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1. บทน า 

 

1.1  วตัถุประสงคข์องการส ารวจ 

 การส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นกจิกรรม

ที่ด าเนินอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยที่ผ่านมาส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็น

ผู้ด าเนินการส ารวจ ต่อมา เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ตรา

พระราชบญัญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 16 ได้บัญญัติให้

จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขึ้ น ซึ่งมีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมตามมาตรา 17 (6) ดังนั้น ภาระงานส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาจึงถูกโอนมา

อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ สวทน. 

 การส ารวจในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานภาพ รวมทั้งให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส าหรับ

ภาครัฐในการก าหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน เพ่ือสร้างศักยภาพและความสามารถในการท าวิจัยและ

พัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ส าหรับการส ารวจคร้ังนี้  เป็นการส ารวจข้อมูลวิจัยและพัฒนาส าหรับปี 2552-

2553 ซึ่งได้ใช้ค านิยามของการวิจัยและพัฒนาตามคู่มือ Frascati ฉบับปี ค.ศ. 2002
1
 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบระดับพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยกบัต่างประเทศ 

 

1.2  คุม้รวมในการส ารวจ 

 คุ้มรวมส าหรับการส ารวจในคร้ังนี้  (2552-2553) ได้แก่ กลุ่มกจิการที่มีรายช่ือในทะเบียนนิติบุคคลของ

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า ที่มีรายได้ในปี 2552 ไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาทโดยครอบคลุมอุตสาหกรรมทั้งหมด 20 

ประเภท (ประกอบด้วยอุตสาหกรรมการผลิต 17 ประเภท และ อุตสาหกรรมบริการ 3 ประเภท) จากนั้นได้ใช้

วิธทีางสถิติท าการสุ่มตัวอย่างส าหรับใช้การส่งแบบสอบถาม ในปี 2552-2553 มีจ านวนทั้งสิ้น 8,932 กิจการ 

ในจ านวนน้ีได้แบบสอบถามที่สมบูรณก์ลับคืนมาในปี 2552-2553 ทั้งสิ้นจ านวน 2,195 กิจการ คิดเป็นอัตรา

ตอบกลับร้อยละ 24.57  จากนั้น ได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจมาประมาณค่าเพ่ือให้ได้ค่าประมาณในระดับ

สาขาอุตสาหกรรมของประเทศ  

 

 

                                                           
1

 Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 6th 

edition, OECD 
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1.3  นยิามทีส่ าคญั 

1.3.1    การวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) 

      การวิจัยและพัฒนา หมายถึง “งานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซ่ึงกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ โดยรวมถึงองค์ความรู้ ของบุคคล วัฒนธรรม และสังคม รวมทั้งการใช้องค์ความรู้ ในการ

ประยุกต์สร้างสิ่งใหม่” (Frascati manual 2002) ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทการวิจัยและพัฒนาได้ 3 ประเภท 

ดังนี้  

 การวิจัยพื้ นฐาน (Basic research) หมายถึง เป็นการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎี หรือทางการ

ทดลองเพ่ือหาความรู้ ใหม่ๆ โดยที่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏบิัติ 

 การวิจยัประยุกต ์(Applied research) หมายถึง เป็นการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ใหม่ๆ โดย

มีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายส าคัญเพ่ือน าผลจากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏบิัติ 

 การพฒันา (Development) หมายถึง เป็นการศึกษาอย่างมีระบบ โดยน าความรู้ที่มีอยู่แล้วมา

สร้างวัตถุดิบ เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบและการบริการใหม่ หรือปรับปรุง

ผลิตภัณฑ ์/ กระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีย่ิงข้ึน 

1.3.2    บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันา (R&D Personnel) 

      บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา หมายถึง บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยและพัฒนา 

รวมถึงบุคลากรที่ให้บริการโดยตรงแก่งานวิจัยและพัฒนา อาทิเช่น ผู้บริหารโครงการวิจัยละพัฒนา เจ้าหน้าที่

โครงการวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1.3.3    ขนาดของกิจการ  

      นิยามของขนาดกิจการตามกฎกระทรวงก าหนดจ านวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 93 ก หน้า 

17 วันที่ 20 กนัยายน 2545) มีดังนี้  

 วิสาหกิจขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินค้าและกิจการให้บริการที่มีจ านวนการจ้างงานไม่

เกินห้าสบิคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกินห้าสบิล้านบาท กิจการการค้าส่งที่มีจ านวนการ

จ้างงานไม่เกนิย่ีสบิห้าคน หรือมีมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรไม่เกินห้าสบิล้านบาท และกิจการค้าปลีกที่

มีจ านวนการจ้างงานไม่เกนิสบิห้าคน หรือมีมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรไม่เกนิสามสบิล้านบาท 
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 วิสาหกิจขนาดกลาง หมายถึง กจิการผลิตสนิค้าและกิจการให้บริการที่มีจ านวนการจ้างงานเกิน

กว่าห้าสบิคนแต่ไม่เกินสองร้อยคน หรือมีมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรเกินกว่าห้าสบิล้านบาทแต่ไม่เกิน

สองร้อยล้านบาท กจิการค้าส่งที่มีจ านวนการจ้างงานเกินกว่าย่ีสบิห้าคนแต่ไม่เกินห้าสบิคน หรือ

มีมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรเกินกว่าห้าสบิล้านบาทแต่ไม่เกินหน่ึงร้อยล้านบาท และกิจการค้าปลีกที่มี

จ านวนการจ้างงานเกินกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินสามสิบคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่า

สามสบิล้านบาทแต่ไม่เกนิหกสบิล้านบาท 

 วิสาหกิจขนาดใหญ่ หมายถึง กิจการผลิตสนิค้าและกิจการให้บริการที่มีจ านวนการจ้างงานเกิน

กว่าสองร้อยคน หรือมีมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรเกนิกว่าสองร้อยล้านบาท กิจการค้าส่งที่มีจ านวนการ

จ้างงานเกินกว่าห้าสิบคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท และกิจการค้า

ปลีกที่มีจ านวนการจ้างงานเกนิกว่าสามสบิคน หรือมีมูลค่าสนิทรัพย์ถาวรเกนิกว่าหกสบิล้านบาท 
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2. ภาพรวมและแนวโนม้การวิจยัและพฒันาของประเทศไทย 

ภาครฐัและภาคเอกชน 

 

 สถิติและข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไทยถือว่าเป็นดัชนีที่ส  าคัญที่สามารถสะท้อน

ให้เหน็ถึงความเข้มแขง็ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เน่ืองจากการวิจัยและพัฒนาเป็น

รากฐานที่ส  าคัญในการสะสมองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้ความ

เจริญก้าวหน้า ดังนั้น การมีสถิติและข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไทยที่เที่ยงตรง และ

ทนัสมัย ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การก าหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยและ

พัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี สถิติและข้อมูลที่ส  าคัญด้านการ

วิจัยและพัฒนาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Expenditures) 

2) บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Personnel) 

 

2.1  แนวโนม้ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาของประเทศไทย 

 เมื่อพิจารณาแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวม (Gross R&D Expenditure; GERD) ใน

ปี 2542-2553 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นต่อเนื่องอย่างช้าๆ ทั้งค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ 

อุดมศึกษา ภาคเอกชนไม่ค้าก าไร ภาครัฐวิสาหกจิ และภาคเอกชน แต่เมื่อพิจารณาสดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) พบว่า มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่มาโดยตลอด โดยมี

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 0.19 – 0.25 ในแต่ละปี (รูปที่ 1) 
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รูปท่ี 1    ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาโดยรวม(GERD) และสดัส่วนรอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยั 

               และพฒันาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GERD / GDP: %) ปี 2542-2553 
 

 
 

หมายเหตุ :ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2550 

ท่ีมา :ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

2.1.1  แนวโนม้ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคเอกชน 

  เมื่อพิจารณาแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน (Business R&D Expenditure; 

BERD) ของไทยปี 2542 – 2553 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาสดัส่วนค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) พบว่า มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

ต่อ GDP อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 0.08 – 0.12 ในแต่ละปี (รูปที่ 2) 
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รูปท่ี 2    ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาภาคเอกชน (BERD) และสดัส่วนรอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยั 

               และพฒันาต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (BERD / GDP: %) ปี 2542-2553 
 

 
 

หมายเหตุ : ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2550 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

2.2  แนวโนม้บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาของประเทศไทย 

 ในการส ารวจข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทย มีการจ าแนกข้อมูลบุคลากรวิจัยและ

พัฒนาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว (Headcount: HC) (หน่วยนับเป็น “คน”) 

2) บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทยีบเท่าการท างานเตม็เวลา (Full Time Equivalent: 

FTE) โดยที่ FTE หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ได้จากการค านวณสดัส่วนของเวลาที่ใช้ใน

การด าเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับเวลาท างานทั้งหมดใน

ระยะเวลาหนึ่งปีของบุคลากรรายนั้นๆ (หน่วยนับเป็น “คน-ปี”) 
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2.2.1  แนวโนม้จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชน 

  เมื่อพิจารณาแนวโน้มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนของไทยปี 2542-2553 

พบว่า จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งแบบรายหัวและแบบเทยีบเท่าการท างานเตม็เวลา (FTE) ในปี 

2552 และปี 2553 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า ขณะที่จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว 

(Headcount) กม็ีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2552 และปี 2553 เช่นเดียวกนั (รูปที่ 3) 

 

รูปท่ี 3   จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนไทย ปี 2542-2553  
 

 
 

 

 

หมายเหตุ : ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2543 และ 2550  

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 



สรปุผลการศกึษาโครงการส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2554 
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3. ผลการส ารวจค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทย 

ปี 2552-2553 

 

 

3.1 สรุปค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2552 – 2553 

 ผลจากการส ารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 2552 (ตารางที่ 1) พบว่า ในภาพรวม

ภาคอุตสาหกรรมไทยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (Business R&D Expenditure; BERD) 9,336 ล้าน

บาท โดยเมื่อจ าแนกตามภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ พบว่า ในปี 2552 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 9,231 ล้านบาท ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมบริการมีค่าใช้จ่ายด้านการ

วิจัยและพัฒนา 105 ล้านบาท 

 ส าหรับปี 2553 ผลจากการส ารวจ พบว่า ในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมไทยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ

พัฒนา (BERD) 9,732 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 4.25 โดยเมื่อแยกพิจารณาภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและบริการ พบว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 9,315 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับปี 2552 (เพ่ิมขึ้ นจากปี 2552 ร้อยละ 0.91) ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมบริการมี

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 417 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ค่อนข้างมาก 

 

ตารางท่ี 1 สรุปค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาภาคเอกชน จ าแนกตามภาคอุตสาหกรรม ปี 2552 – 2553 

ภาคอุตสาหกรรม 
ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจัยและพฒันา  (ลา้นบาท) 

ปี 2552 ปี 2553 
 

 

ภาคการผลิต 

 

9,231        9,315  

 

 

 

0.91 อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

 

ภาคบริการ 
105 417  

 

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

 

 

 

296.96 
 

 

รวม 9,336  9,732  

 

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 

 

 

 

4.25 
 
 

 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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 ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถจ าแนกตามมิติต่างๆ ได้ดังนี้  

 

3.1.1  สาขาอุตสาหกรรม 

  ส าหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผลการส ารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจ าแนกตามสาขา

อุตสาหกรรมการผลิต ในปี 2552 พบว่า มีอุตสาหกรรมการผลิต 4 สาขา ที่ส  ารวจไม่พบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนา ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยาสูบ  อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรส านักงาน และ

อุตสาหกรรมการน าผลิตภัณฑ์เก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ (Recycle) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในปี 2552 พบว่า 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

2,374 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.43 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

(BERD) ในล าดับถัดมา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 1,357 ล้านบาท (คิดเป็น

ร้อยละ 14.53) และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักร 1,269 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.59) ส าหรับสาขา

อุตสาหกรรมการผลิตที่ส  ารวจพบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต ่าที่สดุ ได้แก่ อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค 

(ไฟฟ้า แกส๊ และน า้ประปา) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 7 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของ

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม) (รูปที่ 4) 

 ผลการส ารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตในปี 2553 พบว่า 

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการผลิต 4 สาขา (อุตสาหกรรมยาสูบ อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรส านักงาน และอุตสาหกรรมการน าผลิตภัณฑ์เก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่) ที่ส  ารวจไม่พบค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2552 แล้ว ในปี 2553 ยังส ารวจไม่พบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาใน 

อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า แก๊ส และน า้ประปา) และอุตสาหกรรมไม้ อีกด้วย ส าหรับปี 2553 นั้น 

พบว่า อุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสงูที่สดุ โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

3,128 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 32.15 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

(BERD)) ซึ่งเป็นมูลค่าที่เพ่ิมข้ึนจากปี 2552 อุตสาหกรรมการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์(1,429 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.68) และอุตสาหกรรมอุปกรณ์

ไฟฟ้า (921 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 9.47) ตามล าดับ ในขณะที่อุตสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

เป็นสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่ส  ารวจพบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต ่าที่สดุ (26 ล้านบาท หรือ คิดเป็น

ร้อยละ 0.27 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม) (รูปที่ 5)  
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รูปท่ี 4      ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาและรอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา 

   ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ปี 2552  

 
 

หมายเหตุ : อุตสาหกรรมยาสบู การพิมพ์ เคร่ืองจักรส านักงาน และการน าผลิตภัณฑเ์ก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ (recycle) ไม่พบว่ามีการด าเนิน 

กจิกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2552 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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รูปท่ี 5     ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาและรอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา 

      ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ปี 2553 

 
 

หมายเหตุ : อุตสาหกรรมยาสบู ไม้ การพิมพ์ เคร่ืองจักรส านักงาน สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า แกส๊ และน า้ประปา) และการน าผลิตภัณฑเ์ก่ามาผลิต 

เป็นวัตถุดิบใหม่ (Recycle) ไม่พบว่ามีการด าเนินกจิกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2553 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 

 เมื่อเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจากการส ารวจ 5 คร้ังที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2553) 

พบว่า อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนาอยู่ในกลุ่ม 5 อนัดับสงูสดุมาโดยตลอด นอกจากนี้  อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นอีกสาขาอุตสาหกรรม

การผลิตที่มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ในกลุ่ม 5 อันดับสูงสดุ ตั้งแต่ปี 2549 – 2553 และเมื่อ

พิจารณาผลการส ารวจ ปี 2552 - 2553 พบว่า อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นอุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายด้านการ

วิจัยและพัฒนาสงูที่สดุ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์(ตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2  สาขาอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาสูงสุด  

        5 อนัดบัแรก ในช่วงปี 2548 – 2553  

 
 

หมายเหตุ : ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2550 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 ส าหรับภาคอุตสาหกรรมบริการ ปี 2552 และ 2553 น้ัน พบว่า อุตสาหกรรมที่ส  ารวจไม่พบค่าใช้จ่าย

