ่2.2) 

 

ขอ้ 16 ในปี 2560 น ัน้ 
 

กจิกรรม R&D ทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื  

วตัถปุระสงคห์ลักคอื  

 

ขอ้ 17 กรุณาจ าแนกคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาภายในกจิการ ตามประเภท

คา่ใชจ้า่ย 
ปี 2560 (บาท) 

คา่ใชจ้่ายหมนุเวยีน 
คา่จา้งบคุลากรดา้นวจิัยและพัฒนา  

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ (คา่ตอบแทน คา่ใชส้อย คา่วัสด ุคา่สาธารณูปโภค)  

คา่ใชจ้่ายลงทนุเฉพาะที่

ใชส้ าหรับกจิกรรม R&D 

ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ  

- ทีด่นิทีใ่ชส้ าหรับการวจัิยและพัฒนา  

- อาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีใ่ชส้ าหรับการวจัิยและพัฒนา  

ครุภัณฑ ์เชน่ เครือ่งจักร อปุกรณ์ ยานพาหนะ ซอฟทแ์วร ์  

- เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทีใ่ชส้ าหรับการวจัิยและพัฒนา  

- ยานยนตแ์ละพาหนะอืน่ๆ ทีใ่ชส้ าหรับการวจัิยและพัฒนา  

- ซอฟทแ์วรท์ีใ่ชส้ าหรับการวจัิยและพัฒนา  

รวมคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาภายในกจิการ (Total in-house R&D expenditure)  

 

ขอ้ 18 กรุณาจ าแนกแหลง่ทีม่าของทนุส าหรบัคา่ใชจ้า่ยในขอ้ 17 

 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 
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ขอ้ 19 กรุณาจ าแนกแหลง่ทีม่าของทนุส าหรบัคา่ใชจ้า่ยในขอ้ 17 ปี 2560 

เงนิทนุภายในกจิการ Internal sources % 

เงนิทนุภายนอกกจิการ 

External sources 

เงนิทนุจากภาครัฐบาล % 

เงนิทนุจากภาคอดุมศกึษา % 

เงนิทนุจากรัฐวสิาหกจิ % 

เงนิทนุจากภาคเอกชนในประเทศ % 

เงนิทนุองคก์รตา่งประเทศ % 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  % 

รวมเงนิทนุ Total funds 100% 

 

ขอ้ 20 กรุณาจ าแนกคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาภายในกจิการ ตามวตัถปุระสงค ์

 

ปี 2560 

ปรับปรุงกระบวนการท างานเดมิ % 

พัฒนากระบวนการท างานใหม ่ % 

ปรับปรุงผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) เดมิ % 

พัฒนาผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) ใหม ่ % 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  % 

รวมคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาภายในกจิการ (Total in-house R&D expenditure) 100% 

 

ขอ้ 21 กรุณาจ าแนกคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาภายในกจิการ ตามประเภทการวจิยั ปี 2560 

วจิัยพืน้ฐาน Basic Research (หาความรูใ้หมโ่ดยไมม่จีดุมุง่หมายหรอืการน าไปใชท้ีช่ดัเจน) % 

วจิัยประยุกต ์Applied Research (หาความรูใ้หมโ่ดยทีม่จีดุมุง่หมายหรอืการน าไปใชท้ีช่ดัเจน) % 

การพัฒนา Development (การน าความรูท้ีม่อียู่แลว้มาพัฒนาผลติภัณฑ ์(สนิคา้และบรกิาร) และ/

หรอืกระบวนการใหด้ขี ึน้/ใหม)่ 
% 

รวมคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาภายในกจิการ (Total in-house R&D expenditure) 100% 

 

ขอ้ 22 กรุณาจ าแนกคา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยัและพฒันาภายในกจิการ ตามสาขาการวจิยั ปี 2560 

วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ(วทิยาศาสตรเ์คม ีโลกและวทิยาศาสตร ์วทิยาศาสตรด์า้นชวีวทิยา) % 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(วศิวกรรมโยธา อเิล็กทรอนกิส ์เครือ่งกล การบนิ โลหะและวสัด ุ

และคอมพวิเตอรแ์ละระบบสือ่สาร) 
% 

วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(การแพทยพ์ืน้ฐาน การแพทยค์ลนิกิ และวทิยาศาสตรส์ขุภาพ) % 

เกษตรศาสตร ์(รวมถงึสตัวแพทย)์  % 

สงัคมศาสตร ์(จติวทิยา เศรษฐศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์และอืน่ๆ) % 

มนุษยศาสตร ์(ประวตัศิาสตร ์ภาษาและวรรณคด ีและอืน่ๆ เชน่ ปรัชญา) % 

รวมคา่ใชจ้่ายดา้นการวจัิยและพัฒนาภายในกจิการ (Total in-house R&D expenditure) 100% 

 
ขอ้ 23 กจิการของทา่นมกีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมรูปแบบใด (ตอบเพยีงขอ้เดยีว) 

รูปแบบการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม “ ” หาก “ม”ี 

การพัฒนาปรับปรุงสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัทีม่อียู่บนฐานธรุกจิเดมิ เชน่ ระบบ 
ERP ระบบบรหิารจัดการ ปรับปรุงระบบการผลติ ระบบอตัโนมัตแิละ/หรอื หุน่ยนต ์(Automation & 

Robotics) 

 

การคดิคน้รูปแบบธรุกจิใหม่ๆ  ทีส่ามารถขยายตัวไดอ้ย่างรวดเร็วดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทีใ่ชอ้ยู ่เชน่ การร่วมท าวจัิยกบับรษัิทหรอืสถาบนัวจัิยของรัฐ และมหาวทิยาลัยเพือ่พัฒนา

เทคโนโลยฐีานของกลุม่ (Platform technology) ทีแ่ตล่ะบรษัิทสามารถลงทนุตอ่ยอดเพือ่ใช ้

ปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติหรอืพัฒนาสนิคา้และบรกิารใหม ่

 

การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมใ่นส าหรับการด าเนนิธรุกจิทีม่อียูเ่ดมิ เชน่ การสรา้งระบบบรหิาร

จัดการการวจิัยและพัฒนานวตักรรม หรอืจัดตัง้แผนกวจิัยในบรษัิท (ทีม่รีะบบบรหิารจัดการเชือ่มโยง
กบัแผนกการผลติ การทดสอบ การตลาด และการขาย) 

 

การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหมใ่นส าหรับการด าเนนิรูปแบบธรุกจิใหม่ๆ   
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ขอ้ 24 กรุณาระบุประเภทบุคลากรวจิยัและพฒันาทีก่จิการของทา่นมใีนแบบรายหวั (Head Count) และแบบ 

เทยีบเทา่กบัการท างานเต็มเวลา (FTE) 

จ านวนบคุลากรวจิัยและพัฒนา 

ปี 2560 

คนไทย Thais คนตา่งชาต ิForeigners 

แบบรายหัว แบบ FTE แบบรายหัว แบบ FTE 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 

นักวจิัย

(นักวทิยาศาสตร์

และวศิวกร) 

ระดบัปรญิญาเอก คน คน คน-ปี คน-ปี คน คน คน-ปี คน-ปี 

ระดบัปรญิญาโท คน คน คน-ปี คน-ปี คน คน คน-ปี คน-ปี 

ระดบัปรญิญาตร ี คน คน คน-ปี คน-ปี คน คน คน-ปี คน-ปี 

ชา่งเทคนคิและผูช้ว่ยนักวจัิย คน คน คน-ปี คน-ปี คน คน คน-ปี คน-ปี 

ผูท้ีท่ างานสนับสนุน คน คน คน-ปี คน-ปี คน คน คน-ปี คน-ปี 

รวมจ านวนพนักงาน คน คน คน-ปี คน-ปี คน คน คน-ปี คน-ปี 

*กรุณาระบขุอ้มลูของ FTE เป็นตวัเลขระดับทศนยิม 2 ต าแหน่ง; หากทา่นมกีารท าการวจิัยและพัฒนาภายในกจิการ 
จะตอ้งมจี านวนของผูท้ าการวจิัยและพัฒนาดว้ย  
 

สว่นที ่ 2.2 การวา่จา้งกจิการ/หนว่ยงานภายนอกใหท้ าวจิยัและพฒันา (หากปีใดไมม่กีารวา่จา้งหนว่ยงาน
ภายนอกใหท้ าวจิยัและพฒันา ใหข้า้มไปสว่นที ่3) 

ขอ้ 25 กรุณาประมาณการคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการวา่จา้งกจิการ/หนว่ยงานภายนอกใหท้ า R&D  

ปี 2560 

(บาท) 

วา่จา้งกจิการ/หน่วยงานอืน่ใน

ประเทศใหด้ าเนนิการวจิัย

และพัฒนา 

Domestic outsource  

มหาวทิยาลัย/สถาบนัการศกึษาในประเทศ  

องคก์รวจิัยของรัฐในประเทศ   

บรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทแมท่ีอ่ยูใ่นประเทศ   

หน่วยงานหรอืกจิการอืน่ๆในประเทศ (แตไ่มร่วมหน่วยงานของรัฐ)  

วา่จา้งกจิการ/หน่วยงานอืน่ใน

ตา่งประเทศใหด้ าเนนิการ

วจิัยและพัฒนา 

Foreign outsource of R&D 

มหาวทิยาลัย/สถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ   

องคก์รวจิัยของรัฐในตา่งประเทศ   

บรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทแมท่ีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ  

หน่วยงานหรอืกจิการอืน่ๆในตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมหน่วยงานของรัฐ)  

รวมคา่ใชจ้่ายส าหรับการวา่จา้งกจิการ/หน่วยงานภายนอกใหด้ าเนนิการวจัิยและพัฒนา  

 

