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บทที่ 6 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ นวัตกรรม 

 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ นวัตกรรมถือไดวามีบทบาทสําคัญตอ 

การพัฒนาประเทศเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งชวยในการเพิ่มศักยภาพ 
การแขงขันของ SMEs ในดานของการเพิ่มมูลคาสินคา ผลิตสินคาใหมๆ สนอง 
รสนิยมผูบริโภค เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ ลดตนทุนการผลิต  
เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาการสงออก และสรางแรงงานคุณภาพที่มีทักษะสูง เปนตน 

อยางไรก็ตาม สถานภาพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยยังคง
อยูในระดับที่ต่ํามาก โดยสัดสวนของการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ในภาครัฐและ
เอกชนอยูประมาณรอยละ 0.1 ซึ่งถือวาอยูในสัดสวนที่คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบ
กับตางประเทศ1 

จากรายงานผลเบื้องตนของสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการ
บริการ พ.ศ. 2545 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ดังปรากฏในตารางที่ 6.1 ยืนยัน 
ใหเห็นวา สัดสวนของจํานวนสถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรมีเพียง 
รอยละ 10.6 ในจํานวนนี้เปนการใชอินเตอรเน็ตเพื่อดําเนินธุรกิจรอยละ 4.3 และ 
มีเว็บไซตเปนของตนเองที่สัดสวนรอยละ 0.8 ของจํานวนสถานประกอบการรวม
เทานั้น  นอกจากนี้ หากพิจารณาเปนรายภาคแลว  พบวา สัดสวนการใช
คอมพิวเตอรมีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานครเปนสวนใหญ โดยมีสัดสวน
ของจํานวนสถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอรประมาณ รอยละ 17.4 ใช
อินเตอรเน็ตเพื่อดําเนินธุรกิจ รอยละ 8.2 และมีเว็บไซต รอยละ 1.7  

จากขอมูลขางตนช้ีใหเห็นวา การที่ประเทศไทยจะพึ่งพาเทคโนโลยี  
สารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสนับสนุน SMEs ภาครัฐและผูที่ 
เกี่ยวของจะตองมีการลงทุนเพื่อพัฒนาทางดานนี้อีกมาก 

                                                           
1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2543 
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ตารางที่ 6.1 : สัดสวนสถานประกอบการ จําแนกตามการมีและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําแนกตามพื้นที่ 

รายการขอมูล รวม กทม. ปริมณฑล กลาง เหนือ ตอน. ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 ไมมีการใชคอมพิวเตอร 89.4 82.6 87.2 93.4 91.8 93.5 93.6 

 มีการใชคอมพิวเตอร 10.6 17.4 12.8 6.6 8.2 6.5 6.4 

• ไมใชอินเตอรเน็ต 5.3 7.8 7.5 3.5 4.8 4.0 2.8 

• ใชอินเตอรเน็ต        

            - ใชเพ่ือดําเนินธุรกิจ 4.3 8.2 3.8 2.6 2.5 2.1 2.6 

            - ใชเพือวัตถุประสงคอ่ืน 1.0 1.4 1.6 0.5 1.0 0.4 1.0 

♦ ใชเว็บไซต        

            - ไมมีเว็บไซต 9.8 15.7 11.9 6.2 7.8 6.3 5.9 

            - มีเว็บไซต 0.8 1.7 0.9 0.4 0.4 0.2 0.4 

หมายเหตุ : กทม.คือ กรุงเทพมหานคร  ตอน.คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : www.nso.go.th 
 
สําหรับประเด็นหลักที่จะกลาวในบทนี้ คือ สถานภาพการใชเทคโนโลยีของ 

SMEs ในปจจุบัน แนวโนมการใชเทคโนโลยีในอนาคต และนวัตกรรม ซึ่งเปน 
การนําเสนอเปนรายลักษณะวิสาหกิจ (การผลิต การคา และการบริการ) ในแตละ
ประเด็นหลัก ดังนี้ 
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6.1 สถานภาพการใชเทคโนโลยีของ SMEs ในปจจุบัน 
6.1.1  ภาคการผลิต 
สถานภาพการใชเทคโนโลยีของ SMEs ภาคการผลิตในสวนนี้ไดอาศัยผล

จากการวิเคราะหขอมูลสํารวจอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
(สศอ.)2 เปนพื้นฐานในการนําเสนอ จากการศึกษาดังกลาวไดมีการสรางดัชนีระดับ
เทคโนโลยีขึ้น 5 ระดับ ซึ่งระดับ 5 เปนการใชเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในระดับ
สูงสุด ซึ่งแตละระดับของดัชนีแสดงถึงคาเฉลี่ยของสัดสวนของสถานประกอบการที่
เกี่ยวของกับตัวแปรเทคโนโลยีหลัก 6 ตัวแปร ไดแก 1) สวนตางระหวางราคา 
สินคาและตนทุน 2) มาตรฐานอุตสาหกรรม 3) การวิจัยและพัฒนา (R&D)  
4) การออกแบบผลิตภัณฑ 5) การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส และ6) การใชเครื่องจักร
อัตโนมัติ 

การวิเคราะหดานดัชนีระดับเทคโนโลยีดังกลาวไดแสดงผลไวในตารางที่ 6.2
และภาพที่ 6.1 ซึ่งช้ีใหเห็นวา โดยภาพรวมแลว อุตสาหกรรมขนาดกลางมีดัชนีการ
ใชเทคโนโลยีในระดับที่สูงกวาอุตสาหกรรมขนาดยอม หรือมีดัชนีการใชเทคโนโลยี
ในระดับ 3 ขึ้นไปจากระดับสูงสุดที่ 5 สวนอุตสาหกรรมขนาดยอมจะมีการ 
กระจุกตัว (รอยละ 47.26) ของการใชเทคโนโลยีในระดับต่ํา (ระดับ 1) คอนขางสูง 
โดยทั่วไป ระดับดัชนีการใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมขนาดกลางคอนขางจะ
กระจายตัว โดยมีระดับดัชนีการใชเทคโนโลยีในระดับ 1 และ 3 พอๆกัน คือ
ประมาณรอยละ 27.0 กลาวโดยสรุป ระดับดัชนีการใชเทคโนโลยีจะแปรผันตามกับ
ขนาดของอุตสาหกรรม ยิ่งอุตสาหกรรมมีขนาดใหญขึ้นเทาใด ก็มีแนวโนมที่จะใช
เทคโนโลยีรูปแบบตางๆ มากขึ้นเทานั้น  