วิจัยและพัฒนา ได้แก่ อุตสาหกรรมประกนัภัย อุตสาหกรรมตัวกลางทางการเงิน และอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้  ในปี 2552 พบว่า อุตสาหกรรมไปรษณีย์และการโทรคมนาคม เป็นสาขาอุตสาหกรรมบริการที่มีค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนาสงูที่สดุ (64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาใน

ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม) รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมการบริการ

สขุภาพและอนามัย และอุตสาหกรรมบริการเสริมสร้างสขุภาพ สปา และสงัคม (28 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

0.30) ในขณะที่อุตสาหกรรมบริการที่ส  ารวจพบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต ่าที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรม

วิจัยและพัฒนา (14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15) (รูปที่ 6) 

 เมื่อพิจารณาผลการส ารวจค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมบริการในปี 2553 พบว่า 

อุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนามีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด (267 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

2.74 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม) รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมบริการ

อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมการบริการสขุภาพอนามัย (82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.85) ในขณะ

ที่อุตสาหกรรมบริการที่ส  ารวจพบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต ่าที่สุดคืออุตสาหกรรมไปรษณีย์และการ

โทรคมนาคม (68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.70) (รูปที่ 7) 

 

 

 

 

 

อนัดบั ปี 2548 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

1
เคร่ืองจักร

(1,308 ล้านบาท)

เคมภีณัฑ์

(1,178 ล้านบาท)

ปิโตรเลียม

(1,488 ล้านบาท)

ปิโตรเลียม

(2,374 ล้านบาท)

ปิโตรเลียม

(3,128 ล้านบาท)

2
อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,080 ล้านบาท)

ปิโตรเลียม

(1,161 ล้านบาท)

ยานยนต์

(842 ล้านบาท)

เคมภีณัฑ์

(1,357 ล้านบาท)

เคมภีณัฑ์

(1,429 ล้านบาท)

3
เคมภีณัฑ์

(761 ล้านบาท)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,145 ล้านบาท)

เคมภีณัฑ์

(682 ล้านบาท)

เคร่ืองจักร

(1,269 ล้านบาท)

อุปกรณไ์ฟฟ้า

(921 ล้านบาท)

4
วทิยุ โทรทศัน์

(630 ล้านบาท)

ยางและพลาสตกิ

(850 ล้านบาท)

อาหารและเคร่ืองดมื

(667 ล้านบาท)

อุปกรณไ์ฟฟ้า

(887 ล้านบาท)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(798 ล้านบาท)

5
ฟอกย้อม

(565 ล้านบาท)

วทิยุ โทรทศัน์

(548 ล้านบาท)

เคร่ืองจักร

(660 ล้านบาท)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(849 ล้านบาท)

เหลก็ โลหะ และผลิตภณัฑ์

(707 ล้านบาท)
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รูปท่ี 6     ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาและรอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา 

      ในภาคอุตสาหกรรมบริการปี 2552 

 
 

หมายเหตุ : 1) อุตสาหกรรมประกนัภัย ตัวกลางทางการเงิน และคอมพิวเตอร์ไม่พบว่ามีการด าเนินกจิกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2552 

   2) อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการบริการสขุภาพและอนามัย และอุตสาหกรรมบริการเสริมสร้างสขุภาพ สปา 

  และสงัคม 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

รูปท่ี 7     ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาและรอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา 

      ในภาคอุตสาหกรรมบริการปี 2553 

 
 

หมายเหตุ : 1) อุตสาหกรรมประกนัภัย ตัวกลางทางการเงิน และคอมพิวเตอร์ไม่พบว่ามีการด าเนินกจิกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2553 

   2) อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการบริการสขุภาพและอนามัย  

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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 เมื่อเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมบริการในการส ารวจ 5 คร้ังที่ผ่าน

มา (ปี 2548 – 2553) พบว่า สาขาอุตสาหกรรมบริการที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ในกลุ่มสงูสดุ  

3 อันดับแรกค่อนข้างต่อเนื่องได้แก่ สาขาการวิจัยและพัฒนา สาขาไปรษณีย์และการโทรคมนาคม และสาขา

ธุรกิจบริการอื่นๆ โดยมีเพียงปี 2551 ที่อุตสาหกรรมบริการสาขาตัวกลางทางการเงินมีการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนาติดกลุ่ม 3 อนัดับแรก (ตารางที่ 3) 

 

ตารางท่ี 3   สาขาอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมบริการท่ีมีค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาสูงสุด  

        3 อนัดบัแรก ในช่วงปี2548 – 2553  

 
 

หมายเหตุ : 1) ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี พ.ศ. 2550 

   2) * ประกอบด้วย การบริการทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม บริการโฆษณา และบริการอื่นๆ 

  ** ประกอบด้วย การบริการสขุภาพและอนามัย และบริการเสริมสร้างสขุภาพ สปา และสงัคม 

 *** ประกอบด้วย การบริการสขุภาพและอนามัย 

  3) อุตสาหกรรมประกนัภัย ไม่พบว่ามีการด าเนินกจิกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

3.1.2  ขนาดของกิจการ 

  เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาส าหรับภาคอุตสาหกรรมจ าแนกตามขนาดของกิจการ 

พบว่า ในปี 2552 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนากระจุกตัวอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ (ร้อยละ 72.72 

ของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม) ตามมาด้วยกลุ่มวิสาหกิจขนาดเลก็ (ร้อยละ 23.87) 

และกลุ่มวิสาหกจิขนาดกลาง (ร้อยละ 3.41) (รูปที่ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนัดบั ปี 2548 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

1
ธุรกิจอื่น

(208 ล้านบาท)

วจิัยและพัฒนา

(469 ล้านบาท)

ตวักลางทางการเงิน

(433 ล้านบาท)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(64 ล้านบาท)

วจิัยและพัฒนา

(267 ล้านบาท)

2
วจิัยและพัฒนา

(203 ล้านบาท)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(362 ล้านบาท)

วจิัยและพัฒนา

(400 ล้านบาท)

ธุรกิจอื่น**

(28 ล้านบาท)

ธุรกิจอื่น***

(82 ล้านบาท)

3
ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(84 ล้านบาท)

ธุรกิจอื่น*

(28 ล้านบาท)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(143 ล้านบาท)

วจิัยและพัฒนา

(14 ล้านบาท)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(68 ล้านบาท)
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รูปท่ี 8     รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552  

              จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 ในทิศทางเดียวกัน ผลการส ารวจในปี 2553 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของ

ภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ (ร้อยละ 72.72 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม) ตามมาด้วยกลุ่มวิสาหกจิขนาดเลก็ (ร้อยละ 22.33) และกลุ่มวิสาหกจิ

ขนาดกลาง (ร้อยละ 4.95) (รูปที่ 9) 

 

รูปท่ี 9     รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2553 

              จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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3.1.3  แหล่งท่ีมาของเงินทุนดา้นการวิจยัและพฒันา 

  เมื่ อ พิจารณาแหล่งที่ มาของเงินทุนด้านการ วิจัยและพัฒนาในปี  2552 พบว่า  กิจการใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกอืบทั้งหมดใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนภาคเอกชนภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

เงินลงทุนภายในกิจการ เงินกู้ยืมและเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศ (ร้อยละ 99.09 ของค่าใช้จ่ายด้านการ

วิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) ส าหรับเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่มาจากแหล่ง

เงินทุนอื่นๆ นั้น มีสดัส่วนเพียงเลก็น้อย โดยมาจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ ร้อยละ 0.87 แหล่งเงินทุนภาครัฐ 