ขอ้ 26 กรุณาระบุเหตผุลในกรณีทีท่า่นวา่จา้งกจิการ/หนว่ยงานในตา่งประเทศใหท้ า R&D ในปี 2560 
(หากปีใดไมม่กีารวา่จา้งหน่วยงานในตา่งประเทศใหท้ าวจิัยและพัฒนา ใหข้า้มไป สว่นที ่3) 

เหตผุล “ ” หาก “ใช”่ 

ขาดแคลนบคุลากรวจิัยและพัฒนาในสาขาทีจ่ าเป็น  

ขาดแคลนสถานที ่วสัด ุเครือ่งมอื หรอือปุกรณ์ทีจ่ าเป็นส าหรับกจิกรรมวจัิยและพัฒนา  

กจิกรรมวจิัยและพัฒนาดงักลา่ว เป็นโครงการความร่วมมอืกบัหน่วยงาน/องคก์รในตา่งประเทศ  

เป็นนโยบายของกจิการใหม้กีารวา่จา้งหน่วยงาน/องคก์ารในตา่งประเทศท ากจิกรรมวจิัยและพัฒนา  

เป็นนโยบายของกจิการทีจ่ะท าวจิัยและพัฒนาภายในบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทลกูในตา่งประเทศ  

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ   

 

สว่นที ่ 3 กจิกรรมนวตักรรม 
 

ขอ้ 27 ในชว่งปี 2560 กจิการของทา่นมกีจิกรรมนวตักรรมดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่

กจิกรรมนวตักรรม “ ” หาก “ม”ี 

การซือ้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ทนัสมัย รวมถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์ซอฟแวร ์เพือ่ปรับปรุงผลติภัณฑ์

หรอืกระบวนการผลติใหม่ 
 

การซือ้ความรูจ้ากภายนอก อาท ิการซือ้สทิธทิรัพยส์นิทางปัญญา (เชน่ สทิธบิตัร) ซือ้องคค์วามรู ้

(know-how และองคค์วามรูอ้ ืน่ๆ) จากกจิการอืน่หรอืองคก์รอืน่ ทัง้นีร้วมถงึ การจัดจา้งทีป่รกึษา 

เพือ่ปรับปรุงผลติภัณฑห์รอืกระบวนการผลติใหม่ 

 

การฝึกอบรมทีม่จีดุประสงคเ์พือ่พัฒนานวตักรรม (ทัง้การฝึกอบรมภายในหรอืนอกองคก์ร ทีม่ี

จดุมุง่หมายเพือ่พัฒนานวตักรรมผลติภัณฑแ์ละกระบวนการใหม่) 
 

การออกแบบ รูปร่างและภาพลักษณ์ของสนิคา้และบรกิารใหม ่  

การน านวตักรรมออกสูต่ลาดและการใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย ์ประกอบดว้ย การวจัิยตลาด การ

พัฒนากลยุทธท์างการตลาด  

การโฆษณาประชาสมัพันธส์ าหรับนวตักรรม และการพัฒนาตราสญัลกัษณ์ของสนิคา้ 

 

อืน่ๆ เป็นกจิกรรม เชน่ การศกึษาความเป็นไปไดข้องผลติภัณฑ ์การทดสอบ  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 

 

     หนา้ 165 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ขอ้ 28 ในปี 2560 กจิการของทา่นน าวธิกีารดงัตอ่ไปนีม้าใชใ้นการพฒันาความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  บา้งหรอืไม ่ 

การพัฒนาความคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  “ ” หาก “ม”ี 

การระดมความคดิเห็น   

ระบบทมีแบบหลากหลายสาขาวชิาชพี   

การหมนุเวยีนงานภายในองคก์ร   

การใหแ้รงจงูใจทีเ่ป็นตัวเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ    

การฝึกอบรมทกัษะในดา้นการพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์  

การใหแ้รงจงูใจทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ ส าหรับการสรา้งสรรคค์วามคดิใหม่ๆ  อาทเิชน่ เพิม่เวลาวา่ง ให ้

รางวลัพนักงานดเีดน่  
 

การเพิม่พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความคดิแบบไมเ่ป็นทางการในส านักงาน  

การอนุญาตใหท้ างานจากบา้นหรอืสถานทีอ่ืน่   

การใหค้วามยดืหยุน่ส าหรับเวลาท างาน   

การวา่จา้งหน่วยงานภายนอกผลติสนิคา้หรอืบรกิารหลักของกจิการของทา่น   

การฝึกอบรมผา่นการปฏบิัตงิานจรงิ   

 

ขอ้ 29 ในปี 2560 กจิการของทา่นมกีารพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงกลยุทธ ์โครงสรา้งและการจดัการองคก์ร

ดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่ 

กลยุทธ ์โครงสรา้งและการจัดการองคก์ร “ ” หาก “ม”ี 

การพัฒนากลยุทธอ์งคก์รใหม ่หรอืปรับปรุงกลยุทธอ์งคก์รเดมิอยา่งมนัียส าคญั  

การน าวธิกีารหรอืกระบวนการบรหิารจัดการใหมม่าใช ้อาทเิชน่ 6 Sigma, ระบบ Just in Time, ระบบ 
TQM  

 

ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากองคก์รภายนอก เชน่ ไดรั้บ ISO 9000 หรอื ISO 14000  

มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งองคก์รอยา่งมนัียส าคัญ เชน่ โครงสรา้งการบรหิาร  

การน าระบบการท างานเป็นทมีมาใช ้
 

มกีารท างานภายนอกองคก์รร่วมกบัเอกชนหรอืหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กจิการร่วมคา้ หรอืการจัดจา้ง  

 

ขอ้ 30 ในปี 2560 กจิการของทา่นมกีารพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงกลยุทธแ์ละการด าเนนิการดา้นการตลาด
ดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่ 

กลยุทธแ์ละการด าเนนิการดา้นการตลาด “ ” หาก “ม”ี 

การเปลีย่นแปลงการออกแบบสนิคา้ หรอืบรรจภุัณฑข์องผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) อยา่งมี
นัยส าคญั (ไมร่วมการออกแบบการใชง้านใหมใ่นผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร)) 

 

การใชส้ือ่หรอืเทคนคิใหมใ่นการสง่เสรมิการตลาด อาทเิชน่ การใชส้ือ่สงัคมออนไลนเ์ป็นครัง้แรก การ

ใชร้ะบบบตัรสะสมคะแนน (Loyalty card) เป็นครัง้แรก เป็นตน้ 
 

การใชช้อ่งทางทางการจัดจัดหน่ายใหม ่อาทเิชน่ การใชร้ะบบเฟรนไชสเ์ป็นครัง้แรก การใชร้ะบบการ

ขายตรงเป็นครัง้แรก เป็นตน้ 
 

การใชว้ธิกีารการดา้นราคาแบบใหม ่อาทเิชน่ การใชร้ะบบราคาผันแปรตามอปุสงคเ์ป็นครัง้แรก เป็นตน้  

การประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ ่(Big data analytics) เพือ่ก าหนดกลยทุธก์ารตลาดหรือ
พัฒนาการบรกิาร 

 

 
ขอ้ 31 ในปี 2560 กจิการของทา่นไดอ้อกผลติภณัฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) ลกัษณะดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่ 

สนิคา้ใหม ่หรอืสนิคา้เดมิทีไ่ดรั้บการปรับปรุงอย่างมนัียส าคญั ___ม ี ___ไมม่ ี(ขา้มไป

ค าถามขอ้ที ่35) บรกิารใหม ่หรอืบรกิารเดมิทีไ่ดรั้บการปรับปรุงอยา่งมนัียส าคัญ ___ม ี

 
ขอ้ 32  

กรุณาอธบิายลักษณะของสนิคา้หรอืบรกิารใหม/่สนิคา้หรอืบรกิาร

เดมิทีม่กีารปรับปรุงอย่างมนัียส าคญัทีส่ าคญัทีส่ดุในปี 2560 
 

 

ขอ้ 33 กรุณาระบุจ านวนนวตักรรมดา้นผลติภณัฑ ์(สนิคา้และ/หรอืบรกิาร) ส าหรบัปี 2560 ตามรูปแบบ 

การพฒันา 

รูปแบบการพัฒนา จ านวนสนิคา้ใหม่ จ านวนบรกิารใหม่ 

โดยกจิการหรอืกลุม่กจิการของทา่น รายการ รายการ 

โดยกจิการของทา่นร่วมกบั 
สถาบนัอดุมศกึษาหรอืสถาบนัวจัิยของรัฐ   รายการ รายการ 

กจิการอืน่ รายการ รายการ 

โดยกจิการอืน่หรอืสถาบนัอืน่ รายการ รายการ 

รวมจ านวนสนิคา้และบรกิารใหม ่ รายการ รายการ 

 
 



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 

 

     หนา้ 166 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ขอ้ 34 กรุณาประมาณการสดัสว่นของรายไดใ้นปี 2560 ทีเ่กดิจากผลติภณัฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) ทีม่ลีกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้

รายไดจ้ากผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) ใหมห่รอืผลติภัณฑ ์

(สนิคา้หรอืบรกิาร) เดมิทีม่กีารปรับปรุงอยา่งมนัียส าคญั 

ทีใ่หมใ่นตลาดไทย/

ตลาดโลก 
% 

ทีใ่หมส่ าหรับกจิการทา่น % 

รายไดจ้ากผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร) เดมิทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงหรอืมกีารปรับปรุงเพยีงเล็กนอ้ย % 

รวมรายได ้Total revenue 100% 

 

ขอ้ 35 ในปี 2560 กจิการของทา่นมกีารพฒันากระบวนการใหมห่รอืมกีารปรบัปรุงกระบวนการเดมิอยา่งมี

นยัส าคญัหรอืไม ่ 

กระบวนการการผลติสนิคา้ใหมห่รอืกระบวนการการผลติสนิคา้เดมิทีไ่ดรั้บการ

ปรับปรุงอยา่งมนัียส าคญั 

___ม ี

___ไมม่ ี 

(ขา้มไปขอ้ที ่38)         

