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    บทที่ 9 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ นวัตกรรม 

  
เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวัตกรรม จัดวาเปนสวนหนึง่ของสังคมแหง 

ภูมิปญญาและการเรียนรูซึ่งเกี่ยวของกบักระบวนการใดๆ ก็ตามที่ตองอาศัย
เทคโนโลยคีอมพิวเตอรในการตดิตอสื่อสารเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งดานการ
ผลิต การคา และบริการ ตลอดจนการบริหาร การดําเนินงาน สงผลใหเกิดความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันในทางการคา สําหรับประเทศไทยจากการจัดลําดับของ
สถาบัน IMD ในป 2543 จัดอยูในอันดับที่ 471 ซึ่งเปนอันดับสุดทาย ของประเทศ
ทั้งหมดที่ทําการสํารวจ สืบเนื่องจากปจจัยตางๆ ทั้ง คาใชจายดานการวิจัยและ
พัฒนา จํานวนบคุลากรดานการวิจัยและพัฒนา การจัดการดานเทคโนโลยี 
สภาพแวดลอมดานวิทยาศาสตร และดานทรัพยสินทางปญญา ในสวนของบทนี้จะ
ทําการวิเคราะหโดยจําแนกเนื้อหาออกเปนสองสวน คือ ดานเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และดานนวัตกรรม  โดยกลาวถึงการวิเคราะหสถานภาพใน
ปจจุบัน การใหบริการและหนวยงานของภาครัฐที่ใหการสนับสนุน ปญหาและ
แนวทางในการแกไข ดังนี้ 
  

9.1 เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.1.1 วิเคราะหสถานภาพการใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช เทคโนโลยีของผูประกอบการ  SMEs ไทยโดยเฉพาะสถาน

ประกอบการขนาดยอมในปจจุบันทั้งที่อยูในภาคการผลิต การคา หรือภาคบริการ
ยังจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศเปนสวนมาก ไมวาจะเปน
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยี
ทางการผลิตตางๆ ทั้งดานเครื่องจักร รวมถึงวิธีการผลิต ซึ่งภายหลังจากการ

                                                           
1 International Institute for Management Development, 2000 
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นําเขาผูประกอบการโดยมากขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหเทคโนโลยีตางๆ 
ที่ใช อาทิ เครื่องจักร และกรรมวิธีการผลิตคอนขางลาสมัย  เนื่องจากขอจํากัดที่
สําคัญคือ เงินทุน และบุคลากร ทําใหในสวนของการวิจัยและพัฒนาของไทยไม
กาวหนาเทาที่ควร  

ซึ่งนับแตโลกไดพลวัตรสูความเปนโลกาภิวัฒน (Globalization) และ
เศรษฐกิจระหวางประเทศไดปรับตัวสูการคาเสรีและการแขงขันทางดานการคาทวี
ความรุนแรงขึ้น การสามารถเขาถึงสารสนเทศและเทคโนโลยีดานตางๆ จึงมี
ความสําคัญตอทั้งกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ รวมถึงการขาย ซึ่งทําให
เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญและผสมผสานจนเปนเนื้อเดียวกันมาก
ยิ่งขึ้นและเปนสิ่งที่ทั้งภาคการผลิต การคา และบริการจําเปนตองพึ่งพา กระทั่งใน
ปจจุบันกลายเปนดัชนีหนึ่งที่สามารถชี้วัดขีดความสามารถในการแขงขันได 