                                                           
2 ขอมูลสํารวจอุตสาหกรรมจาก “โครงการประยุกตใชรูปแบบกําลังคนเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม”,
รายงานประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ, มกราคม 2545 
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ตารางที่ 6.2 : ระดับเทคโนโลยีของ SMEs ภาคการผลิต 
 หนวย : รอยละ 

ดัชนีระดับเทคโนโลย ี 
ขนาด 5 4 3 2 1 

 
รวม 

ยอม 7.3 12.1 21.6 11.7 47.3 100.0 
กลาง 15.2 19.8 27.3 9.9 27.8 100.0 
ใหญ 26.1 21.8 23.5 8.5 20.2 100.0 
รวม 10.8 14.5 22.7 10.8 41.2 100.0 

หมายเหตุ : 5 = คาสูงสุดของดัชนีระดับเทคโนโลยี 
               1 = คาต่ําสุดของดัชนีระดับเทคโนโลยี 
ที่มา : ขอมูลสํารวจอุตสาหกรรมป 2544, สศอ. 

 
ภาพที่ 6.1 : ระดับการแขงขันและการใชเทคโนโลยีของ SMEs ภาคการผลิต 

ที่มา : ตารางที่ 6.2   

 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดขององคประกอบดัชนีการใชเทคโนโลยีของ 

SMEs ภาคการผลิตดังในตารางที่ 6.3 ซึ่งประกอบดวยตัวแปรเทคโนโลยี 6 ตัว ใน
การสรางดัชนีช้ีวัดการใชเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมใน SMEs มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ 
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(1) ขีดความสามารถในการแขงขันทางอุตสาหกรรม ปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่ใชในการพิจารณาขีดความสามารถในการแขงขันทางอุตสาหกรรมไดแก 
สวนตางระหวางราคาสินคาและตนทุน หรือ รายไดสุทธิของอุตสาหกรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขงที่สําคัญ จากผลการสํารวจพบวาอุตสาหกรรมสวนใหญ   
(รอยละ 60.0 ขึ้นไป) ทั้งขนาดกลางและขนาดยอมมีสวนตางดังกลาวใกลเคียงกัน 
นั่นแสดงใหเห็นถึงระดับของการแขงขันของอุตสาหกรรม SMEs ภาคการผลิต 
ไมแตกตางกันมากนัก 

(2)  มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยภาพรวมอุตสาหกรรม SMEs ภาคการผลิต
สวนมากยังคงไมไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9000, QS 9000 
หรือ HACCP ที่นาเปนหวง คือ ในอุตสาหกรรมขนาดยอมที่ไดรับการรับรอง 
มาตรฐานดังกลาวมีเพียงรอยละ 6.4 ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดกลางไดรับการ
รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมถึงรอยละ 30.7 แตก็ยังไมถึงครึ่งหนึ่งของ 
อุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอีกเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดยอมยังไมมีแผนที่จะดําเนินการใดๆ ในการขอ 
มาตรฐานอุตสาหกรรมดังกลาว 

(3) การวิจัยและพัฒนา (R&D) ในกลุมอุตสาหกรรม SMEs ยังคงมีการ
ดําเนินกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาคอนขางนอยโดยในกลุมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอมมีการดําเนินการ R&D เพียงรอยละ 30.4 และ รอยละ 13.4 
ตามลําดับ 

(4) การออกแบบผลิตภัณฑ สําหรับกิจกรรมดานนี้ไดมีการดําเนินการมา
พอสมควร แตยังไมมากเทาที่ควร โดยในอุตสาหกรรมขนาดกลางมีการดําเนิน       
กิจกรรมการออกแบบถึงรอยละ 44.1 และ รอยละ 26.5 ในอุตสาหกรรมขนาดยอม 

(5) การใชสื่ออิ เ ล็กทรอนิกส ในอุตสาหกรรมขนาดกลางมีการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสคอนขางสูงหรือมากกวาครึ่ง (รอยละ 58.3) สวนในอุตสาหกรรม
ขนาดยอมมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพียงรอยละ 24.4 และยังไมมีแผนที่จะใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  ดังกลาวในอนาคตอันใกลอีกถึงรอยละ 50.4 



สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

6 - 6 รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544 

(6) การใชเครื่องจักรอัตโนมัติ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมี
การนําเครื่องจักรอัตโนมัติเขามาใชในกระบวนการผลิตมากกวาครึ่งตั้งแตระดับของ
การใชเครื่องจักรในบางกระบวนการผลิตถึงการใชเครื่องจักรเกือบทั้งหมด  
อยางไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมขนาดกลางจะมีการใชเครื่องจักรอัตโนมัติ (รอยละ 
67.7) มากกวาในอุตสาหกรรมขนาดยอม (รอยละ 50.6) คอนขางมาก 
ตารางที่ 6.3 : ขอมูลดานเทคโนโลยีของ SMEs ภาคการผลิต 

หนวย : รอยละ 
ขอมูลดานเทคโนโลย ี ยอม กลาง ใหญ 

1. สวนตางระหวางราคาสินคาและตนทุน เมื่อเปรียบเทียบกบัคูแขงที่สําคัญ: 
 สูงกวามาก 3.6 4.0 3.5 
 สูงกวา 23.1 19.8 16.5 
 เทากัน 60.8 67.3 61.2 
 ต่ํากวา 12.0 7.9 17.6 
 ต่ํากวามาก 0.6 1.0 1.2 

รวม 100.0 100.0 100.0 
2. ไดการรับรองมาตรฐาน ISO 9000, QS 9000 หรือ HACCP 

 รับการรับรองมาแลวมากกวา 3 ป 1.6 6.7 31.2 
 รับการรับรองมาแลว แตไมเกิน 3 ป 4.8 24.0 39.8 
 กําลังดําเนินการขอ 5.6 14.4 7.5 
 มีแผนขอใน 3 ปขางหนา 17.3 20.2 9.7 
 ยังไมมีแผนใน 3 ปขางหนา 70.8 34.6 11.8 