ร้อยละ 0.03 และแหล่งเงินทุนอื่น ร้อยละ 0.01 

 ส าหรับกิจการในภาคอุตสาหกรรมบริการนั้น ผลการส ารวจส าหรับปี 2552 พบว่า กิจการกลุ่มนี้ ใช้

เงินทุนจากแหล่งเงินทุนภาคเอกชนภายในประเทศทั้งหมด ทั้งนี้  ไม่พบว่ากจิการกลุ่มนี้อาศัยเงินทุนจากแหล่งอื่น

ในการด าเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนต่างประเทศ แหล่งเงินทุนภาครัฐ หรือ

แหล่งเงินทุนอื่นๆ (รูปที่ 10) 

 

รูปท่ี 10   รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552 

              จ าแนกตามแหล่งท่ีมาของเงินทุนดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 เมื่อพิจารณาผลส ารวจส าหรับปี 2553 พบว่า เงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของในภาคอุตสาหกรรม

การผลิตเกือบทั้งหมดยังคงมาจากแหล่งเงินทุนภาคเอกชนภายในประเทศ (ร้อยละ 98.49 ของค่าใช้จ่ายด้าน

การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด) ส่วนเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่มาจากแหล่ง

เงินทุนอื่นๆ ยังมีสดัส่วนต ่า โดยแบ่งออกเป็น เงินทุนด้านวิจัยและพัฒนาจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ (ร้อยละ 

1.15) แหล่งเงินทุนอื่น (ร้อยละ 0.13) และแหล่งเงินทุนจากรัฐบาล (ประมาณร้อยละ 0.03) 

 ส าหรับเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการ ในปี 2553 นั้นพบว่า เงินทุนส่วน

ใหญ่มาจากแหล่งเงินทุนภาคเอกชนภายในประเทศ (ร้อยละ 81.74 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาใน

ภาคอุตสาหกรรมบริการโดยรวม) ตามมาด้วยแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ (ร้อยละ 18.26) ซึ่งแตกต่างจากปี 

2552 ที่แหล่งที่มาของเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาน้ันมาจากภาคเอกชนภายในประเทศทั้งหมด (รูปที่ 11) 
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รูปท่ี  11   รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2553 

               จ าแนกตามแหล่งท่ีมาของเงินทุนดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 ทั้งน้ี เมื่อเปรียบเทยีบแหล่งที่มาของเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม 

ระหว่างปี 2552 และ 2553 พบว่า กจิการในภาคอุตสาหกรรมไทยใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงินทุนภาคเอกชนภาย

ประเทศเป็นหลัก (ร้อยละ 99.10 และ 97.77 ตามล าดับ) ส่วนเงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่จากแหล่งทุน

อื่นๆ ทั้งจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ แหล่งเงินทุนภาครัฐ และแหล่งเงินทุนอื่น ยังมีสัดส่วนต ่า แม้ว่าในปี 

2553 เงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่มาจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนภาคเอกชนภายในประเทศ

จะมีสดัส่วนสงูขึ้นเลก็น้อยกต็าม (รูปที่ 12) 

 

รูปท่ี 12    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552 และ 2553 

               จ าแนกตามแหล่งท่ีมาของเงินทุนดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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3.1.4  วตัถุประสงคข์องการวิจยัและพฒันา 

  เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและพัฒนา ในปี 2552 พบว่า กิจการในภาคอุตสาหกรรม

การผลิตลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (ร้อยละ 

47.94 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) และเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์

และบริการเดิม (ร้อยละ 47.04) โดยกจิการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตลงทุนด้านการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการท างานเดิม และพัฒนากระบวนการท างานใหม่ ในสัดส่วนค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 2.89 

และ2.02 ตามล าดับ) อีกทั้งยังไม่ได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ มากนัก (ร้อยละ 

0.11)  

 ส าหรับกิจการในภาคอุตสาหกรรมบริการนั้น ผลการส ารวจในปี 2552 พบว่า กิจการส่วนใหญ่ลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเดิม (ร้อยละ 69.23 ของ

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการโดยรวม) รองลงมาเป็นการลงทุนด้านวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการท างานเดิม (ร้อยละ 22.81) และเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (ร้อยละ 

7.97) (รปูที่ 13) 

 

รูปท่ี 13    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552 

               จ าแนกตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 ส าหรับผลการส ารวจปี 2553 ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นพบว่า วัตถุประสงค์หลักของการ

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังคงเป็นไปเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (ร้อยละ 48.87 ของค่าใช้จ่าย

ด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) และเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑแ์ละบริการเดิม (ร้อย

ละ 45.38) ขณะที่สดัส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการท างานเดิม และเพ่ือ

พัฒนาขั้นตอนการท างานใหม่ยังค่อนข้างต ่า (ร้อยละ 2.79 และ 2.78 ตามล าดับ) ส่วนการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนาเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ กย็ังไม่มีความส าคัญมากนัก (ร้อยละ 0.18) 
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 ส่วนในปี 2553 ส าหรับภาคอุตสาหกรรมบริการในปี 2553 นั้น ผลการส ารวจยังคงใกล้เคียงกับปี 

2552 กล่าวคือ กิจการส่วนใหญ่ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์

และบริการเดิม (ประมาณร้อยละ 68.33 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการ

โดยรวม) ส่วนวัตถุประสงค์รองลงมา ได้แก่ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการท างาน

เดิม (ร้อยละ 20.65) และเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการใหม่ (ร้อยละ 11.01) (รูปที่ 14) 

 

รูปท่ี 14    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2553 

               จ าแนกตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม จ าแนกตามตามวัตถุประสงค์

ของการวิจยัและพัฒนา ระหว่างปี 2552 และ 2553 พบว่า วัตถุประสงค์หลักการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

เป็นไปเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเดิม โดยการลงทุนด้านการ

วิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานเดิม พัฒนากระบวนการท างานใหม่ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ 

ยังมีความส าคัญค่อนข้างน้อยโดยเปรียบเทยีบ (รูปที่ 15) 
 

รูปท่ี 15    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552 - 2553 

               จ าแนกตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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3.1.5  ประเภทของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา  

  ส าหรับปี 2552 เมื่อจ าแนกค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาตามประเภทของค่าใช้จ่าย พบว่า ใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 

57.97 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่าย

ลงทุน (ร้อยละ 26.11) (ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส าหรับที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และครุภัณฑ)์ และค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 15.92) (ประกอบด้วย วัสดุ

สิ้นเปลือง การซ่อมบ ารุง และอื่นๆ) ในขณะที่กิจการในภาคอุตสาหกรรมบริการนั้น ค่าใช้จ่ายหลักยังคงเป็น

ค่าจ้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 77.86 ของค่าใ ช้ จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาใน

ภาคอุตสาหกรรมบริการโดยรวม) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่า

สาธารณปูโภค (ร้อยละ 11.54) และ ค่าใช้จ่ายลงทุน (ร้อยละ 10.60) (รูปที่ 16)  

 

รูปท่ี 16    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552  

     จ าแนกตามประเภทของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจ าแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายในปี 2553 พบว่า ใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการมีสัดส่วนค่าใช้ จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในแต่ละ

ประเภทใกล้เคียงกัน โดยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้น พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 51.90 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตโดยรวม) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 

24.17) และค่าใช้จ่ายลงทุน (ร้อยละ 23.94) ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมบริการ ค่าใช้จ่ายหลักเป็นค่าจ้าง

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ 64.64 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม

บริการโดยรวม) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค (ร้อย

ละ 28.32) และค่าใช้จ่ายลงทุน (ประมาณร้อยละ 7.03) (รูปที่ 17)  
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รูปท่ี 17    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2553 