ในภาคการผลิต ไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในสวนของกระบวนการ
ผลิต การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินคา การบริหารสินคาคงคลัง หรือ
แมกระทั่งการแลกเปลี่ยนขอมูลที่จําเปนระหวางหวงโซอุปทาน (Supply chain) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจการที่มีการเชื่อมโยงกันในระดับสูงเชนกิจการที่มีลักษณะ 
Supporting Industry หรือกิจการที่เช่ือมโยงระหวางตนน้ําปลายน้ํา กิจการใน
ลักษณะดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองมีการบริหารกระบวนการผลิตใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยปจจัยที่จะตองพิจารณาเปนพิเศษหรือเปนเปาหมายใน
การดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต ไดแก คุณภาพ (Quality)  
ตนทุน (Cost) และการจัดสง (Delivery) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือผูผลิตจะตองผลิต 
สินคาใหไดมาตรฐาน พรอมกับมีตนทุนที่ต่ําสุด และมีการจัดสงสินคาที่ตรงตาม
เวลา (Just in time) นอกจากนี้แลวเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาท ในเรื่องของ
การตลาด และบริการหลังการขายในภาคการผลิตดวย  เชน การซื้อขายผาน 
เครือขาย การบริหารลูกคาสัมพันธโดยผานระบบเครือขาย ซึ่งก็เปนชองทางหนึ่งใน
การรับฟงความคิดเห็นของลูกคาเพื่อนํามาปรับปรุงสินคาใหตรงกับความตองการ
ของตลาด  เปนตน  
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การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเปาหมายทั้ง 3 เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดนั้น ในกิจการขนาดใหญ ไดมีการนําระบบการบริหาร Supply Chain มา
ประยุกตใชระยะหนึ่งแลว โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมที่ใชประเทศไทยเปนฐานใน
การผลิต เชนอุตสาหกรรมประกอบรถยนต อยางไรก็ตามสําหรับกิจการขนาดกลาง
และขนาดยอม ในอุตสาหกรรมดังกลาว เริ่มไดรับผลกระทบในระดับสูงจากการที่ไม
สามารถทําการผลิตใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด และมีตนทุนที่ไมสามารถแขงขัน
กับประเทศคูแขงได ยกตัวอยางเชน กิจการไมไดวางแผนในการผลิตวาจะผลิตเปน
จํานวนเทาไรถึงมีตนทุนต่ําที่สุด การผลิตมีอัตราการสูญเสียของผลผลิตในระดับสูง 
ตลอดจนไมสามารถจัดสงไดทันตามเวลา ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยในการบริหารจัดการ ก็จะสามารถชวยใหการบริหารการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เชน การใชขอมูลทางสถิติในการกาํหนดเปาหมายและแผนในการผลิตเพื่อ
ชวยลดความสูญเสียของชิ้นงานในสายการผลิต หรือการนําระบบการจดัการคลัง 
สินคามาใชเพื่อทําใหการจัดสงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดตนทุนในการจัดเก็บ
และดูแลรักษา เปนตน ในสวนของอตุสาหกรรมการผลิตที่มีลักษณะ Stand alone 
นั้น ก็สามารถที่จะนําเอาการวิธีการขางตนมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตได 
เพื่อชวยลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต  

ภาคการคา บริษัทขนาดใหญไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในกิจการ 
อาทิ การใช Cross Docking  ในการสั่งซื้อรวมศูนยแลวจึงกระจายสินคาไปยังราน
เล็กๆ ระบบ ECR (Efficient Consumer Response)  รหัสแทง (Barcode) และ
การคาออนไลนหรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเกี่ยวของกับทั้งภาคการผลิต การคา 
และบริการ เนื่องจากเปนการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประยุกตจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนสนับสนุนการดําเนินธุรกิจทั้งที่เปนการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจและธุรกิจ (Business to Business : B2B)  เชน การ
จัดระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนระหวางคูคา การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ระหวางธุรกิจกับผูบริโภค (Business to Consumer : B2C) เชน การคาปลีก
อิเล็กทรอนิกส และการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจกับรัฐ (Business to 
Government : B2G)  
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สําหรับในภาคบริการ ที่การซื้อขายสินคาสวนใหญจะอยูในรูปที่จับตองไมได 
แตเปนการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในเรื่องของบริการ ซึ่งในปจจุบันไดมีการ
นําเทคโนโลยีหลายๆ ดานมาใชในการสนับสนุนเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายการ
บริการ  คือ  ความพึงพอใจของลูกคา  ในปจจุบันบริษัทขนาดใหญ  เชน  
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) ไดมีการพัฒนาระบบ 
Customer Administration and Billing Computer System (CUBICS) ซึ่งเปน
เทคโนโลยีที่รวมทั้งระบบจัดเก็บเงิน (Billing) Customer Relationship 
Management  (CRM) และ Dealer Relationship Management  (DRM) บน 
UNIX และใชฐานขอมูลออราเคิล2 โดยระบบนี้สามารถตอบสนองทั้งความพึงพอใจ
ของลูกคาในรูปแบบตางๆ ทั้งดานความสะดวก รวดเร็วในการชําระเงิน การที่
ลูกคาสามารถออกแบบหนาตาใบแจงหนี้ เลือกวันในการชําระเงินไดดวยตนเอง 
รวมถึงทําใหพนักงานทํางานไดงายขึ้น  เปนตน 