รวม 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
หนวย : รอยละ 

ขอมูลดานเทคโนโลย ี ยอม กลาง ใหญ 

3. มีกิจกรรมดานการวิจัยพัฒนา 
 มีมาแลวมากกวา 3 ป 7.3 21.6 41.1 
 มีมาแลว แตไมเกิน 3 ป 6.1 8.8 10.0 
 กําลังเตรียมการ 9.1 10.8 10.0 
 มีแผนขอใน 3 ปขางหนา 11.6 15.7 7.8 
 ไมมีแผนใน 3 ปขางหนา 65.9 43.1 31.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 
4. มีกิจกรรมดําเนินการออกแบบผลติภัณฑ 

 มีมาแลว มากกวา 3 ป 20.2 33.3 38.2 
 มีมาแลว แตไมเกิน 3 ป 6.3 10.8 3.4 
 กําลังเตรียมการออกแบบ 7.5 10.8 4.5 
 มีแผนออกแบบเองใน 3 ปขางหนา 7.9 3.9 2.2 
 ยังไมมีแผนออกแบบเองใน 3 ปขางหนา 58.3 41.2 51.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 
5. การใชอินเตอรเนต หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (EDI) 

 มีมาแลว มากกวา 2 ป 7.5 21.4 31.5 
 มีมาแลว แตไมเกิน  2 ป 16.9 36.9 30.4 
 อยูระหวางเตรียมการ 15.4 15.5 12.0 
 มีแผนจะใชใน 2 ปขางหนา 9.8 2.9 9.8 
 ไมมีแผนจะใชใน 2 ปขางหนา 50.4 23.3 16.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 
6. การใชเครือ่งจักรอัตโนมัติในการผลิต 

 ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด 3.5 4.4 10.8 
 เปนสวนใหญ 15.5 18.4 30.6 
 บางกระบวนการ 31.6 44.9 45.9 
 นอย 11.7 8.8 3.6 
 ไมใช/เกือบไมใชเลย 37.6 23.5 9.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 
ที่มา : ขอมูลสํารวจอุตสาหกรรม ป 2544, สศอ 
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แนวโนมการใชเทคโนโลยีในอนาคตของภาคการผลิต 
 จากขอมูลสํารวจอุตสาหกรรมป 2544 ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(ตารางที่ 6.4) แสดงใหเห็นวาในอนาคตอนัใกล (3 ปขางหนา) SMEs ภาคการผลิต
ยังคงใหความสําคัญไมมากนักตอการเพิ่มศักยภาพในการใชเทคโนโลยี สวนใหญ
จะเปนการเนนเทคโนโลยีหรือการดําเนินกิจกรรมดานการควบคมุคุณภาพสินคา 
(ไมเกินรอยละ 25.0) ในอุตสาหกรรมขนาดยอมจะเนนการเพิ่มกิจกรรมดาน 
การตลาดถึงรอยละ 19.3 และรอยละ 13.9 ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง ในขณะที่
การเพิ่มกิจกรรมทางดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) มีเพียงรอยละ 11.1 และ 
รอยละ 7.2 ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมตามลําดับ นอกจากนีก้ารเพิ่ม
กิจกรรมทางดานการออกแบบผลิตภัณฑยังไมไดรับการสนใจเทาที่ควรหรอืมี
จํานวนไมเกินรอยละ 9.0 ของอตุสาหกรรมทั้งสองขนาด 
ตารางที่ 6.4 : แนวโนมการใชเทคโนโลยีของ SMEs ภาคการผลิต 

ในอนาคต 
       หนวย : รอยละ 

แผนที่จะดําเนินกิจกรรมใน 3 ปขางหนา ยอม กลาง ใหญ 
   1. นําระบบการผลิตอตัโนมัตมิาใชเพิ่มข้ึน 10.6 11.8 11.1 
   2. เพิ่มชนิดของสินคาที่ตองการผลิต 16.8 17.4 14.2 
   3. เพิ่มกจิกรรมดานการวิจัยและพฒันา 7.2 11.1 12.8 
   4. เพิ่มกจิกรรมดานการควบคุมคณุภาพ 21.8 24.7 22.2 
   5. เปล่ียนแปลงอัตราการใชกําลังการผลิต:    
         5.1 ขยายกําลังการผลิต 3.4 3.8 3.1 
          5.2 ลดกําลังการผลิต 2.3 1.7 2.8 
    6. ผลิตสนิคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน 10.0 9.8 12.2 
    7. เพิม่กจิกรรมดานการออกแบบ 8.6 5.6 8.3 
    8. เพิม่กจิกรรมดานการตลาด 19.3 13.9 13.2 

รวม 100.0 100.0 100.0 
ที่มา : ขอมูลสํารวจอุตสาหกรรม ป 2544, สศอ. 
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นอกจากนี้ จากตารางที่ 6.3 ยังระบุอีกวาการใชอินเตอรเน็ตหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสของ SMEs ภาคการผลิตมีแนวโนมที่สูงมากขึ้นกลาวคือ ทั้ง 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมกําลังอยู ในขั้นเตรียมการใชและ 
ขั้นการวางแผนที่จะใชในอนาคตอันใกลถึงรอยละ 18.4 และรอยละ 25.2 ตามลําดับ 

กลาวโดยสรุป การใชเทคโนโลยีของ SMEs ภาคการผลิตมีแนวโนมที่ดีขึ้น
แตก็ยังไมมากเทาที่ควร มีอุตสาหกรรมอีกจํานวนมากที่ยังคงไมใหความสําคัญกับ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดานการวิจัยและพัฒนา 

 
6.1.2  ภาคการคา 

 ในสวนของเทคโนโลยี และ สารสนเทศ สําหรับ SMEs ภาคการคานั้น พบวา
ในประเทศไทยธุรกิจภาคการคามีการผลิตนวัตกรรมใหมๆ และเทคโนโลยีเพื่อชวย
ในการจัดการและการตลาดนอยมาก สวนใหญเปนการใชเทคโนโลยีที่มีอยูแลวเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนลดคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่ง
สามารถจําแนกเทคโนโลยีตางๆ ที่สําคัญออกไดดังนี้ 

1) Cross Docking คือระบบการสั่งซื้อรวมศูนยมายังศูนยกระจายสินคา 
(Distribution Center: DC) แลวกระจายสินคาไปยังรานเล็กๆ อีกทอดหนึ่ง  
เปนการประหยัดคาขนสง สรางอํานาจตอรองดานราคากับผูผลิต บริษัทคาปลีกราย
แรกที่ประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช คือ หางวอลมารท
(Wal-Mart) โดยผูประกอบการไทยนําระบบนี้มาใชอยางสมบูรณแบบ ไดแก บริษัท 
7-Eleven หางเซ็นทรัล โดยผานบริษัทเดวิทสดิสทริบิวช่ัน 