       จ าแนกตามประเภทของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวมในปี 2552 และ  

2553 จ าแนกตามประเภทของค่าใช้จ่ายพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น

ค่าใช้จ่ายหลักทั้ง 2 ปี (ร้อยละ 58.20 และ 52.44 ตามล าดับ) ค่าใช้จ่ายลงทุนทั้งปี 2552 และ 2553 มี

สดัส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 25.93 และ 23.21 ตามล าดับ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค มีสดัส่วนเพ่ิมขึ้นในปี 2553 (ร้อยละ 24.35) เมื่อเทยีบกับปี 2552 (ร้อยละ 

15.87) (รูปที่ 18) 

 

รูปท่ี 18    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552 - 2553 

     จ าแนกตามประเภทของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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3.1.6    ประเภทของการวิจยัและพฒันา 

  เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจ าแนกตามประเภทของการวิจัยและพัฒนาในปี 2552 

พบว่า ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่

เป็นการลงทุนในการพัฒนาเชิงทดลองและการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในการวิจัยพ้ืนฐานต ่า

ที่สุด โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาเชิงทดลองมากที่สุด (ร้อยละ 55.64 ของ

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยเชิง

ประยุกต์ (ร้อยละ 39.07) และการวิจัยพ้ืนฐาน (ร้อยละ 5.29) ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมบริการมีค่าใช้จ่าย

ส าหรับการวิจัยเชิงประยุกต์มากที่สดุ (ร้อยละ 40.46 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม

บริการโดยรวม) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาเชิงทดลอง (ร้อยละ39.32) และการวิจัยพ้ืนฐาน 

(ร้อยละ 21.26) (รูปที่ 19) 

 

รูปท่ี 19    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552 

               จ าแนกตามประเภทของการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 ส าหรับปี 2553 นั้นพบว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาเชิงทดลองมากที่สดุ 

(ร้อยละ 52.12 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) รองลงมาเป็น

ค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยเชิงประยุกต์ (ร้อยละ 41.69) และการวิจัยพ้ืนฐาน (ร้อยละ 6.20) ในขณะที่ผลการ

ส ารวจในภาคอุตสาหกรรมบริการนั้น พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยเชิงประยุกต์ (ร้อย

ละ 76.65 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการโดยรวม) ซึ่งเพ่ิมขึ้ นเกือบเท่าตัวจาก

ปี 2552 รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงทดลอง (ร้อยละ 23.05) และไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับการ

วิจัยพ้ืนฐาน (รูปที่ 20) 
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รูปท่ี 20    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2553 

               จ าแนกตามประเภทของการวิจยัและพฒันา 

 
 

 

 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ในปี 2552 และ 2553 

จ าแนกตามประเภทของการวิจัยและพัฒนาพบว่า มีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทของการวิจัยและพัฒนาใน

แต่ละปีใกล้เคียงกัน โดยมีค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาเชิงทดลองมากที่สุด (ร้อยละ 55.45 ในปี 2552 และ 

ร้อยละ 50.87 ในปี 2553) รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัยเชิงประยุกต์ (ร้อยละ 39.09 ในปี 2552  

และร้อยละ 43.20 ในปี 2553) และการวิจัยพ้ืนฐาน (ร้อยละ 5.46 ในปี 2552 และร้อยละ 5.93 ในปี 

2553) (รูปที่ 21)  

 

รูปท่ี 21    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี  2552 และ 2553 

               จ าแนกตามประเภทของการวิจยัและพฒันา 

 
 

 

 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
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3.1.6 สาขากิจกรรมดา้นการวิจยัและพฒันา 

  ผลการส ารวจค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาในปี 2552 และ 2553 พบว่า มี 2 สาขากิจกรรมด้านการวิจัย

และพัฒนาที่ส  ารวจที่ไม่พบว่ามีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาสงัคมศาสตร์ทั้งนี้  

เมื่อพิจารณาในปี 2552 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก (ร้อยละ 81.66 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) (ประกอบด้วย โยธา ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (รวมคอมพิวเตอร์ 

ฮาร์ดแวร์) และวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ) รองลงมา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ร้อยละ 11.24) 

(ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (เฉพาะซอฟต์แวร์) ฟิสิกส์ เคมี โลกศาสตร์ และวิชาว่าด้วย

สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา) สาขาเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 6.45) (ประกอบด้วยเกษตรศาสตร์และสัตวแพทย์) 

และสาขาแพทยศาสตร์ (ร้อยละ 0.65) (ประกอบด้วย การแพทย์พ้ืนฐาน การพยาบาล และการสาธารณสขุ)  

 ส าหรับภาคอุตสาหกรรมบริการ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีสดัส่วนสงูที่สดุ (ร้อยละ 54.50 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการ

โดยรวม) รองลงมา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ร้อยละ 41.52) และสาขาเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 

3.98) ตามล าดับ (รูปที่ 22) 

 

รูปท่ี 22    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552 

               จ าแนกตามสาขากิจกรรมดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 ผลจากการส ารวจในปี 2553 พบว่า ส าหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

ส่วนใหญ่ยังคงเป็นค่าใช้จ่ายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 81.75 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย

และพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้ นจากปี 2552 รองลงมา ได้แก่ สาขา

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ร้อยละ 11.31) สาขาเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 6.29) และสาขาแพทยศาสตร์ (ร้อยละ 

0.65)  
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 ส าหรับภาคอุตสาหกรรมบริการ พบว่า ในปี 2553 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ

พัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ร้อยละ 61.03 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม

บริการโดยรวม) ซึ่งมีสดัส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 รองลงมา ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 20.69) ซึ่งมี 

สัดส่วนเพ่ิมขึ้ นจากปี 2552 เช่นเดียวกัน และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 18.28) ซึ่งมี

สดัส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก (รูปที่ 23) 

 

รูปท่ี 23    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2553 

               จ าแนกตามสาขากิจกรรมดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวม ในปี 2552 

และ 2553 จ าแนกตามสาขากิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาพบว่า มีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละสาขากิจกรรม

ด้านการวิจัยและพัฒนาใกล้เคียงกนั โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีในสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  สาขาเกษตรศาสตร์ และสาขา

แพทยศาสตร์ ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาในสาขาเกษตรศาสตร์และสาขา

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในปี 2553 มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี และสาขาแพทยศาสตร์ในปี 2553 นั้น มีสดัส่วนลดลงจากปี 2552 (รูปที่ 24) 
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รูปท่ี 24    รอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี2552 และ 2553 

               จ าแนกตามสาขากิจกรรมดา้นการวิจยัและพฒันา 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

3.1.7  สรุปแนวโนม้ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2542 – 2553 

  เมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวม ในช่วงปี 

2542 – 2553 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ประมาณ 5,000 – 10,000 

ล้านบาทต่อปี โดยการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ประมาณร้อยละ 93.15 เป็นของภาคอุตสาหกรรมบริการประมาณร้อยละ 6.85 (รูปที่ 25) 
 

รูปท่ี 25    ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2542-2553 

 
 

หมายเหตุ : 1) * ปี 2542 ไม่มีการส ารวจภาคอุตสาหกรรมบริการ  

   2) ไม่มีการส ารวจข้อมูลจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2550  

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 



สรปุผลการศกึษาโครงการส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2554 

 
 

 
27 

 

4. ผลการส ารวจบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาในปี 2552-2553 

 

4.1  จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนไทยในปี 2552 – 2553 

  ผลจากการส ารวจพบว่า ในปี 2552 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบราย

หัว จ านวน 14,687 คน และมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE จ านวน 11,846 คน–ปี โดยเมื่อแยก

พิจารณาภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการ พบว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีบุคลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวจ านวน 14,164 คน และมบุีคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTEจ านวน 

11,413 คน–ปี ส าหรับภาคอุตสาหกรรมบริการ พบว่า มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวจ านวน 

523 คน และมบุีคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE จ านวน 433 คน–ปี 

  ส่วนผลจากการส ารวจส าหรับปี 2553 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

แบบรายหัว จ านวน 13,054คน  มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE จ านวน 11,371 คน–ปี โดยเมื่อ

แยกพิจารณาภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการ พบว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีบุคลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวจ านวน 12,702 คน และมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE 

จ านวน 11,068 คน–ปี ส าหรับภาคอุตสาหกรรมบริการใน พบว่า มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบราย

หัวจ านวน 353 คน และมบุีคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE จ านวน 303คน–ปี (ตารางที่ 4) 

 

ตารางท่ี 4  จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวัและแบบเทียบเท่าการท างานเต็มเวลา (FTE) 

               ในภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2552 และ 2553 จ าแนกตามภาคอุตสาหกรรม 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 

 

 

 

 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553

การผลิต 14,164       12,702         11,413         11,068        

บริการ 523            353              433              303             

รวม 14,687      13,054       11,846       11,371       

ภาคอุตสาหกรรม

บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันา

แบบรายหวั (คน) แบบ FTE (คน - ปี)
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4.1.1    บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาเทียบเท่าการท างานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) 

 

    บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบเทียบเท่าการท างานเต็มเวลา (FTE)  

    จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 ส าหรับผลการส ารวจจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ปี 

2552 และ2553 พบว่า มีอุตสาหกรรม 4 ประเภท ที่ส  ารวจไม่พบข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 

อุตสาหกรรมยาสบู อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรส านักงาน และอุตสาหกรรมการน าผลิตภัณฑ์

เก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ (recycle) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2552 

จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีจ านวนบุคลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE มากที่สดุ (2,380 คน–ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 20.85 ของจ านวนบุคลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) รองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

(2,258 คน–ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 19.78) และอุตสาหกรรมยางและพลาสติก (1,105 คน–ปี หรือคิดเป็น

ร้อยละ 9.68) ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ส  ารวจพบว่ามีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE จ านวนน้อย

ที่สดุ คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ (33 คน-ปี  หรือคิดเป็นร้อยละ 0.29)  

 ส่วนในปี 2553 นั้น พบว่า ผลการส ารวจจ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบ FTE ในแต่ละประเภท

อุตสาหกรรมมีความใกล้เคียงกับผลการส ารวจในปี 2552 กล่าวคือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มเป็น

อุตสาหกรรมที่มีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE มากที่สดุ (2,563 คน–ปี หรือคิดเป็นร้อย

ละ 23.16) รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์(2,227 คน–ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 20.12) และอุตสาหกรรม

ยางและพลาสติก (957 คน–ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 8.64) ในขณะที่อุตสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ ยังคง

เป็นอุตสาหกรรมที่ส  ารวจพบว่าว่ามีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE น้อยที่สดุ (50 คน–ปี 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45) (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5   จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาและรอ้ยละของค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันาแบบเทียบ 

       เป็นการท างานเต็มเวลา (FTE)ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปี 2552 และ 2553 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 ภาคอุตสาหกรรมบริการ 

 ส าหรับผลการส ารวจจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE ในภาคอุตสาหกรรมบริการ ปี 

2552 และ 2553 นั้น มีอุตสาหกรรมบริการ 3 ประเภท ที่ส  ารวจไม่พบบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 

อุตสาหกรรมประกันภัย คอมพิวเตอร์ และตัวกลางทางการเงิน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรด้านการวิจัย

และพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมบริการ ในปี 2552 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า บุคลากรด้านการ

วิจัยและพัฒนาแบบ FTE ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย การบริการสุขภาพและ

อนามัย และการบริการเสริมสร้างสขุภาพ สปา และสงัคม (328 คน–ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 75.75 ของจ านวน

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE ในภาคอุตสาหกรรมบริการโดยรวม) รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม

วิจัยและพัฒนา (77 คน–ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 17.78) และอุตสาหกรรมไปรษณีย์และการโทรคมนาคม (28 

คน–ปี  หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47)  

 

จ านวน (คน - ปี) รอ้ยละ จ านวน (คน - ปี) รอ้ยละ 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 2,380 20.85 2,563 23.16

สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 1,020 8.94 849 7.67

ฟอกย้อม 220 1.93 248 2.24

ไม้ 142 1.24 - -

กระดาษ 78 0.68 101 0.92

ปิโตรเลียม 314 2.75 361 3.26

เคมี 2,258 19.78 2,227 20.12

ยางและพลาสตกิ 1,105 9.68 957 8.64

แร่อโลหะ แก้ว 522 4.57 561 5.07

โลหะขั้นมูลฐานและโลหะประดษิฐ์ 713 6.25 731 6.60

เคร่ืองจักร 794 6.96 753 6.80

อุปกรณไ์ฟฟ้า 319 2.80 246 2.22

วิทยุ โทรทัศน์ 178 1.56 189 1.70

เคร่ืองมือทางการแพทย์ 33 0.29 50 0.45

ยานยนต์ 975 8.54 922 8.33

เคร่ืองเรือน 349 3.06 311 2.81

สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า, แกส็ และน า้ประปา) 13 0.11 - -

รวม 11,413 100 11,068 100

ประเภทอุตสาหกรรม

บุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันาแบบ FTE 

ปี 2552

บุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันาแบบ FTE 

ปี 2553
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 ส่วนปี 2553 น้ัน พบว่า อุตสาหกรรมที่มีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE มากที่สุด

ยังคงเป็นอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ (180 คน–ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 59.41) รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรม

วิจัยและพัฒนา (102 คน–ปีหรือคิดเป็นร้อยละ 33.66) และอุตสาหกรรมไปรษณีย์และการโทรคมนาคม (21 

คน–ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 6.93) (ตารางที่ 6) 

 

ตารางท่ี 6  จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบเทียบเท่าการท างานเต็มเวลา (FTE)  

      ในภาคอุตสาหกรรมบริการปี 2552 และ 2553 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

4.1.2    บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวั (Headcount: HC) 

 

     บุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวั (HC) จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 

  ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

  จากการส ารวจจ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในปี 

2552 และ 2553 มีอุตสาหกรรมการผลิตที่ส  ารวจไม่พบบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ 4 ประเภท

อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยาสูบ อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรส านักงาน และ

อุตสาหกรรมการน าผลิตภัณฑเ์ก่ามาผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ (Recycle) โดยผลการส ารวจจ านวนบุคลากรด้านการ

วิจัยและพัฒนาแบบรายหัว ในปี 2552 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวมากที่สดุ (3,348 คน หรือคิด

เป็นร้อยละ 23.64 ของจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

โดยรวม) รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (2,591 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.29) และอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม (1,274 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9) ในขณะที่ประเภทอุตสาหกรรมที่ส  ารวจพบจ านวน

บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวน้อยที่สุดคืออุตสาหกรรมสาธารณูปโภค (ประกอบด้วย ไฟฟ้า แกส๊ และ

น า้ประปา) (24 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.17)  