อยางไรก็ตามปจจุบันเทคโนโลยมีีความหลากหลาย เทคโนโลยีบางระดับ
คอนขางมคีวามซับซอนและตนทุนในการจัดหาเพื่อรองรับระบบยงัอยูในระดบัสูง 
ซึ่งสวนใหญเทคโนโลยีดังกลาวจะใชในบริษทัขนาดใหญ  สําหรับ SMEs สวนใหญ
ที่ยังมีขอจาํกัดอยูมาก ทั้งในสวนของเงนิทุน บุคลากร และในสวนของตลาดที่
คอนขางแคบและเปนตลาดเฉพาะ  ดังนั้นเทคโนโลยีของ SMEs ที่มีการใชใน
ปจจุบันโดยมากจึงเปนเทคโนโลยีพื้นฐานที่มีคาใชจายในการลงทุนไมสูงนัก เชน 
การติดตั้งระบบ Point of Sale (POS) เพื่อชวยในการจัดการสินคาคงคลัง การ
จัดทําเว็บไซต  ซึ่งสวนใหญเปนเวบไซตทีท่ําการเผยแพรขอมูลเทานั้น มีเพียงสวน
นอยที่สามารถเปดรับการสั่งซื้อสินคาหรือบริการได  ทั้งนี้จากผลการสํารวจของ 
ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (EERC) รวมกบัศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) พบวา การใชพาณิชยอิเล็กทรอนกิสของ 
ผูประกอบการไทยสวนใหญจะอยูในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากที่สุด  

 

                                                           
2 คือ software ในการจัดการฐานขอมูล 
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9.1.2 วิเคราะหสถานภาพการใหบริการและหนวยงานของภาครัฐใน

การสนับสนุนดานเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการดําเนินงานดานเทคโนโลยี รวมถึงที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

นั้นภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการสนับสนุน SMEs โดยหนวยงานตางๆซึ่งสวน
ใหญเทคโนโลยีที่ใหการสนับสนุนจะคอนขางมุงเนนไปในสวนกระบวนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม แตหากพิจารณาในรายละเอียดลงไปผลของการใหความ
ชวยเหลือดานเทคโนโลยีกับภาคอุตสาหกรรมในสวนของการผลิตยังไมเปน
รูปธรรมเทาที่ควร โดยเฉพาะในสวนของผูประกอบการ SMEs ที่ยังคงใช
เทคโนโลยกีารผลิตในระดับคอนขางต่ํา สินคาที่ผลิตจึงจัดอยูในระดับกลางถึงระดับ
ลาง สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขนัโดยเฉพาะการแขงขนัในตลาดโลก 

สําหรับในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญกับทุกภาคธุรกิจ
หนวยงานที่มีบทบาทหลัก คือ ศูนยเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) โดยการตั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software Park) ขึ้น
ในป 2540 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวรและมีสวนสําคัญในการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการพิจารณาเปาหมายและผลการดําเนินงาน (ตารางที่ 
9.1) ตลอดจนบทบาทหนาที่ของเขตอุตสาหกรรมซอฟทแวรประเทศไทย อาจกลาว
ไดวาเขตอตุสาหกรรมซอฟทแวรเปนหนวยงานของรฐัที่ใหการสนับสนุนและ
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟทแวรในประเทศอยางครบวงจรทั้งทางดานการวิจัยและ
พัฒนา การผลิต การตลาด การพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนกิส และการเงินผานทางการใหการสนับสนุนทางดานเทคนิค การจัด
ฝกอบรม การสงเสริมการสงออก บริการจับคูธุรกิจระหวางผูซื้อและผูขาย รวมถึง
การประสานงานหาแหลงสนับสนุนทางการเงินแกผูประกอบการซอฟทแวรของ
ไทย ซึ่งผูประกอบการ SMEs นอกจากจะไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ ตามที่
ไดกลาวมาขางตนแลว ยังสามารถเชาใชสถานที่ทํางานและเครื่องมืออปุกรณที่
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ทันสมัยในลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาซอฟทแวรโดยไมตองลงทุนซือ้ ซึ่งจะ
ชวยใหผูประกอบการรายยอยมีโอกาสในการผลิตผลงานทางดานซอฟทแวรที่มี
คุณภาพและสามารถนําออกสูเชิงพาณิชยไดโดยไมตองลงทุนสูง  