2) ระบบ ECR (Efficient Consumer Response) คือ ระบบ IT ที่ชวยใน
กระบวนการบริหารการจัดการสินคาและระบบทดแทนสินคาเพื่อตอบสนองและ
บริการแกผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบการประสานงานของ 3 ฝายทั้ง  
ผูผลิต ผูขายและผูบริโภค ดวยกระบวนการนี้ทําใหบริษัทโตโยตาแหงประเทศญี่ปุน
สามารถผลิตสินคาตอบสนองความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุม เชน  
รถโตโยตา รุนอัลติสใหมในอาเซียนตางจากที่ขายในญี่ปุน เนื่องจากความตองการ
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ของผูบริโภคในอาเซียนมีความตองการตางจากในประเทศญี่ปุน ระบบ ECR นี้
ประกอบดวย 3 สวนสําคัญคือ (1) ระบบ EDI (Electronic Data Interchange) เปน
การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรของรานคาเขากับคอมพิวเตอรของบริษัทแม และ 
ซัพพลายเออร ภายในรานสินคาทุกชนิดที่จําหนายจะถูกบันทึกขอมูลลง
คอมพิวเตอรดวยการใชเครื่องอานบารโคตที่ติดอยูกับสินคา (2) ระบบ Logistic 
เปนระบบที่ชวยในการกระจายสินคา ชวยลดตนทุน (3) ระบบ POS (Point of 
Sale) เปนระบบที่เช่ือมระหวางการจําหนายสินคากับสินคาคงคลัง ทําใหรูไดทันที
วาสินคาคงคลังเหลืออยูเทาไร  

3) รหัสแทง (Barcode) หมายถึง ระบบสัญลักษณ หรอืเครือ่งหมาย 
ประจําตัวของสินคาแทนเลขรหสัโดยทั่วไปจะเปนภาษาสากลสําหรับคอมพิวเตอรที่
ใชเปนสื่อ หรือบงบอกถึงขอมูลที่ตองการ เชน ประเทศผูผลิต บริษัทผูผลิต และ
ชนิดของ    สินคาเพื่อความสะดวกของผูผลิตและผูประกอบการในการตรวจสอบ
นับตั้งแต    ขั้นตอนการผลิต การเก็บสินคาคงคลัง การจัดจําหนาย ตลอดจน
นโยบายการตลาดในการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา นอกจากนี้ยังเปนการสราง 
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจสงออกสินคาสูตางประเทศ ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยมี
ระบบบารแทงเปนของตัวเองโดยใชระบบ IAN (The International Article 
Numbering Association) เปนระบบสากลและ ไดแตงตั้งสถาบันสัญลักษณ 
รหัสแทงไทย (Thai Article Numbering Council: TANC) องคกรตวัแทนใน
ประเทศไทยในสวนของคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาชิกตอปแสดงใน 
ตารางที่ 6.5 ซึ่งอาจจะไมสูงเกินไปสําหรับธุรกิจขนาดใหญและขนาดกลาง สําหรับ
ธุรกิจขนาดยอมและขนาดจิ๋วคาดวายังอยูในระดับสูง 

ตารางที่ 6.5 : คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาชิกรหัสแทงในปจจุบัน 
ประเภทสมาชิกสามัญ คาลงทะเบียนแรกเขา คาบํารุง/ป 

1. รายรับต่ํากวา 50 ลานบาทตอป 7,000 8,000 
2. รายรับระหวาง 50-100 ลานบาทตอป 7,000 10,000 
3. รายรับเกินกวา 100 ลานบาทตอป 7,000 12,000 

ที่มา : สถาบันสัญลักษณรหัสแทงไทย 
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4) การคาออนไลน และการสั่งซื้อทางโทรศัพทผาน Call Center โดย 
ป 2544 มีผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยมีสูงถึงประมาณ 3.5 ลานคน และ 
ประชาชนตองการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงมีผูริเริ่มพฒันารูปแบบการ
ใหบริการใหมๆ เชน บริษัท เซน็ทรัล ออนไลน จํากัด3 โดยเนนสินคาเฉพาะอยางที่ 
ตัดสินใจซื้อ   สินคางาย พรอมทั้งมีการรับประกนัในการสงสินคาไมเกิน 7 วัน  
ลูกคาสามารถสั่งซื้อสนิคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

 
6.1.3  ภาคการบริการ 
เนื่องจากสินคาในธุรกิจบริการในภาพรวมเปนสินคาที่จับตองไมได

(Intangible Product) เทคโนโลยีที่ใชในภาคบริการสวนมากจึงเปนเทคโนโลยีที่
นํามาใชเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางดานการตลาด การขาย และ การบริหารจัดการ 
โดยเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอความสําเร็จของผูประกอบการใน
ธุรกิจบริการ คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)  

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดเขามามี      
บทบาทตอการดําเนินธุรกิจบริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสินคาในธุรกิจบริการ
สวนใหญเปนสินคาที่จับตองไมได ทําใหงายตอการขายผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรือ รานคาเสมือน (Virtual Enterprise) ซึ่งไมจําเปนตองมีการสงมอบสินคาจริงๆ 
อีกทั้งการใชเทคโนโลยีดังกลาวมีสวนชวยในการขยายตลาด สรางรายได และ ลด
ตนทุนในการดําเนินงานใหกับภาคธุรกิจบริการ โดยธุรกิจบริการหลายประเภทได
หันมาประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจกันมากขึ้น อาทิ  

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ปจจุบันไดมีการริเริ่มดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ออนไลน โดยการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหขอมูลขาวสารตาง ๆ แกลูกคา แต 
อยางไรก็ตามยังไมมีรูปแบบในการจัดทําที่ชัดเจน4  

                                                           
3 WWW.POWERBUY.CO.TH 
4 พอล มนัสถาวร, 2545 
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- ธุรกิจประกันภัย เปนอีกธุรกิจหนึ่งที่ไดมีการริเริ่มดําเนินธุรกิจออนไลน 
เชนกัน โดยในบางบริษัทไดมีการนําระบบ Quote Engine ซึ่งเปนระบบที่ใชใน 
การตรวจสอบเบี้ยประกันมาใชสงผลใหลูกคาสามารถซื้อประกันภัยผานทาง
เว็บไซตได3  

- ธุรกิจนําเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เปนกลุมธุรกิจที่ไดมีการนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใชกันอยางแพรหลาย โดยเปนกลุมที่มีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
มากที่สุด5  

- ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบ
การจัดเก็บขอมูล เชน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ไดมีการพัฒนาซอฟตแวรที่ช่ือ 
“Hospital 2000” มาใชในการจัดเก็บขอมูลของโรงพยาบาล6  

- ธุรกิจขนสง ปจจุบันไดมีการริเริ่มนําโปรแกรม Management Information 
System for Motor Carrier (MISMC) ซึ่งเปนระบบสารสนเทศพื้นฐานที่ชวยใหการ
ทํางานในระดับปฏิบัติการของสวนสํานักงานมีความเปนอัตโนมัติและทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถรับฝากสงสินคาไดมากขึ้นอีกดวย7   

จากผลการสํารวจของศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (EERC) รวมกับ 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) พบวา 5 ใน 
10 ของอุตสาหกรรมที่มีการประกอบธุรกิจโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ 
มีระบบการชําระเงิน สั่งจองซื้อสินคา และขนสง อยูในภาคบริการ ซึ่งอันดับหนึ่ง 
ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ตารางที่ 6.6) ทั้งนี้จะเห็นไดวามากกวาครึ่งของ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมดังกลาวมีเวบไซตของบริษัทเอง ขณะที่บริษัทที่ยังไม
มีการจัดทําเว็บไซตมีเพียงรอยละ 15 (ภาพที่ 6.2) 

                                                           
5 กรุงเทพธุรกิจ, 2545 
6 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2545 
7 Chulalongkorn Review, 2545 
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ตารางที่ 6.6 : รายชื่ออุตสาหกรรมที่มีการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบ
กาวหนา 5 อันดับแรก 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนเว็บไซตทีมีการใช 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

1. อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 113 
2. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ 65 
3. อุตสาหกรรมเครือ่งนุงหมและเครือ่งสําอาง 36 
4. ธุรกิจจําหนายดอกไม 28 
5. อุตสาหกรรมหัตถกรรม 26 

หมายเหตุ : สําหรับอันดับที่ 6 – 10 ไดแก อุตสาหกรรมคาปลีก – คาสง, เครื่องประดับ, บันเทิง, รานอาหาร และ 
ส่ิงพิมพ ตามลําดับ 

ที่มา : ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

ภาพที่ 6.2 : สัดสวนการจัดทําเว็บไซตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 ที่มา : ศูนยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส 

เมื่อพิจารณาลักษณะการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจบริการจะ
เห็นไดวามีการใชในหลายรูปแบบดวยกัน ดังนี้ 

1. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการจัดเก็บขอมูลโดย
การรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ไวบนฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหหนวยงาน
ภายในบริษัทสามารถเชื่อมโยงและประสานงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีเว็บไซตของบริษัท
55%

ยังไมมีการจัดทํา
15%

กําลังจัดทําเว็บไซต
30%
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2. การใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบกาวหนา กลาวคือ มีระบบการชําระ
เงิน สั่งจองซื้อสินคา และขนสง ซึ่งการนําระบบนี้มาใชทําใหผูประกอบการสามารถ
ใหบริการลูกคาไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความตองการของ 
ลูกคาไดอยางเต็มที่  

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมุงเนนในการใหขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑและการใหบริการของบริษัทแกลูกคาเปนหลัก  

 
6.2 นวัตกรรม 

นวัตกรรม คือ การประดิษฐ คิดคน สรางสรรค ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 
สินคาและบริการใหมีความแปลกใหมขึ้นกวาเดิม โดยสินคาและบริการดังกลาวตอง
มีประโยชนมีคาในเชิงธุรกิจ และตรงกับอุปสงคของผูบริโภคอยางดี จากรายงาน
ของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) กลาวคือ 
นวัตกรรมไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีเปนเพียงหนทางหนึ่งซึ่งคน
ลอกเลียนไดยากขึ้นแตรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น รูปแบบที่ไมเหมือนเดิม 
การใชงานที่ประหยัดขึ้น รูปลักษณที่พกพาสะดวก การวางขายในสถานที่หาซื้อ 
ไดงายกวาเดิม ฯลฯ เหลานี้ลวนเปนนวัตกรรมทั้งสิ้น  

ในสวนของสถิติดานนวัตกรรมที่จําแนกตาม SMEs และสาขาการผลิตนั้นมี
จํากัดแตอยางไรก็ตามจากสถิติของกรมทรัพยสินทางปญญา สถิติโดยรวมทาง
จํานวนสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียนในป 2544 มีจํานวน 1,516 รายโดย
แบงเปนสิทธิบัตรดานการออกแบบ 720 ราย (รอยละ 47.5) และที่เหลือเปนประ
สิทธิบัตรดานการประดิษฐ 796 ราย (รอยละ 52.5) และในสวนของการประดิษฐนี้
แบงเปนการประดิษฐทางดานเคมีและทางดานวิศวกรรมรอยละ 46.9 และรอยละ 
53.1 ตามลําดับ (ตารางที่ 6.7) เมื่อพิจารณาสถิติจํานวนสิทธิบัตรที่ไดรับการจด
ทะเบียนจากป 2540 เปนตนมาปรากฎวาสถิติดังกลาวเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆ แต
ในชวง 2 ปหลังแนวโนมของสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียนอยูในภาวะที่ดีขึ้นมาก
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ห รื อ มี 
การจดทะเบียนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นประมาณ 1 เทาตัวในป 2544 
ตารางที่ 6.7 : จํานวนสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียน 

หนวย : ราย 

 2540 2541 2542 2543 2544 
การออกแบบ 425 452 206 328 720 
การประดิษฐ 706 723 392 416 796 
- ดานเคม ี 271 341 328 210 373 
- ดานวิศวกรรม 435 382 64 206 423 

รวม 1,131 1,175 598 744 1,516 
ที่มา : กรมทรัพยสินทางปญญา, 2545 

 
นอกจากนี้นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีผลิตที่ไดรับความสนใจมากใน