กระบวนการใหบ้รกิารใหมห่รอืกระบวนการการใหบ้รกิารเดมิทีไ่ดรั้บการปรับปรุง 
อยา่งมนัียส าคญั 

___ม ี

วธิกีารใหมใ่นการขนสง่ สง่มอบ กระจายวตัถดุบิ สนิคา้หรอืบรกิาร หรอืวธิกีารเดมิที่

ไดรั้บการปรับปรุงอยา่งมนัียส าคญั 

___ม ี

ระบบสนับสนุนการด าเนนิงานใหมห่รอืระบบเดมิทีไ่ดรั้บการปรับปรุงอยา่งมนัียส าคญั 

เชน่ จัดซือ้ บญัช ีคอมพวิเตอร ์

___ม ี

 
ขอ้ 36 กรุณาระบุจ านวนนวตักรรมดา้นกระบวนการส าหรบัปี 2560 ตามรูปแบบการพฒันา 

รูปแบบการพัฒนา จ านวนกระบวนการใหม ่

โดยกจิการหรอืกลุม่กจิการของทา่น รายการ 

โดยกจิการของทา่นร่วมกบั 
สถาบนัอดุมศกึษาหรอืสถาบนัวจิัยของรัฐ   รายการ 

กจิการอืน่ รายการ 

โดยกจิการอืน่หรอืสถาบนัอืน่ รายการ 

รวมจ านวนนวตักรรมดา้นกระบวนการ รายการ 

 

ขอ้ 37  

กรุณาอธบิายลักษณะของกระบวนการใหมห่รอืกระบวนการเดมิทีม่ี

การปรับปรุงอยา่งมนัียส าคญัทีส่ าคัญทีส่ดุของทา่นในปี 2560 
 

 
สว่นที ่ 4 ความเชือ่มโยงภายนอกดา้นการวจิยัและพฒันา และกจิกรรมนวตักรรม 

 

ขอ้ 38 กรุณาเรยีงล าดบัความส าคญัของปัจจยัตอ่การพฒันานวตักรรม/R&D ในปี 2560 

ปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิการวจิัยและพัฒนาหรอืการพัฒนานวตักรรม  

ในปี 2560 

ล าดับความส าคญั 5 ล าดบัแรก 

 (ล าดบั 1 คอื “มากทีส่ดุ”) 

“X”  

หากไมเ่กีย่วขอ้ง 

38.1 ขยายขอบเขตผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร)   

38.2 เขา้สูต่ลาดใหม ่   

38.3 เพิม่สว่นแบง่ทางการตลาด   

38.4 ปรับปรุงคณุภาพของผลติภัณฑ ์(สนิคา้หรอืบรกิาร)   

38.5 เพิม่ความยดืหยุน่ในการผลติสนิคา้หรอืบรกิาร   

38.6 เพิม่ก าลงัการผลติ/ศักยภาพในการใหบ้รกิาร   

38.7 ลดตน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติสนิคา้หรอืบรกิาร   

38.8 สรา้งมลูคา่เพิม่ของสนิคา้หรอืบรกิาร   

38.9 ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม   

38.10 ปรับปรุงอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน   

38.11 ทดแทนสนิคา้ บรกิาร หรอืกระบวนการเดมิทีล่า้สมัย   

38.12 เพือ่ใหไ้ดต้ามกฎระเบยีบ/ขอ้บงัคบั   

38.13 เพือ่ใหไ้ดต้ามความตอ้งการของผูบ้รโิภค/ลกูคา้   

 
ขอ้ 39 กรุณาเรยีงล าดบัความส าคญัของแหลง่ขอ้มูลส าหรบักจิกรรม นวตักรรม/R&D ในปี 2560 

ประเภทแหลง่ขอ้มลูในปี 2560 
ล าดับความส าคญั 5 ล าดบัแรก 
 (ล าดบั 1 คอื “มากทีส่ดุ”) 

“X”  
หากไมเ่กีย่วขอ้ง 

39.1 แหลง่ขอ้มลูภายในกจิการ   

39.2 บรษัิทแม/่กจิการในเครอื   

39.3 ลกูคา้   

39.4 ซับพลายเออรไ์ทย   
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39.5 ซับพลายเออรต์า่งชาต ิ   

39.6 มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษาอืน่   

39.7 สถาบนัวจิัยของรัฐ   

39.8 องคก์รเอกชนทีไ่ม่แสวงหาก าไร   

39.9 ผูใ้หบ้รกิารทางธรุกจิ (เชน่ ทีป่รกึษาทางการบรหิาร  

ผูว้จิัยตลาด) 
  

39.10 ผูใ้หบ้รกิารทางเทคนคิ   

39.11 คูแ่ขง่   

39.12 การเปิดเผยสทิธบิตัร   

39.13 งานแสดงสนิคา้และนทิรรศการ   

39.14 การประชมุและสมัมนา   

39.15 บทความวชิาการเฉพาะทาง   

39.16 อนิเตอรเ์น็ต   

39.17 สมาคมวชิาชพี/สมาคมการคา้อตุสาหกรรม   

39.18 อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

 