อยางไรก็ตามแมวาเขตอุตสาหกรรมซอฟทแวรจะมีสวนในการสนับสนุน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่คอนขางจะครบวงจร แตยังไมเปนที่รูจักของ 
ผูประกอบการ SMEs เทาใดนัก (สังเกตจากไมไดมีการกลาวถึงในที่ประชุมระดม
สมอง) สวนหนึ่งเนื่องมาจากบุคลากรใน SMEs ปจจุบัน สวนใหญมีการศึกษาใน
ระดับลาง ตัวผูประกอบการเองขาดการรับรูขอมูลขาวสาร ดําเนินธุรกิจในรูปแบบ
ดั้งเดิมที่พึ่งพาเทคโนโลยีตางๆ นอยมาก 
ตารางที่ 9.1 : ตารางแสดงเปาหมายและผลการดําเนินงานของเขต 
อุตสาหกรรมซอฟทแวรประเทศไทย 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานที่สําคญั 
1. การสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟทแวร
ในประเทศไทย 

 ผูประกอบการที่เชาพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม
ซอฟทแวรกวา 30 รายสามารถสงออกสินคาและ
หรือมีแผนการกระจายสินคาในตางประเทศ 

 ดําเนินการจัดตั้ง Software Consortium เพ่ือ
ผลักดันใหผูประกอบการสามารถพัฒนางาน
ซอฟท แวร ขนาดใหญที่ มี มู ลค าสู งทั้ งในและ
ตางประเทศ 

2. การขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ในป 2544 มีบริษัทซอฟทแวรทั้งสิ้น 48 บริษัท
ภายในเขตอุตสาหกรรมซอฟทแวร และมีการจางงาน
มากกวา 500 คน ซ่ึงสามารถสรางผลิตภาพใหกับ
ประเทศโดยรวมประมาณ 400 – 600 ลานบาท ตอ ป 

3. การเพิ่มพูนขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับอุตสาหกรรมซอฟทแวร
ในประเทศไทย 

 รวมมือกับ Center of Information Systems 
Engineering (CISE) ของมหาวิทยาลัย Carnegie 
Mellon ในการจัดฝกอบรมทางดาน CMM เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพองคกรดานซอฟทแวรของไทยให
มีมาตรฐานทัดเทียมสากล 

4. สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ  14 บริษัทซอฟทแวรในเขตอุตสาหกรรม 
ซอฟทแวร มี เจาของเปนชาวตางชาติหรือมี 
การรวมทุนกับตางประเทศ 
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ตารางที่ 9.1 (ตอ) 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานที่สําคญั 

4. สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 
(ตอ) 

 การจัดตั้งศูนยกลางเทคโนโลยีซอฟทแวรเพ่ือ
เปนแหลงถายโอนเทคโนโลยีจากบริษัทขนาด
ใหญจากตางประเทศ3ใหกับผูประกอบการ 
อุตสาหกรรมซอฟทแวรไทยซึ่งสวนใหญจะเปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 จัดตั้ง Moblie E-services Bazaar (MEB) เพ่ือ
เปนศูนย รวมขอ มูลต างๆ  เ พ่ือการพัฒนา
ซอฟทแวรสําหรับอุปกรณไรสาย และ ธุรกรรม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ 

 จัดตั้ง e-Infrastructure Center เพ่ือสนับสนุน
และสงเสริมใหนักพัฒนาซอฟทแวรไดมีโอกาส
พัฒนาทักษะและความรูทางดานเทคโนโลยีใหม 
ๆ ของ IBM 

 จัดตั้ง Center of Excellence for Computer 
Security (CECoS) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการ
ถายโอนเทคโนโลยีดาน Security ใหกับ 
นักพัฒนาซอฟทแวรไทยและผลักดันใหสามารถ
พัฒนาระบบความมั่นคงที่จําเปนตอการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ 

 จัดตั้ง mLAB เพ่ือกระตุนและสงเสริมการพัฒนา
ซอฟทแวรบนเทคโนโลยีไรสายและเพื่อเปนศูนย
ทดสอบและแสดงผลงานของนักพัฒนาไทย 

5. การพัฒนาบุคลากรทางดาน
มัลติมีเดียและซอฟทแวร 

 รวมมือกับสถาบันการศึกษา และ เจาของธุรกิจ
เทคโนโลยใีนการจัดตั้งโครงการพัฒนาบุคลากร 
อาทิเชน Oracle Academic Initiative (OAI) และ 
JAVA Training under the JAVA Competency 
Center 

ที่มา : เขตอุตสาหกรรมซอฟทแวรประเทศไทย, 2545 

 

                                                           
3 ไดแก บริษัท Hewlett Packard (HP) , บริษัท IBM และ บริษัท NOKIA 
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9.1.3 ปญหาและอุปสรรคทางดานเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 การที่ SMEs ไทยไมไดมีการพัฒนาหรือนําเทคโนโลยีมาใชในองคกรเทาใด
นักสืบเนื่องมาจากปญหาในดานตางๆ ดังนี้ 

 การนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชภายใน องคกรเปนไปอยางลาชา  
อีกทั้งพนักงานสวนใหญยังคงมีความคุนเคยกับวิธีการทํางานแบบเดิม ทําให 
มักเกิดกระแสตอตานในการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช 

 ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีการเขาถึง 
ขอมูลขาวสารนอย สวนมากมักจะใชขอมูลแวดลอมภายในที่ใกลตัวจากลูกคาและ
ผูปอนวัตถุดิบเปนหลัก ผูประกอบการไมคอยใหความสนใจตอขอมูลขาวสารอื่นๆ 
ที่สะทอนใหเห็นภาพรวมของระบบในดานตางๆ ทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนมาก ยังคงลาหลังทางดานขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยี อีกทั้งไมรูวาแนวโนมของธุรกิจในประเทศและตางประเทศเปนอยางไร 
หรือ ควรวางกลยุทธการดําเนินงานของตนเองอยางไร 

 ปญหาการขาดความรูและความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
เชน ความรูทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปจจุบัน ผูประกอบการรวมทั้งบุคคล
ทั่วไปยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ดีพอ อีกทั้งจะเห็น
ไดวา ขอมูลขาวสารที่อยูในเว็บไซตสวนใหญยังไมมีระบบการจัดการที่ดี ทําให
ขอมูลกระจัดกระจายและคนหาไดยากทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการไมมีระบบขั้นตอนที่
ชัดเจนในการคนหา  

 ปญหาดานการสรางความเชื่อมั่นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ที่ผูซื้อและผูขายสินคาและบริการไมไดทําการคาโดยพบปะกันโดยตรงเชนเดียวกับ
การคาทั่วไป และยังไมสามารถระบุตําแหนงที่ตั้งของแตละฝายอยางถูกตองได
โดยงายนั้นทําใหเกิดโอกาสในการโกงกันเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก นอกจากนี้ การซื้อ
สินคาทางอิเล็กทรอนิกสยังมีปญหาที่ไมไดเห็นสินคาโดยตรง ทําใหอาจไมไดสินคา
ที่ตองการอยางแทจริง รวมทั้งการคาปลีกอิเล็กทรอนิกสยังอาจทําใหเกิดปญหาที่
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ขอมูลสวนตัวของผูบริโภคถูกนําไปใชในทางที่ไมเหมาะสม เชน การพยายามขาย
สินคาอื่น ๆ ในลักษณะที่อาจเปนการรบกวนผูบริโภค เปนตน ปญหาดังกลาวได
สงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอการซื้อสินคาทางอิเล็กทรอนิกส ทําให
ปริมาณธุรกรรมโดยผานชองทางการคาอิเล็กทรอนิกสยังมีไมมากนัก 

 ขาดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ชัดเจนและ
เปนระบบเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

 ปจจุบันยังไมมีกฎหมายรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ถึงแมวาจะมีการรางกฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย 
เกี่ยวกับลายมือช่ืออิเ ล็กทรอนิกส และกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสขึ้นแลวก็ตาม แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทําใหกฎหมาย
ดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ ปญหาดังกลาว 
สงผลใหผูบริโภคยังไมมีความเชื่อมั่นอยางเต็มที่ในการซื้อสินคาหรือบริการผาน
ทางอินเตอรเน็ต 

 คุณภาพของระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานการสื่อสารยังไมได 
มาตรฐานนอกจากนี้ยังมีตนทุนคาใชบริการคอนขางสูง 

แนวทางในการแกปญหาดานเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปจจุบันเทคโนโลยีในดานตางๆ ไดมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง มี 
หนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน หากแต SMEs สวน
ใหญยังไมไดเขารับการสนับสนุนในดานตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ อัน
เนื่องมาจากตัวผูประกอบการเองที่ไมคอยใหความสําคัญ รวมถึงการที่หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของขาดการทําการตลาดเชิงรุกเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย ใหเห็นถึง
ประโยชนในการนําเทคโนโลยีมาใช ดังนั้นแนวทางในการแกไข คือ หนวยงาน
ราชการที่ เกี่ ยวของโดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร  ควรเนนการ
ประชาสัมพันธรณรงคใหผูประกอบการ SMEs ไดมาใชประโยชนจากกิจกรรม
ตางๆ รวมถึงโครงสรางพื้นฐานที่ทางหนวยงานไดใหการสนับสนุน 
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 ซึ่งการมีปฏิสัมพันธระหวาง SMEs และหนวยงานภาครัฐจะทําใหเกิดผลดี 
คือ ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยตีางๆ เปนไปในทางที่เหมาะสมตามความตองการ
ของผูใชอยางแทจริง และทําใหสถานภาพการแขงขันของ SMEs ดีขึ้น 
ขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐก็ควรมุงเนนในเรือ่งของการใหความรูเชิงแนะนํา
ผานการฝกอบรมแกกลุมลูกคาเปาหมายใหขยายวงกวางมากขึ้น หาวิธีถายทอด
เทคโนโลยทีี่มีอยูใหผูประกอบการนําไปใชในทางปฏิบัติไดมากขึ้น เพื่อพฒันา
บุคลากรใหมีความรูในการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงควร
มีการติดตามประเมินผลของการดําเนินการวาสามารถจูงใจใหผูประกอบการเขา
มารับเทคโนโลยีไปใชมากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคใดในการดําเนินการ
เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงตอไป  
 สําหรับแนวทางอื่นที่ภาครัฐควรมีการดําเนินการเพื่อใหมีการทําธุรกรรมทาง
พาณิชยอิ เ ล็กทรอนิกสมากขึ้น  คือ  ควรเร งดํ า เนินการปรับปรุ งพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐาน และขจัดกฎหมายหรือระเบียบที่อาจเปนอุปสรรคตอการ
ขยายตัวของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อใหการคุมครอง 
ผูบริโภค เชน การคุมครองผูบริโภคจากการรบกวนของขยะอิเล็กทรอนิกสและควร
กําหนดใหผูบริโภคมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาและคืนสินคาภายในระยะเวลาที่
กําหนด(Cooling off Period) อีกทั้งควรปรับปรุงกฎหมายใหสามารถปองปราม 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และจัดใหมีกลไกในการดําเนินการอยางมี 
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของความสะดวกรวดเร็ว ในการระงับ 
ขอพิพาทเล็กๆ นอยๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการคาปลีกอิเล็กทรอนิกส  
 นอกจากนี้ควรสงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายในการทํางานเชื่อมโยงกับ
องคกรพันธมิตรอยางกวางขวาง เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยาง
ครบวงจร ดังเชน กรณีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
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ไทย (Industrial Technology Assistance Program : ITAP) ที่ 
เนนใหการสนับสนุน SMEs4   
 อยางไรก็ตามการที่จะใหความชวยเหลือ SMEs ใหมีประสิทธิภาพไดนั้น 
ITAP ไดกําหนดบทบาทใหมีองคประกอบที่ครบถวน คือ มีทั้งเครือขาย 
ผูเช่ียวชาญ เครือขายขอมูล และเครือขายบริการเทคนิค กลาวคือ มีผูเช่ียวชาญ
ดานเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีประสบการณสูง ซึ่งอาจจําเปนตองระดมมาจากภาค
มหาวิทยาลัย ศูนยวิจัยตางๆ ภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ (ภาพที่ 9.1) มี
การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลผูใชบริการอยางเปนระบบถึงสิ่งที่ผูประกอบการ 
SMEs ในวิสาหกิจประเภทตางๆ ตองการเพื่อทําการหาผูเช่ียวชาญใหตรงตาม
ความตองการเพื่อชวยแกปญหาดานการผลิต การปรับปรุงผลิตภัณฑ และการ
ยกระดับเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ SMEs หรือวิสาหกิจชุมชนที่ขอรับบริการ 
ภาพที่ 9.1 : โครงสรางเครือขายพันธมิตรของ ITAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2543 

                                                           
4 เนน SMEs ใน 10 สาขา คือยานยนตและชิ้นสวน หลอโลหะ โลหะและเครื่องกล พลาสติก ยางพาราและผลิตภัณฑ
ยาง อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร ยาและเคมีภัณฑ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เซรามิกและแกว ส่ิงทอและ
เครื่องนุงหม 
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และเทคโนโลยี 
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ผูเชี่ยวชาญ
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เฉพาะทาง 

 
การแขงขัน
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9.2 นวัตกรรม 
9.2.1 สถานภาพของการสงเสริมนวัตกรรมเพื่อ SMEs 
ถึงแมว า ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติฉบับที่  8  