ปจจุบัน ไดแก เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) หรือเปนเทคโนโลยี
การผลิตมีการใชวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางคุมคา ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดจนสามารถลดตนทุนการผลิตและ
นําไปสูการแขงขันและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนได8 

สําหรับประเทศไทยถึงแมวาจะยังไมมีนวัตกรรมในเชิงพาณิชยมากนัก แต
ที่ไดมีการคิดคนขึ้นก็มีความหลากหลายและเปนสินคาที่เปนนวัตกรรมที่นาสนใจ 
ตัวอยางเชน8 

 ปลาราผง ปลารากอนสําเร็จรูป : สามารถนํามาประยุกตใชประกอบ
อาหารไดหลายประเภทและสะดวกในการนําไปปรุงอาหารสะดวกในการขนสง 

 ปลาทูออนไลน : ถือวาเปนนวัตกรรมจัดจําหนายสินคาเกษตรที่ 
ไดรับความนิยมมาทําการซื้อขายผานทางอินเตอรเน็ต และเปนการใหความ 
เช่ือมั่นกับผูบริโภคอีกดวยวาเปนปลาทูแทจากมหาชัย 

                                                           
8 www.ismed.or.th 
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 ศิลปะดินเยื่อกระดาษ : เปนนวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมโดยเปน 
การนําเยื่อกระดาษรีไซเคิล ซึ่งมีน้ําหนักเบาและสวยงามมาผลิตเปนสินคา เชน 
ภาชนะตางๆ กระถางตนไม เปนตน 

 สินคาที่ผลิตจากนาโนเทคโนโลยี : นาโนเทคโนโลยีเปนนวัตกรรม
ทางดานการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม เปนการนําพื้นฐานความรู
ดานวิทยาการวัสดุศาสตรขนาดเล็กมากระดับ “นาโน” (1 นาโน = 1 สวนในลาน
สวนของมิลลิเมตร) มาใชในกระบวนการผลิตสินคาที่สามารถประหยัดพลังงานลง
ไดมาก เชน การผลิตหมอตมกวยเตี๋ยวไฮเทคที่สามารถประหยัดแกสไดถึงรอยละ 
30 และผลิตภัณฑ Black Knight ซึ่งเปนสารเคลือบเพิ่มความลื่นใหเครื่องยนต 
เปนตน  

 เครื่องดักยุง Mr. Bug Killer : เปนนวัตกรรมดานการออกแบบ ซึ่ง
เปนการนําตัวถังที่มีสีดํา (สีที่ดึงดูดยุงไดดีที่สุด) มาติดไฟนีออนสีมวงพวงกับ 
พัดลมเปาดูดเมื่อยุงถูกลอใหเขามาเลนไฟก็จะถูกดูดใหตกลงไปในถุงรองรับ 
ขางลาง เครื่องนี้สามารถดักจับยุงไดวันละหลายกิโลกรัม เปนตน 

 
6.3  หนวยงานหลักที่ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี และ นวัตกรรม

มีดังน้ี 
ปจจุบัน SMEs ไทยยังไมมีขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัทขนาด

ใหญ เนื่องจากสวนใหญมีปญหาการผลิต การใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เกา 
ลาสมัย ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ซึ่งในประเทศญี่ปุนทางรัฐบาลแกไขปญหา 
ดวยการจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ยกระดับเทคโนโลยีและการจัดการ SMEs โดย
เฉพาะที่สําคัญคือ Japan Small Business Corporation (JSBC) และองคกรเฉพาะ
กิจเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําและเพื่อทําหนาที่วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของ SMEs สวน
ประเทศไทยหนวยงานที่มีบทบาทในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมถึงการมีสวนสนับสนุนสงเสริมในดานดังกลาวใหกับผูประกอบการ SMEs 
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ประกอบดวยหลายหนวยงาน  ซึ่ ง ในที่นี้ ไดทําการรวบรวมหนวยงานที่มี 
บทบาทหลักในดานตางๆ ดังนี้ 

1. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) เปนองคการ
บริหารพิเศษภายใตการกํากับของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
(วว.) มีบทบาทในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมสงเสริม
ผูประกอบการขนาดกลางและยอมของภาคเอกชนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีใน 
ภาคการผลิต ดังนี้  
 (1) การสนับสนุนดานการเงิน โดยบริการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ํา (ประมาณ  
รอยละ 3 ) ในวงเงินสูงสุดรอยละ  50 ของงบโครงการภายในวงเงิน 20 ลานบาท 
สําหรับผูประกอบการที่ตองการพัฒนา คุณภาพ และ ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก  

 (2) การสนับสนุนดานเทคโนโลยี โดยการตั้งโครงการ iTAP (Industrial 
Technology Assistance Program) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ 
อุตสาหกรรมไทยอยางครบวงจร (One-Stop Service) ใหสามารถผลิตสินคาที่ได
มาตรฐาน และมีคุณภาพสูงขึ้น ตลอดจนเกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือ อุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) 

การบริการของ iTAP ไดบริการเชื่อมโยงกิจกรรมสนับสนุนภาคเอกชนของ 
สวทช. คือ บริการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา บริการเงินใหเปลาในการทําวิจัยของเอกชน 
บริการดานระบบคุณภาพ บริการจัดทําโครงการเสาะหาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
บริการจับคูเจรจาธุรกิจและเทคโนโลยี บริการดานทรัพยสินทางปญญา บริการ 
จัดฝกอบรมสัมมนา บริการวิเคราะหและทดสอบ และ รวมทุนกับภาคเอกชน 

ซึ่งนอกเหนือจากโครงการ iTAP แลว สวทช. ยังมีบริการวิจัยและพัฒนา 
โดยจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนารวมกับบริษัท พัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ พัฒนา
กรรมวิธีการผลิต และ ทําโครงการนํารอง (Pilot Project) จัดทําโครงการพิเศษเพื่อ
ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม รวมถึงบริการในสวนของการเปนที่
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ปรึกษาและแกไขปญหาทางอุตสาหกรรม โดยชวยวิเคราะหปญหาทางเทคนิค 
เบื้องตน สรรหาผู เ ช่ียวชาญทางเทคนิคตามความตองการของบริษัท ชวย 
ประสานงานในการติดตอผูเช่ียวชาญและเจรจาตกลงวาจางเปนที่ปรึกษา ชวย 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูเช่ียวชาญ  พิจารณาสนับสนุนเงิน 
ในการวาจางผูเช่ียวชาญ 