ขอ้ 40 กรุณาเรยีงล าดบัความส าคญัของความรว่มมอืในการท ากจิกรรมนวตักรรม/R&D ในปี 2560 

ประเภทหน่วยงานภายนอกในปี 2560 
ล าดับความส าคญั 5 ล าดบัแรก 
 (ล าดบั 1 คอื “มากทีส่ดุ”) 

“X”  
หากไมเ่กีย่วขอ้ง 

40.1 ลกูคา้/ผูซ้ือ้   

40.2 ซพัพลายเออรไ์ทย   

40.3 ซพัพลายเออรต์า่งชาต ิ   

40.4 บรษัิทแม/่กจิการในเครอื   

40.5 กจิการอืน่   

40.6 สถาบนัวจิัยของรัฐ   

40.7 หน่วยราชการอืน่   

40.8 องคก์รเอกชนทีไ่ม่แสวงหาก าไร   

40.9 มหาวทิยาลยั   

40.10 ผูใ้หบ้รกิารทางธรุกจิ (เชน่ ทีป่รกึษาทางการบรหิาร  
วจิัยตลาด) 

  

40.11 ผูใ้หบ้รกิารทางเทคนคิ (ทีป่รกึษาทางวศิวกรรม 

เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
  

40.12 คูแ่ขง่   

40.13 สมาคมวชิาชพี/สมาคมการคา้อตุสาหกรรม   

 

ขอ้ 41 กรุณาเรยีงล าดบัความส าคญัของสาเหตหุลกัของความรว่มมอืระหวา่งองคก์รในการด าเนนิกจิกรรม
นวตักรรม/ R&D ในปี 2560 

สาเหตหุลักของความร่วมมอืระหวา่งองคก์รในปี 2560 
ล าดับความส าคญั 5 ล าดบัแรก 

 (ล าดบั 1 คอื “มากทีส่ดุ”) 

“X”  

หากไมเ่กีย่วขอ้ง 

41.1 ลด/แบง่ความเสีย่ง & ตน้ทนุ   

41.2 การเขา้สูส่าขาเทคโนโลยใีหม ่   

41.3 ถา่ยทอดความรู ้   

41.4 ใชเ้วลาเขา้สูต่ลาดสัน้ลง   

41.5 ใชท้รัพยากรทางการเงนิร่วมกนั   

41.6 สรา้งพันธมติรทางกลยุทธใ์นระยะยาว   

41.7 อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

 
ขอ้ 42 กรุณาเรยีงล าดบัความส าคญัของอุปสรรคตอ่การด าเนนิกจิกรรมนวตักรรม/R&D ของทา่น ในปี 2560 

อปุสรรคตอ่การท านวตักรรม/R&D ในปี 2560 
ล าดับความส าคญั 5 ล าดบัแรก 
 (ล าดบั 1 คอื “มากทีส่ดุ”) 

“X”  
หากไมเ่กีย่วขอ้ง 

42.1 ขาดเงนิทนุจากกจิการหรอืกลุม่กจิการของทา่น   

42.2 ขาดเงนิทนุจากแหลง่ภายนอกกจิการของทา่น     

42.3 ตน้ทนุการท านวตักรรมสงูเกนิไป      

42.4 ขาดบคุลากรทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม     

42.5 ขาดขอ้มลูเกีย่วกับเทคโนโลย ี    

42.6 ขาดขอ้มลูเกีย่วกับตลาด     

42.7 ความยากในการหาพันธมติรในการท านวตักรรม     

42.8 ตลาดถกูครอบง าโดยกจิการทีค่รองตลาดอยู่กอ่นแลว้     
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42.9 ความตอ้งการนวตักรรมดา้นสนิคา้หรอืบรกิารม ี

ความไมแ่น่นอน 
  

42.10 ไมจ่ าเป็นเนือ่งจากมนีวัตกรรมกอ่นหนา้นัน้แลว้   

42.11 ตลาดไมม่คีวามตอ้งการนวตักรรมดา้นสนิคา้หรอื 

บรกิารใหม่ 
  

42.12 กฎหมายหรอืขอ้บงัคบั เป็นอปุสรรคตอ่การพัฒนา
นวตักรรม 

  

 

ขอ้ 43 ทา่นไดใ้ชก้ลไก/เครือ่งมอืทางทรพัยส์นิทางปัญญาเพือ่คุม้ครองผลผลติจาก R&D และ/หรอืจาก
กจิกรรมนวตักรรมทีเ่กดิข ึน้ในปี 2560 หรอืไม ่

กลไก/เครือ่งมอืทางทรัพยส์นิทางปัญญา 
“ ” หากทา่น “ใชก้ลไก/

เครือ่งมอื” 
จ านวนรายการ 

ยืน่จดทะเบยีนสทิธบิตัร (Patent)   

ยืน่จดทะเบยีนอนุสทิธบิตัร (Petty patent)   

ไดรั้บสทิธบิตัร (Patents)   

ไดรั้บอนุสทิธบิตัร (Petty patents)   