(พ.ศ. 2540–2544) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไดใหความสําคัญกับการเพิ่ม 
ขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการจัดหาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การสงเสริมการลงทุนและ
การใชมาตรการจูงใจดานการเงินการคลังสําหรับกิจการพัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีไปสูอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม นอกจากนี้ยังเนนเรื่องการพัฒนาการใหบริการและระบบ 
การคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อสรางความมั่นใจใหแกเจาของ 
สิทธิบัตรและเปนการกระตุนการคิดคนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศก็ตาม 
แตในทางปฏิบัติ พบวา ผลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในชวงที่ผานมายัง
ไมเปนที่นาพอใจนัก ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทไทยโดยภาพรวม 
มีอยูอยางจํากัดมากโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ กระบวนการ
ผลิต และการใหบริการ   

ทั้งนี้สาเหตุอาจเปนเพราะนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวมิไดมี
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการใช ดัดแปลง การถายทอดและ 
การพัฒนาเทคโนโลยีควบคูไปกับกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
อยางเปนรูปธรรม ขอจํากัดอีกประการหนึ่ง คือ ปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก ซึ่งปจจุบันดูเหมือนวาจะเปนปญหาการขาดกําลังคนในเชิงคุณภาพมากกวา
เชิงปริมาณ เนื่องจากพื้นฐานการศึกษาที่ขาดการกระตุนใหเกิดการเรียนรู การ
วิจัยและพัฒนาสวนใหญดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ กิจกรรมการวิจัยและ
พัฒนาในมหาวิทยาลัยมักไมคอยมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจมากนัก จึงมิไดถูก
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยมากเทาที่ควร 
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อยางไรก็ดี ในปจจุบันภาคเอกชนบางสวนมีความตื่นตัวที่จะทํากิจกรรม
นวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจในภาวะที่ตลาดมีการแขงขัน
อยางเสรีและรุนแรง โดยภาคธุรกิจที่มีการพัฒนานวัตกรรมคอนขางเดนชัดกวา
ภาคอื่น คือ ภาคการเกษตร นวัตกรรมทางการเกษตรในภาคเอกชนที่เริ่มปรากฏ
ชัดเจนขึ้น คือ การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชใหมีความตานทานโรคดีขึ้น  
การผลิตพืชและเมล็ดพันธุใหมๆ มีการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 
และยั งมีการพัฒนาและปรับปรุ งพัน ธุสัตว เศรษฐกิจ  พัฒนาเทคโนโลยี 
การจัดการและการเลี้ยงเพื่อลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพใหไดผลผลิตสูงขึ้น 
สําหรับในภาคอุตสาหกรรม การคา และการบริการ นั้นที่ผานมายังไมคอยมี 
กิจกรรมนวัตกรรมที่โดดเดนมากนัก สวนใหญยังคงพึ่งพาหรือนําเขาเทคโนโลยี
หลักจากตางประเทศ โดยบริษัทตางประเทศมักจะถายทอดเฉพาะความรูดาน 
การจัดการหรือความรูในการผลิตขั้นพื้นฐาน5ใหแกคนไทย สวนความรูที่จะชวยให
คนไทยไดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน กิจกรรม
ดานวิศวกรรมการออกแบบ และ การพัฒนาผลิตภัณฑนั้น มีการถายทอดความรู
ใหแกคนไทยคอนขางนอย สงผลใหประเทศไทยยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีจาก 
ตางประเทศอยูมากทั้งดานเครื่องจักรกล เทคโนโลยี และ ผูเช่ียวชาญ 

 ในสวนของภาครัฐไดมีการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อชวยสงเสริมการ
สรางสรรคนวัตกรรมใน SMEs เพิ่มขึ้น รวมทั้งสินคาที่มาจากภูมิปญญาไทยและ
ทองถิ่น6 อาทิ การกําหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี โดยใหสิทธินิติบุคคลหักภาษีได 2 เทา ของรายจายเพื่อการวิจัยพัฒนา
อุตสาหกรรม การบริการขอมูลทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชในการพัฒนาตอยอด
ผลิตภัณฑ โดยกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดลอม เปนตน  

                                                           
5 เชน การควบคุมคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือการดัดแปลงและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเหมาะสม
กับวัตถุดิบและสภาพแวดลอมในประเทศไทย 
6 ไดแก การถนอมอาหาร อาหารแปรรูปที่ทําจากธัญพืช อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารไทยกึ่งสําเร็จรูป เครื่องมือเครื่องใช
ที่ทําจากผลิตภัณฑเกษตร งานแรและอัญมณีเครื่องประดับ เครื่องหนัง เครื่องปนดินเผา เซรามิกส ผาไหม เปนตน 
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นอกจากนี้ยังไดดําเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนานวัตกรรมขึ้นเพื่อใหการ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ กองทุนดังกลาวจะใหการสนับสนุน
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําไปใชในเชิงพาณิชย เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

