
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

โลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาต่อเนื่องก าลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาด้านประชากรที่มีการเพิ่มสูงขึ้น  ขณะที่ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีแนวโน้มลดลง
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างรุนแรงการเผชิญกับภาวะโลกร้อน  แม้แต่การพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีที่น าไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์น ามาซึ่งปัญหาของสังคมที่ยังหาทางแก้ไขได้ยาก ปัจจัยต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นแรงผลักดันส าคัญให้ทุกประเทศจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเพ่ิมผลิตภาพของสินค้าและบริการโดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดการคิดค้นหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิตและบริการให้ทันสมัยและ
สามารถแข่งขันบนเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืนได้ 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก
เนื่องจากประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออกภาคอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ ๗๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (GDP) และประมาณร้อยละ ๗๕ ของการส่งออกทั้งหมด ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมบริการเป็นภาคเศรษฐกิจส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศโดยเห็นได้จาก GDP ที่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ร้อยละ ๕๐ และ ๔๕ ของ 
GDP ตามล าดับขณะที่พิจารณาสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศกลับพบว่าประเทศ
ไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๒ ต่อ GDP โดยคิดเป็นสัดส่วนของการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ที่
ร้อยละ ๕๕ ต่อ ๔๕ 

ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจะต้องท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อสร้างสรรค์
คุณค่า (Value Creation) แก่ผลิตภัณฑ์น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างแท้จริง  ซึ ่ง
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษาได้มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการขององค์ความรู้  การถ่ายทอดองค์
ความรู้เทคโนโลยีสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการอย่าง
แท้จริง 

ดังนั ้น เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและขีดความสามารถในการ แข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ซ้ าซ้อน และไม่เชื่อมโยงกัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการ
กระตุ้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น  และเพื่อให้เกิดระบบการศึกษาและวิจัยที่เอื้อต่อการ
พัฒนาเฉพาะทาง เช่น เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการออกแบวิศวกรรมและการผลิต
สมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญตรงตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย และค านึงถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders) อาทิผู้ผลิตผู้ส่งออกผู้ค้าผู้บริโภคและแรงงาน ตัวอย่างเช่น ในกรณีการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมใดๆ ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและบริการได้คุณภาพดีขึ้น
และปริมาณมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้สินค้าและบริการมีราคาต่ าลงตามกลไกของตลาดก็จะท าให้ผู้บริโภค
จ่ายน้อยลง ในขณะเดียวกันการน าเทคโนโลยีมาแทนที่ก าลังคนก็อาจส่งผลกระทบให้กับแรงงานบางกลุ่มที่
ต้องถูกจ าหน่ายออกไป 



๒ 
 

ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ควรมีการการทบทวนสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ทั่วไปที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี (External Factors) และศักยภาพ/ขีดความสามารถของประเทศ 
(Internal Factors) ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะมีความยากมากขึ้น เนื่องจากความซับซ้อน
ของระบบโลกที่ทุกภาคส่วนในทุกระดับมีความเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตของสาขาการผลิตที่ส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลา 
ทั้งนี้เพราะประเทศไทยในปัจจุบันต้องประสบปัญหาการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในตลาดโลกมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยการปรับปรุงทั้งในแง่ประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิต ตลอดจนการ
บริหารจัดการที่ดี ดังนั้นจึงต้องหันมาสนใจต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ และการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนโดย
ส่วนรวม 
 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัยด้านเทคโนโลยี 

ประเทศไทยน าการวิจัยเทคโนโลยีใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณะ เพ่ือให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

 
๓. พันธกิจการวิจัยด้านเทคโนโลยี 

วิจัยเพื ่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการแก้ปัญหาของประเทศ เทคโนโลยีเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาภาคอุสาหกรรม เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ โดยค านึงถึงบทบาทการแข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี ่ยนแปลงทั ้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 
๔. กลยุทธ์การวิจัยด้านเทคโนโลยี จ านวน ๑๐  กลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตร่วมกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT ด้านน้ า และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย 

เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านการผลิตที่สามารถก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยด้าน เทคโนโลยีด้านสุขภาพและการแพทย์ร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้าน IT ด้านน้ า และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย 

เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์ที่สามารถก่อเกิดความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยด้าน เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานอุสาหกรรมก่อสร้างร่วมกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT ด้านน้ า และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย 

เป้าประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานอุสาหกรรมก่อสร้างที่
สามารถก่อเกิดความเข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่  

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT 
และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย 



๓ 
 

เป้าประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานที่สามารถก่อเกิดความเข้มแข็ง
ให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๕ การวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านอาหารร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 
IT และด้านน้ าพร้อมกันไปด้วย 

เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านอาหารที่สามารถก่อเกิดความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

กลยุทธ์การวิจัยที ่ ๖ การวิจัยด้านเทคโนโลยี วัสดุเพื่อการเกษตรร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย 

เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านที่ด้านเทคโนโลยี วัสดุเพื่อการเกษตรสามารถก่อ
เกิดความเข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๗ การวิจัยด้านเทคโนโลยีแปรรูปขยะร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 
IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไป 

เป้าประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยด้านด้านเทคโนโลยีแปรรูปขยะที่สามารถก่อเกิดความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

กลยุทธ์การวิจัยที ่ ๘ การวิจัยด้านเทคโนดลยีการจัดการภัยพิบัตร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย 

เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนดลยีการจัดการภัยพิบัตที่สามารถก่อเกิด
ความเข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

กลยุทธ์การวิจัยที่ ๙ การวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการแร่ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไป 

เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการจัดการแร่ที่สามารถก่อเกิดความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

กลยุทธ์การวิจ ัยที ่ ๑๐ การวิจ ัยด้านเทคโนโลยีด ้านการบร ิการร่วมกับการพัฒนา
เทคโนโลยีด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี พร้อมกันไปด้วย 

เป้าประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านการบริการที่สามารถก่อเกิดความ
เข้มแข็งให้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ 

 
กลยุทธ์การวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่

มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในทุกระดับ  โดยเน้นการผลักดันให้
อุตสาหกรรมมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจ ตลอดจนการสร้าง
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม การด าเนินงานตามแผนการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมพร้อม
จัดเตรียมก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น  เสริมสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ในสาขายุทธศาสตร์และอื่น ๆ และพัฒนาผู้ประกอบการเดิมให้มีศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลกสามารถปรับตัวสร้างความเข้มแข็งได้ภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง  

แผนงานวิจัยภายใต้กลยุทธ์จะมุ่งเน้นการวิจัยในแต่ละด้านและการบริหารจัดการงานวิจัย
และพัฒนาในลักษณะที่มีการวางแผนงานวิจัย ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมมีโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพ่ือให้เกิด
พลังร่วมมีภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ร่วมก าหนดโจทย์วิจัยและเป้าหมายของโปรแก รม 
เพื่อให้งานวิจัยสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้าง



๔ 
 

ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน การก าหนดกลุ่มเทคโนโลยีจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีไป
ข้างหน้าอย่างต่อเนื ่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ ่มประกอบด้วย ๑) กลุ่มเทคโนโลยีที ่ส าคัญมุ่งเป้าเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศและ ๒) กลุ ่มเทคโนโลยีใหม่ที ่สามารถช่วยเหลือกลุ ่ม
อุตสาหกรรมได้หลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยมีเป้าประสงค์ในการก าหนด
โจทย์วิจัยที่ตรงความต้องการและการท างานร่วมกันแบบเครือข่ายหรือหุ้นส่วน  เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และพัฒนากลไกการส่งมอบผลงานสู่ผู้ใช้และกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ  
 
๕. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเทคโนโลยีของประเทศจะประสบความส าเร็จได้จะต้องเริ่มจาก
การก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งในส่วนของนโยบายรัฐบาล  สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของโลกและของประเทศพร้อมทั้งที ่เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อันได้แก่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนที่มีบทบาทหรือได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงทางอ้อมได้แสดงบทบาทและเสนอข้อคิดเห็นตามหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ดังเช่น
การให้ความสาคัญต่อบทบาทและการด าเนินงานของภาครัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร/
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพและปริมาณของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับสูงและระดับกลาง เพื่อสนองตอบความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
เทคโนโลยีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี  ตลอดจนการสร้างความส านึกของประชาชนทุก
ระดับในบทบาทความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการปูพ้ืนฐานสมรรถภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้จะต้องสร้างกลไกความเชื่อมโยงในการแปลงยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติ
เพื่อการผลักดันยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขานี้ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส า เร็จตามเป้าหมาย โดยอาจ
เสริมสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้ทุนวิจ ัยหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาและ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญ เพื่ออุตสาหกรรม
สามารถเชื่อมโยงความส าเร็จไปยังระดับประเทศ ส่งผลในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลกได้
ด้วย 

อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้วยการวิจัยเพียงอย่าง
เดียวไม่อาจแก้ปัญหาและปรับปรุงการด าเนินการตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมได้ เพราะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ด า เนินโยบายเป็นแบบกระจัดกระจายไม่ประสานประโยชน์เพราะหน่วย
ราชการระดับกรมเป็นนิติบุคคล แต่ละกรมมีอ านาจทางกฎหมายอิสระจากกันท าให้เกิดการท างานซ้ าซ้อน
กันและสิ ้นเปลืองงบประมาณ นอกจากนั ้นระบบการจัดสรรงบประมาณท า ให้กรมต่างๆ สามารถขอ
งบประมาณที่ซ้ าซ้อนกันโดยขาดการประสานงาน ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการข้างต้นบรรลุเป้าหมายจะต้อง
มีระบบงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่เพียงพอเหมาะสม  และมี
ประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขาได้อย่างยั่งยืน  