ยืน่จดทะเบยีนสทิธบิตัรการออกแบบผลติภัณฑ ์   

ยืน่ขอจดทะเบยีนพันธุพ์ชืใหม่   

ยืน่จดลขิสทิธิ ์(Copyrights)   

ยืน่จดเครือ่งหมายทางการคา้ (Trademarks)   

ยืน่จดความลับทางการคา้ (Trade secrets)   

ยืน่ขอจดทะเบยีนสิง่บง่ชีท้างภมูศิาสตร ์

(Geographical indication) 
  

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

 

ขอ้ 44 ในปี 2560 ทา่นมคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัวจิยัของรฐั และ/หรอื มหาวทิยาลยั/สถาบนัอุดมศกึษาใน
กจิกรรมตอ่ไปนีห้รอืไม ่ 

ประเภทกจิกรรม 

“ ” หากทา่น “ม”ี ความร่วมมอืกับ... 

สถาบนัของรัฐ 
มหาวทิยาลัย/

สถาบนัอดุมศกึษา 

การท าวจิัยร่วมกนั    

การวา่จา้งใหท้ าวจิัย     

การจา้งเป็นทีป่รกึษา    

การใชส้ทิธเิทคโนโลย ี   

การบรกิารวเิคราะห/์ทดสอบ/สอบเทยีบ    

การใชเ้ครือ่งมอื/อปุกรณ์    

การแลกเปลีย่นบคุลากรชัว่คราว    

การรับนักศกึษาฝึกงาน    

การฝึกอบรมพนักงาน    

ร่วมเขยีนบทความในวารสารวชิาการ    

การเขา้ร่วมประชมุและสมัมนาทางวชิาการ    

การตดิตอ่/พบปะสว่นตวั    

 

ขอ้ 45 ทา่นเคยรบัรู ้เคยใชบ้รกิาร/มาตรการสนบัสนุนทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมจากภาครฐั
ดงัตอ่ไปนี ้ในปี 2560 หรอืไม ่และตอบสนองตอ่ทา่นหรอืไม ่

มาตรการของ สวทช (NSTDA) 
รบัรู ้

หรอืไม ่
ใชห้รอืไม ่

ตอบสนอง

หรอืไม ่
สาเหตคุอื 

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม (Innovation and Technology 

Assistance Program - ITAP) 
รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   

บรกิารรับรองโครงการ R&D เพือ่ขอลดหย่อนภาษี 

300% รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   
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เงนิกูแ้ละเงนิอดุหนุน (โครงการสนับสนุนการวจิัย 

พัฒนาและวศิวกรรมของภาคเอกชน) รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

รับจา้งวจิัย/ร่วมวจิัย 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   

บรกิารทดสอบและวเิคราะห ์

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   

บรกิารถา่ยทอดผลงานวจัิยสูเ่ชงิพาณชิย ์(จากหิง้สู่

หา้ง) ผา่น Thailand Tech Show รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   

บรกิารของอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 
(Thailand Science Park) รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

บรกิารของส านักจัดการสทิธเิทคโนโลย ี

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

โครงการด าเนนิกจิกรรมผลักดันผลงานวจัิยสูก่ารใช ้

ประโยชนเ์ชงิพาณชิย ์(Research Gap Fund-TED 
Fund) 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

โครงการ Startup Voucher 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   

บญัชนีวัตกรรมไทยและสิง่ประดษิฐไ์ทย 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   

มาตรการของส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน (BOI) 

รบัรู ้
หรอืไม ่

ใชห้รอืไม ่
ตอบสนอง
หรอืไม ่

สาเหตคุอื 

นโยบายสง่เสรมิการลงทนุทัว่ไป โดยใหส้ทิธิ

ประโยชนต์ามประเภทกจิการ (Product-based 
Incentives) และ สทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิตามคณุคา่

โครงการ 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

มาตรการสง่เสรมิการลงทนุเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพ

การผลติ รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   

มาตรการเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่
ตอบสนอง 

 

ไมรั่บรู ้   

นโยบายสง่เสรมิการลงทนุเพือ่พัฒนาอตุสาหกรรมใน
พืน้ทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต ้ รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ (ชายแดน) 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   
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มาตรการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวนัออก (EEC) รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  

 
ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

มาตรการของส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ

(NIA)  

รบัรู ้

หรอืไม ่
ใชห้รอืไม ่

ตอบสนอง

หรอืไม ่
สาเหตคุอื 

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 

การใหท้นุสนับสนุนส าหรับผูป้ระกอบการ 

SMEs/Startup ในการด าเนนิธุรกจินวตักรรม 
รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  
 
 ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

โครงการนวัตกรรมมุง่เป้า (Thematic Innovation) 

การสนับสนุนธรุกจินวตักรรมรายสาขาเพือ่ยกระดับ
ความสามารถทางนวัตกรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  
 
 ไมใ่ช ้  

ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

โครงการนวัตกรรมเพือ่สงัคม (Social Innovation) 