ในป 2544 มีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนและลงทะเบียนโครงการไว
จํานวน 36 โครงการ ไดรับการอนุมัติเพียง 6 โครงการ ไดแก (1) กระบวนการลด
การปนเปอนดานจุลินทรียในหอยสองฝามีชีวิตเชิงพาณิชยเพื่อการสงออก  
(2) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรชวยสอน : ระบบหองเรียนอัจฉริยะ (Electronic 
Classroom) (3) ชุดตรวจสําเร็จรูปเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทยและสาธารณสุข 
(4)โครงการพัฒนาตนแบบเชิงอุตสาหกรรม : ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (5) ดีเซล- 
ฮีตเตอร ระบบไฟฟา (6) Thai Techno.com7 และเมื่อพิจารณาในรูปเงินทุนที่ให
การสนับสนุน กองทุนฯ ไดใหการสนับสนุนรวมทั้งสิ้นเปนวงเงินประมาณ 12.69 
ลานบาทเทานั้น และ 5 โครงการที่ไดรับการอนุมัติและดําเนินการเสร็จนั้นเปน
โครงการที่เสนอโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งสิ้นซึ่งใชวงเงินลงทุนนอย 

ผลการดําเนินงานของกองทุนฯ ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งถือวาเปน
ขอจํากัดหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้เนื่องจากสํานักงานกองทุนฯ อยูในชวง
เริ่มตนของการจัดตั้ง มีจํานวนบุคลากรดําเนินการเพียง 9 คน และยังเปน 
หนวยงานหนึ่งใน สวทช. จึงมีปญหาดานการบริหารงานซึ่งไมมีความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบัติและซ้ําซอนกับฝายพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีของ 
สวทช. รวมถึงปญหาดานการบริหารโครงการ คือ ผูเสนอโครงการสวนมากยังไมมี
ความพรอมที่จะทําโครงการและมีขอมูลไมเพียงพอ อีกทั้งหลักเกณฑการ
สนับสนุนตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องเงินลงทุน เงินกู และการรวมมือกับสถาบัน 
การเงิน ยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร  

                                                           
7 ไดรับการอนุมัติโครงการแตยกเลิกโครงการในภายหลัง เนื่องจากการดําเนินโครงการไมตรงกับขอกําหนดของ
กองทุนฯ 
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ดังนั้น กองทุนฯ ควรดําเนินการตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อ
พัฒนาโครงการใหแกผูเสนอโครงการ รวมทั้งสนับสนุนดานเงินทุนที่ชัดเจนมากขึ้น
ก็จะเปนการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ เปนประโยชนแก SMEs ในอนาคตได 
 

9.2.2 ปญหาและอุปสรรคในดานการพัฒนานวัตกรรม 

 ในอดีตที่ผานมานโยบายเศรษฐกิจของประเทศมุงใหความสําคัญกับ 
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการสงเสริมการลงทุนเพื่อการสงออก โดยใช
ปจจัยแรงงานและทรัพยากรเปนหลัก  มิได ใหความสําคัญกับการพัฒนา 
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของคนไทย หรือสรางเงื่อนไขใหการสงเสริมการ 
ลงทุนนําไปสูการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศสูคนไทยเทาที่ควร 

 ระบบการศึกษาและวิธีการเรียนการสอนของประเทศไทยยังมุงเนน 
การสอนแบบทองจํามากกวากระตุนใหนักเรียน หรือ นักศึกษา คิดในเชิงวิเคราะห 
นักศึกษาจํานวนมากขาดทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยไม
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางาน ไมทันตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนานวัตกรรม 

 ระบบและกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยสวนใหญ
ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ สวนกิจกรรมวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัยยังไม
คอยมีการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน และถึงแมรัฐจะมีมาตรการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาใหแกบริษัทเอกชนและนักวิจัยในหลายรูปแบบ ทั้งมาตรการดานภาษี 
ดานการเงิน หรือ การสงเสริมการลงทุน แตก็ยังไมสงผลใหเห็นอยางชัดเจนนัก  
ภาคเอกชนยังใหความสนใจกับกิจกรรมวิจัยและพัฒนานอยมาก นอกจากนี้ 
การขาดแคลนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา ก็เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหไม
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพใหมีปริมาณมากขึ้น 
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 บริษัทไทยยังตองพึ่ งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ  แตบริษัท 
ตางประเทศมักจะถายทอดเฉพาะความรูดานการจัดการหรือความรูในการผลิต 
ขั้นพื้นฐานใหแกคนไทย  

 
 