จ านวน (คน - ปี) รอ้ยละ จ านวน (คน - ปี) รอ้ยละ 

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม 28 6.47 21 6.93

วิจัยและพัฒนา 77 17.78 102 33.66

บริการอื่นๆ 328 75.75 180 59.41

รวม 433 100 303 100

ประเภทอุตสาหกรรม

บุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันาแบบ FTE 

ปี 2552

บุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันาแบบ FTE 

ปี 2553
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 ส าหรับปี 2553 นั้น พบว่า ผลการส ารวจจ านวนบุคลากรแบบรายหัวในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมมี

ความใกล้เคียงกบัผลการส ารวจในปี 2552 โดยที่อุตสาหกรรมที่มีจ านวนบุคลากรแบบรายหัวมากที่สดุ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม (3,030 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.86 ของจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ

พัฒนาแบบรายหัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวม) รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (2,377 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 18.72) และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม (1,166 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.18) 

ในขณะที่อุตสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่ส  ารวจพบจ านวนบุคลากรแบบรายหัวน้อย

ที่สดุ (67 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.52) (ตารางที่ 7) 

 

ตารางท่ี 7  จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

      ปี 2552 และ 2553 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน (คน) รอ้ยละ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 3,348 23.64 3,030 23.86

สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 1,274 9.00 1,166 9.18

ฟอกย้อม 304 2.14 279 2.19

ไม้ 142 1.00 - -

กระดาษ 125 0.88 125 0.98

ปิโตรเลียม 497 3.51 475 3.74

เคมี 2,591 18.29 2,377 18.72

ยางและพลาสตกิ 1,180 8.33 997 7.85

แร่อโลหะ แก้ว 588 4.15 639 5.03

โลหะขั้นมูลฐานและโลหะประดษิฐ์ 834 5.89 792 6.23

เคร่ืองจักร 1,073 7.58 852 6.71

อุปกรณไ์ฟฟ้า 338 2.39 251 1.98

วิทยุ โทรทัศน์ 244 1.72 231 1.82

เคร่ืองมือทางการแพทย์ 67 0.47 67 0.52

ยานยนต์ 1,186 8.38 1,111 8.75

เคร่ืองเรือน 349 2.46 311 2.45

สาธารณปูโภค (ไฟฟ้า, แกส็ และ น า้ประปา) 24 0.17 - -

รวม 14,164 100 12,702 100

ประเภทอุตสาหกรรม

บุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันาแบบรายหวั 

ปี 2552

บุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันาแบบรายหวั 

ปี 2553
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 ภาคอุตสาหกรรมบริการ 

 ส าหรับผลการส ารวจจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว ในภาคอุตสาหกรรมบริการ ปี 

2552 และ 2553 นั้น มีอุตสาหกรรมบริการ 3ประเภทที่ส  ารวจไม่พบบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ 

อุตสาหกรรมประกันภัย คอมพิวเตอร์ และตัวกลางทางการเงิน โดยเมื่อพิจารณาจ านวนบุคลากรด้านการวิจัย

และพัฒนาแบบรายหัวในอุตสาหกรรมบริการ ในปี 2552 พบว่า อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ เป็นอุตสาหกรรมที่มี

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวมากที่สดุ (382 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.04 ของจ านวน

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคอุตสาหกรรมบริการโดยรวม) รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม

วิจัยและพัฒนา (77 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.72) และอุตสาหกรรมไปรษณีย์และการโทรคมนาคม (64 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 12.24) 

 ส่วนปี 2553 น้ัน อุตสาหกรรมบริการที่มีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวมากที่สุด 

ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย การบริการสขุภาพและอนามัย (180 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

51.11) รองลงมาได้แก่อุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนา (108 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.73) และอุตสาหกรรม

ไปรษณยี์และการโทรคมนาคม (64 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.16) (ตารางที่ 8) 

 

ตารางท่ี 8  จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวัในภาคอุตสาหกรรมบริการ 

      ปี 2552 และ 2553 

 
 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

4.1.3     จ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาปี 2547 - 2553 

 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบ FTE จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 เมื่อพิจารณาสถิติจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบ FTE ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในช่วง 

ปี 2547-2553 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มและอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ ์เป็นอุตสาหกรรมการผลิต 2 ประเภทที่มีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบFTE อยู่ในกลุ่ม 

5 อันดับสงูสดุมาโดยตลอด โดยที่อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มน้ัน เป็นอุตสาหกรรมที่มีจ านวนบุคลากร

วิจัยและพัฒนาแบบ FTE มากที่สดุเกอืบทุกปี ยกเว้นปี 2549 (ตารางที่ 9) ส าหรับภาคอุตสาหกรรมบริการนั้น 

จ านวน (คน - ปี) รอ้ยละ จ านวน (คน - ปี) รอ้ยละ 

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม 64 12.24 64 18.16

วิจัยและพัฒนา 77 14.72 108 30.73

บริการอื่นๆ 382 73.04 180 51.11

รวม 523 100 353 100

ประเภทอุตสาหกรรม

บุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันาแบบรายหวั 

ปี 2552

บุคลากรดา้นการวิจัยและพฒันาแบบรายหวั 

ปี 2553
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ผลการส ารวจระหว่างปี 2547 – 2553 พบว่า อุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนาเป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่มี

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเท่าการท างานเตม็เวลาอยู่ในกลุ่ม 3 อันดับสูงสุดมาโดยตลอด  

(ตารางที่ 10) 

 

ตารางท่ี 9  ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีจ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาเทียบเท่าการท างาน 

     เต็มเวลา (FTE) สูงสุด 5 อนัดบัแรกในปี 2547 - 2553 

 
 

หมายเหตุ : ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2550 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

ตารางท่ี 10  ประเภทอุตสาหกรรมบริการท่ีมีจ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาเทียบเท่าการท างาน 

        เต็มเวลา (FTE) สูงสุด 3 อนัดบัแรกในปี พ.ศ. 2547 - 2553 

 
 

หมายเหตุ : ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2550 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวัจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 เมื่อพิจารณาสถิติจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในช่วง 

ปี 2547-2553 จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ผลการส ารวจมีความสอดคล้องกับผลการส ารวจ

จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบ FTE กล่าวคือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่มและอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมการผลิต 2 ประเภทที่มีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวอยู่ใน

กลุ่ม5 อันดับสงูสดุมาโดยตลอด (ตารางที่ 11) ส่วนภาคอุตสาหกรรมบริการนั้น พบว่า อุตสาหกรรมวิจัยและ

อนัดบั ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

1
อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,436 คน - ปี)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,328 คน - ปี)

เคมภีณัฑ์

(1,456 คน - ปี)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,213 คน - ปี)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(2,380 คน - ปี)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(2,563 คน - ปี)

2
เคมภีณัฑ์

(765 คน - ปี)

เคมภีณัฑ์

(1,121 คน - ปี)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,275 คน - ปี)

เคมภีณัฑ์

(704 คน - ปี)

เคมภีณัฑ์

(2,258 คน - ปี)

เคมภีณัฑ์

(2,227 คน - ปี)

3
วทิยุ โทรทศัน์

(651 คน - ปี)

วทิยุ โทรทศัน์

(977 คน - ปี)

เคร่ืองจักร

(1,093 คน - ปี)

ยานยนต์

(677 คน - ปี)

ยางและพลาสตกิ

(1,105 คน - ปี)

ยางและพลาสตกิ

(957 คน - ปี)

4
เคร่ืองจักร

(413 คน - ปี)

เคร่ืองจักร

(884 คน - ปี)

ยางและพลาสตกิ

(898 คน - ปี)

วทิยุ โทรทศัน์

(605 คน - ปี)

สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

(1,020 คน - ปี)

ยานยนต์

(922 คน - ปี)

5
เคร่ืองจักรไฟฟ้า

(350 คน - ปี)

สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

(547 คน - ปี)

วทิยุ โทรทศัน์

(772 คน - ปี)

เคร่ืองจักร

(558 คน - ปี)

ยานยนต์

(975 คน - ปี)

สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

(849 คน - ปี)

อนัดบั ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

1
วจิัยและพัฒนา

(237 คน - ปี)

ธุรกิจอื่น

(281 คน - ปี)

วจิัยและพัฒนา

(266 คน - ปี)

วจิัยและพัฒนา

(511 คน - ปี)

ธุรกิจอื่น

(328 คน - ปี)

ธุรกิจอื่น

(180 คน - ปี)

2
ธุรกิจอื่น

(140 คน - ปี)

วจิัยและพัฒนา

(227 คน - ปี)

ธุรกิจอื่น

(212 คน - ปี)

ตวักลางทางการเงิน

(465 คน - ปี)

วจิัยและพัฒนา

(77 คน - ปี)

วจิัยและพัฒนา

(102 คน - ปี)

3
ตวักลางทางการเงิน

(111 คน - ปี)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(107 คน - ปี)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(145 คน - ปี)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(197 คน - ปี)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(28 คน - ปี)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(21 คน - ปี)
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พัฒนาเป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่มีจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวอยู่ในกลุ่มสูงสุด 3 

อนัดับแรกมาโดยตลอด (ตารางที่ 12) 

 

ตารางท่ี 11  ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีจ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวั 

          สูงสุด 5 อนัดบัแรกในปี 2547 - 2553 

 
 

หมายเหตุ : ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2550 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

ตารางท่ี 12  ประเภทอุตสาหกรรมบริการท่ีมีจ านวนบุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาแบบรายหวั 

        สูงสุด 3 อนัดบัแรกในปี 2547 – 2553  

 
 

หมายเหตุ : ไม่มีการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2550 

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนัดบั ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

1
อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,603 คน)

เคร่ืองจักร

(1,840 คน)

เคมภีณัฑ์

(1,714 คน)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,373 คน)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(3,348 คน)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(3,030 คน)

2
เคมภีณัฑ์

(917 คน)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,813 คน)

อาหารและเคร่ืองดื่ม

(1,690 คน)

เคมภีณัฑ์

(1,035 คน)

เคมภีณัฑ์

(2,591 คน)

เคมภีณัฑ์

(2,377 คน)

3
วทิยุ โทรทศัน์

(836 คน)

เคมภีณัฑ์

(1,409 คน)

ยางและพลาสตกิ

(1,549 คน)

เคร่ืองจักร

(846 คน)

สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

(1,274 คน)

สิง่ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

(1,166 คน)

4
เคร่ืองเรือน

(619 คน)

วทิยุ โทรทศัน์

(1,138 คน)

เคร่ืองจักร

(1,308 คน)

ยานยนต์

(833 คน)

ยานยนต์

(1,186 คน)

ยานยนต์

(1,111 คน)

5
เคร่ืองจักร

(552 คน)

แร่อโลหะ แก้ว

(640 คน)

วทิยุ โทรทศัน์

(897 คน)

วทิยุ โทรทศัน์

(666 คน)

ยางและพลาสตกิ

(1,180 คน)

ยางและพลาสตกิ

(997 คน)

อนัดบั ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

1
วจิัยและพัฒนา

(245 คน)

ธุรกิจอื่น

(323 คน)

วจิัยและพัฒนา

(315 คน)

วจิัยและพัฒนา

(799 คน)

ธุรกิจอื่น

(382 คน)

ธุรกิจอื่น

(180 คน)

2
ธุรกิจอื่น

(182 คน)

วจิัยและพัฒนา

(322 คน)

ธุรกิจอื่น

(221 คน)

ตวักลางทางการเงิน

(465 คน)

วจิัยและพัฒนา

(77 คน)

วจิัยและพัฒนา

(108 คน)

3
ตวักลางทางการเงิน

(175 คน)

คอมพิวเตอร์

(147 คน)

คอมพิวเตอร์

(176 คน)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(217 คน)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(64 คน)

ไปรษณยีแ์ละการโทรคมนาคม

(64 คน)



สรปุผลการศกึษาโครงการส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจ าปี 2554 
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5. บทสรุป 

  ผลการศึกษาโครงการส ารวจข้อมูลวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไทย ประจ าปี 2554 ซึ่งเป็นการส ารวจ

ข้อมูลวิจัยและพัฒนาของภาคอตุสาหกรรมสาขาการผลิตและสาขาบริการของไทย ปี 2552 – 2553 พบว่า แม้ค่าใช้จ่าย

วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยจะมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นเลก็น้อยในปี 2552 และ 2553 จากปี 2551 แต่เมื่อเทยีบเป็น

สดัส่วนกบัผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) แล้ว ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยไม่ได้เพ่ิมขึ้นแต่

อย่างใด ขณะที่จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาทั้งแบบนับรายหัว (Headcounts) และแบบเทยีบเท่าการท างานเตม็เวลา 

(FTE) ในปี 2552 และ 2553 มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2551  

 ผลการส ารวจพบว่า ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาและบุคลากรวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิต ในขณะที่ภาคอตุสาหกรรมบริการมค่ีาใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาและจ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาค่อนข้างน้อย โดย

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด ทั้งในปี 2552 

และ 2553 (เกนิร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย) ขณะที่อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 

เป็นสาขาอตุสาหกรรมการผลิตที่มกีารจ้างงานบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาสงูที่สดุ ทั้งในปี 2552 และ 2553 (เกนิ

ร้อยละ 20 ของจ านวนการจ้างงานบุคลากรวิจัยและพัฒนาโดยรวมของภาคเอกชนไทย) เมื่อพิจารณาจากมิติด้านขนาด

กจิการพบว่า กจิการขนาดใหญ่ ยังคงเป็นกลุ่มกจิการที่มสีดัส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสงูที่สดุ 

 ผลการส ารวจข้อมูลแหล่งเงินทุนส าหรับการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนไทยพบว่า เงินทุนส่วนใหญ่ยังคงมาจาก

เงินทุนภายในกจิการ ส่วนเงินทุนจากภาครัฐยังมีสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่เป็น

รายจ่ายด้านค่าจ้างบุคลากรวิจัยและพัฒนา  

 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยนั้น พบว่ายังมโีครงสร้างไม่เปล่ียนแปลงไปจากที่เคยส ารวจ

พบในปีก่อนหน้า กล่าวคือ ทั้งในปี 2552 และปี 2553 ภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในการพัฒนาเชิงทดลอง 

(Experimental development) มากที่สดุ ตามมาด้วยการลงทุนในการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) ส่วนการ

ลงทุนในการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) ซึ่งมีความเสี่ยงของผลส าเรจ็สูงที่สุดนั้น ยังคงมีสัดส่วนน้อยมาก ส่วน

วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยและพัฒนานั้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 

ในขณะที่การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาขั้นตอนการท างานใหม่ หรือปรับปรุงขั้นตอนการท างานเดิมยังคง

มสีดัส่วนที่ค่อนข้างน้อย 

 กล่าวโดยสรปุ ส าหรับปี 2552 – 2553 นั้น ผลการส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนายังไม่แตกต่างไปจากปี

ก่อนหน้ามากนัก ขณะที่จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเร่ิมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยโครงสร้างการลงทุนด้านวิจัยและ

พัฒนายังคงไม่มกีารเปล่ียนแปลง คอืมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเชิงทดลอง โดยมจุีดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่หรือ

ปรับปรงุผลิตภัณฑเ์ดมิ 

   

 