การบม่เพาะและสนับสนุนโครงการนวตักรรมเพือ่ตอบ
โจทยแ์ละแกปั้ญหาสงัคม 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  
 

 ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพดา้นนวตักรรมส าหรับ

ผูป้ระกอบการไทย (MIND CREDIT) การสนับสนุน
การเขา้ถงึและใชบ้รกิารจากบรษัิททีป่รกึษาทีม่คีวาม

เชีย่วชาญในสาขาตา่งๆ ทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็น
ตอ่การพัฒนาหรอืขยายผลธรุกจินวตักรรม 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง  
 

 ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
 

ไมรั่บรู ้   

การจัดหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พัฒนาธรุกจินวตักรรม 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

มาตรการอืน่ๆ ของส านักงานนวตักรรมแหง่ชาต ิเชน่ 
รางวลันวัตกรรม รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

โครงการคปูองนวตักรรมของส านักงานนวตักรรม
แหง่ชาต ิ รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

มาตรการของ สวทน (STI) รบัรู ้
หรอืไม ่

ใช้

หรอืไม ่
ตอบสนอง
หรอืไม ่

สาเหตคุอื 

โครงการสง่เสรมิบคุลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยภีาครัฐและสถาบนัอดุมศกึษาไป
ปฏบิตังิานเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั

ภาคอตุสาหกรรม (Talent Mobility) 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

มาตรการสง่เสรมิการลงทนุดา้นนวตักรรมอาหาร 
(Food Innopolis) รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

โครงการบรูณาการการเรยีนรูก้ับการท างาน (Work-
integrated Learning: WiL) รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

มาตรการสนบัสนุนทุนวจิยัและพฒันาของ

องคก์รรฐัอืน่ๆ 

รบัรู ้

หรอืไม ่
ใชห้รอืไม ่

ตอบสนอง

หรอืไม ่
สาเหตคุอื 

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิ(วช) 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

  



 

 

รายงานผลการส ารวจการวจิยัและพฒันาและกจิกรรมนวตักรรมในภาคอตุสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2560 

 

     หนา้ 171 | ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) 

 

ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) 

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

อทุยานวทิยาศาสตรภ์มูภิาค (Regional science 

parks) ประกอบดว้ย อทุยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื 
อตุสาหกรรมวทิยาศาสตรภ์าคะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และอทุยานวทิยาศาสตรภ์าคใต ้

รับรู ้  

ใช ้  ตอบสนอง   

ไมใ่ช ้  
ไม่

ตอบสนอง 
  

ไมรั่บรู ้   

 
ขอ้ 46 ทา่นคดิวา่บรกิาร/มาตรการสง่เสรมิ/การสนบัสนุนของรฐับาลตอบสนองความตอ้งการของทา่นเพยีงไร 

และทา่นตอ้งการการสนบัสนุนใดเพิม่เตมิ 

บรกิาร/มาตรการสง่เสรมิ/การสนับสนุน 
“ ” หากทา่นตอ้งการ  
“การสนับสนุนเพิม่เตมิ” 

พรอ้มทัง้ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ 

ความรู ้

การจัดอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นวจิัยและพัฒนาและนวตักรรมเทคโนโลยใีหม่ๆ    

การสนับสนุนสง่เสรมิแหลง่สบืคน้ขอ้มลูดา้นการวจัิยและพัฒนาทีเ่ป็นระบบ   

การจัดหานักวจิัยหรอืทีป่รกึษาเกีย่วกบัการด าเนนิงานดา้นการวจิัยและพัฒนา   

การเผยแพร่ขอ้มลูงานวจิัยและพัฒนา   

การสนับสนุนขอ้มูลเกีย่วกับตา่งประเทศ    

การพัฒนาคณุภาพการศกึษา เพือ่ใหม้บีคุลากรทีม่คีณุภาพ   

เงนิทนุ 

การมมีาตรการลดหยอ่นภาษี   

การสนับสนุนดา้นงบประมาณและแหลง่เงนิทนุตา่งๆ ตอ่การท างานวจิัย   

การชว่ยเหลอืในเรือ่งเงนิกูด้อกเบีย้ต า่   

บรกิาร 
 

การบรกิารศนูยท์ดสอบทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้   

การจัดกจิกรรมสรา้งเครอืขา่ยในอตุสาหกรรมเพือ่หาคูค่า้ใหม่ๆ   

การพัฒนาประสทิธภิาพการบรกิาร ลดขัน้ตอนการตดิตอ่ ประสานงานตา่งๆ   

การประชาสมัพันธข์า่วสาร ทีม่คีวามหลากหลายชอ่งทางมากขึน้   

การมมีาตรการสง่เสรมิการตลาด การคา้ การลงทนุตา่งๆ   

อืน่ๆ โปรดระบ ุ

 
 

 

 
 

 
 

 

สิน้สดุแบบสอบถาม 
ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม  

ขอ้มูลทีท่า่นใหม้คีวามส าคญัอยา่งยิง่ตอ่การก าหนดนโยบายของ สวทน. และของประเทศในภาพรวม 