ทั้งนี้ภายใน สวทช. ยังประกอบดวยศูนยแหงชาติ 3 ศูนย ซึ่งมีบทบาทใน
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แตกตางกันดังนี้ 

1) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) 
BIOTEC เปนศูนยที่เนนทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีการสงเสริมการวิจัย 

พัฒนา บริการเปนที่ปรึกษา และนําผลการวิจัยไปใชเชิงพาณิชยในอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม อาทิ การตรวจวัดทางชีวภาพ เคมี  
คุณภาพวัตถุดิบและสินคาในอุตสาหกรรมอาหาร/มันสําปะหลัง เปนตน โดยมี 
โครงการนํารองในภาคเหนือที่มุงแกปญหาเรงดวนตามความตองการของแตละ 
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

2) ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
MTEC เปนศูนยที่มีบทบาทดําเนินการพัฒนาและเสริมสรางความสามารถ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุของประเทศ อาทิ เทคโนโลยีโลหะ 
เทคโนโลยีโพลิเมอร เทคโนโลยีเซรามิกส เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบ เปนตน 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทั้งในปจจุบันและอนาคต และทําหนาที่ประสานงาน 
เช่ือมโยงระหวางหนวยงานวิจัย สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
องคกรนานาชาติที่คลายคลึงกัน 

3) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
NECTEC เปนที่มีบทบาททางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีสวน

ในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย ทั้งนี้ทางศูนยได 
จัดทําโครงการนํารองของโครงการเครือขายสวทช. ภาคเหนือ ที่มุงแกปญหา
เรงดวนตามความตองการของทองถิ่นเพื่อผลักดันใหมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี และ สอดคลองกับแผนดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมอันเปนกลไก
สําคัญที่จะเขาไปมีสวนผลักดันใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู ระดับ
ความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศได 

2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วท.) เปน
รัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ ในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  โดยมีภารกิจหลักในการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาใหแกอุตสาหกรรมและชนบท และถายทอด
เทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอมและชนบท รวมถึงการใหบริการทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการสงออก 

การดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาใหแกอุตสาหกรรมและชนบทจะ
ครอบคลุมดานตางๆ คือ เทคโนโลยีอาหาร ฝายวิศวกรรม ฝายเภสัชและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ  ฝายสิ่ งแวดลอมนิ เวศวิทยาและพลังงาน  ฝายเทคโนโลยีวัสดุ  
ศูนยจุ ลินทรีย ฝายเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  ฝายเทคโนโลยี ชีวภาพ  
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร  

ตัวอยางในการดําเนินงานของ วท. เชน ดานเทคโนโลยีอาหาร โดยการ
พัฒนากระบวนการผลิตนําผลไมเขมขนและน้ําผลไมพรอมดื่มในเชิงอุตสาหกรรม 
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาขบเคี้ยวคุณคาโภชนาการสูงที่เสริมแคลเซียมและ 
น้ํามันปลาโอมากา-3 และพัฒนาสูตรเครื่องดื่มบํารุงกําลัง เปนตน  

การถายทอดเทคโนโลยีสูอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดยอมและชนบท โดย
นําเทคโนโลยีที่ผานการวิจัยและพัฒนาจาก วท. ถายทอดในลักษณะการสราง 
เครือขายและประสานงานกับองคกรทองถิ่นและตางประเทศ เพื่อขอการสนับสนุน
ในการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีสูชนบท รวมถึงการใหบริการที่ปรึกษาแก
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขอบขายการถายทอดเทคโนโลยี  
ไดแก การถายทอดเทคโนโลยีปุยชีวภาพสูภาคอุตสาหกรรมเพื่อขยายการผลิตสู
เกษตรกร ถายทอดความรูสูเกษตรกรในการผลิตปุยชีวภาพไวใชเอง ถายทอด
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เทคโนโลยีการผลิตแทงเพาะชําและปุยอินทรียจากกากตะกอนบอโรงงาน 
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และ เทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 
ทุเรียนดิบบดแหง การผลิตเงาะแหง  

นอกจากนี้ยังมีฝายฝกอบรมของ วท. ที่มีหนาที่ใหบริการฝกอบรมแก 
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา 
และการฝกอบรม เพื่อเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ ดาน
อาหารและยา การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่งแวดลอม การผลิตที่
ไดมาตรฐาน  ระบบประกันคุณภาพ  วิศวกรรมการผลิต  การพัฒนาวัสดุ 
อุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ การกอสราง การบริหารและการจัดการ การพัฒนา
ชนบท รวมทั้งใหบริการฝกอบรมตามความตองการของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถมาใชใหเกิดประโยชน
ในการลดตนทุนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุมระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานระเบียบการคาโลก ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
เปนที่ยอมรับของตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ 

3. เขตอุตสาหกรรมซอฟทแวรประเทศไทย เปนหนวยงานภายใต 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟทแวรของประเทศ โดยเนนถึงความจําเปนที่
จะตองมีสถานที่จริงเพื่อเปนแหลงรวมของบริษัทที่ทําการผลิตและพัฒนาซอฟทแวร 
เพื่อสนับสนุนใหเกิดความรวมมือทางธุรกิจ และเพื่อเปนศูนยรวมกิจกรรมดาน 
การบริการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การพัฒนาบุคลากร  และ  
การยกระดับคุณภาพองคกรซอฟทแวรของไทย 
 บทบาทหนาที่หลักของเขตอุตสาหกรรมซอฟทแวรประกอบดวย 

(1) ชวยลดตนทุนการผลิตโดยการจัดพื้นที่ใหเชาทําการและจัดบริการทาง
เทคนิคตางๆ ที่เหมาะสมและราคาสมควร 
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(2) เปนตัวกลางในการสงผานเทคโนโลยีโดยตรงจากอุตสาหกรรม 
ซอฟทแวรในตางประเทศสูผูประกอบการในไทย โดยเนนฝกอบรมดาน
เทคนิคระดับมืออาชีพและการอบรมดานอื่น 

(3) สนับสนุนกิจกรรมการตลาดทั้งในและนอกประเทศ และการปกปอง
ทรัพย สิ นทางปญญาโดยมี ก า ร ร วมมื อ ใกล ชิ ดกั บสํ านั ก ง าน 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  กรมสงเสริมการสงออก  และ 
กรมทรัพยสินทางปญญา 

(4) ประสานงาน การหาทุนสนับสนุนผูประกอบการในไทย โดยเฉพาะดาน
การลงทุน รวมทุน (Venture capital Investment) ทั้งจากผูลงทุนใน
ประเทศและตางประเทศ 

วัตถุประสงค 
(1) เพื่อเปนการรวมกลุมในระดับชาติ ในดานกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต

และการตลาดตลอดจนดานการบริการของผลิตภัณฑซอฟทแวร  
(2) เพื่อเปนศูนยรวมของวิศวกรรมซอฟทแวร การสนับสนุนดานเทคนิค

ของซอฟทแวร การใหคําปรึกษาดานเทคนิค และการฝกอบรมอยางมือ
อาชีพ 

(3) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของไทยใน
ฐานะผูผลิตซอฟทแวรในตลาดโลก 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เขตอุตสาหกรรมซอฟทแวรจึงไดแบงการ
ดําเนินการออกเปน 4 แผนก ดังนี้ 

(1) แผนกการตลาด 
ดําเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีช้ันเริ่มตน เปน 

ตัวกลางในการสงผานเทคโนโลยีโดยตรงจากอุตสาหกรรมซอฟทแวร ใน 
ตางประเทศสูผูประกอบการในไทย ใหความชวยเหลือทางดานสาธารณูปโภค  
ฝกอบรมการยกมาตรฐานคุณภาพองคกรในธุรกิจซอฟทแวร โดยเนนการประหยัด
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คาใชจายในการผลิตและลดความเสี่ยงรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการตลาดทั้งในและ
นอกประเทศ 

(2) แผนกพัฒนาซอฟทแวร 
ใหการสนับสนุนแกบริษัททางดานตาง ๆ ทั้งบริษัทที่กอตั้งขึ้นใหมและ

บริษัทที่มีพื้นฐานดีแลว โดยใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อรับประกันความสําเร็จ และพัฒนา
ความสามารถในการผลิต รวมทั้งสรางเครือขายผูประกอบการและนักลงทุนที่
ตองการเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ 

(3) แผนกการถายทอดเทคโนโลยี 
กอตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการซอฟทแวรอยางเปนระบบมีมาตรฐานเทียบเทา

ระดับนานาชาติ โดยเนนการใหความรูและการฝกอบรมดานเทคนิคระดับมืออาชีพ 
(4) แผนกสนับสนุนทางดานเทคนิค 
เพื่อการพัฒนาบมเพาะบริษัทใหมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี แผนก

สนับสนุนทางดานเทคนิคจะทําหนาที่ในดานการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค 
คําปรึกษาที่จําเปนตอการพัฒนาและผลิตซอฟทแวรจากทีมงานผูเช่ียวชาญ 

4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีภารกิจในการสนับสนุน
กระบวนการสรางความรู สรางนักวิจัย และสรางระบบการวิจัย เพื่อตอบคําถามและ
เสนอทางเลือกใหสังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม
โดยใชจุดเดนดานการบริหารการวิจัย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
ดวยการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัยเพื่อสนับสนุนการกําหนดนโยบาย  
การยกระดับความรูของสังคม และการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ทองถิ่น  
อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการพัฒนาที่สัมพันธกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  

สืบเนื่องจากภารกิจหลักของ สกว. ในการสนับสนุนฝายตางๆ อาทิ ฝาย 
อุตสาหกรรม ที่มีการสนับสนุนการวิจัยเพื่อชวยผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอม ใหมีขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับการผลิต การจําหนาย การจัดการและการบริการ เพื่อปรับปรุงหรือ
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ยกระดับของเทคโนโลยีที่ใชอยูใหมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาที่ไดมาตรฐาน
ลดการสูญเสียในสายการผลิต ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการทํางาน
และโรงงานใหทันสมัย ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ 

5.  สํานักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม มีหนาที่ชวย
ใหการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถของการแขงขันใหกับ
ประเทศ เช่ือมโยงการวิจัยใหสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายโดยอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันประกอบดวย อุตสาหกรรม
อาหาร ยานยนต ยางและผลิตภัณฑยาง ซอฟตแวร และการออกแบบผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ทางกองทุนพัฒนานวัตกรรมมีงบประมาณปละ 100 ลานบาท 
เพื่อสนับสนุนผูประกอบการใหนํางานวิจัยไปพัฒนาการผลิต โดยจะเปนเงินกูอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา ใหเงินอุดหนุนแบบใหเปลาตลอดจนการรวมลงทุน  

6. สถาบันสัญลักษณรหัสแทงไทย (TANC) มีบทบาทในการกอตั้ง 
รหัสแทงหรือบารโคดของไทย มีบทบาทในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ธุรกิจการคากับตลาดโลก ทําใหสินคาไทยมีสามารฐานมากขึ้นผานระบบรหัสแทง 
รวมทั้งยังมีการฝกอบรมการใชรหัสแทง การใหขอมูลขาวสารในการขอรับสมัคร
เปนสมาชิกการใชรหัสแทงซึ่งเปนการลดคาใชจายในการติดตั้งรหัสแทงของ SMEs 
ไทยอีกดวย 

7. กรมทรัพยสินทางปญญา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแล ใหการ
คุมครองสินคาที่ไดรับการจดสิทธิบัตรซึ่งถูกละเมิดทรัพยสินทางปญญา อีกทั้งให 
คําปรึกษา แนะนํา และบริการเกี่ยวกับขอรับความคุมครองตามกฎหมาย  
เครื่องหมายการคาและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีหนวยงานตางๆที่เขามาเกี่ยวของในการชวยพัฒนา
เทคโนโลยีของ SMEs ไทยใหแข็งแกรงและยั่งยืน หนวยงานเหลานี้จะตองรวม
ประสานพัฒนาเปนแบบองครวม ทั้งดานการเงิน การบริหารจัดการ การตลาดและ
การพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจุดเนนของ SMEs นั้น ตองการการพัฒนา 
(Development) เอาผลงานวิจัยมาใชประโยชนมากกวา การวิจัย (Research) แต
เพียงอยางเดียว  


