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นวัตกรรมทีถ่กูนยิามวา่ เป็นการใช้

ผลิตภณัฑ,์ เทคโนโลย,ี กระบวนการธรุกจิ

และความคดิใหมใ่นตลาด, รวมถงึการ

ประดษิฐข์องความคดิใหม่, ได้ขับเคลือ่น

กระบวนการท าลายอยา่งสรา้งสรรค ์

(creative destruction process) ของ 

Schumpeter (Schumpeter[1942] 2008) 

เป็นพื้นฐานของทฤษฎกีารเตบิโตสมยัใหม่, 

และเปน็สว่นประกอบส าคญัในบนัทกึทาง

ประวตัิศาสตรว์า่ ประเทศตา่งๆมีความ

เจริญรุง่เรอืงไดอ้ยา่งไร
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https://www.ezyeducation.co.uk/ezyeconomicsdetails/ezylexicon-
economic-glossary/1219-creative-destruction.html
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ท าไมต้อง

ส่งเสริม

นวัตกรรม? 

หัวใจของ

ความก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจ, 

สังคม, และ

ส่ิงแวดล้อม 
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ท าไมต้องส่งเสริมนวัตกรรม?
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ท าไมต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

source: 

Industrie4.0:The 

Fourth Industrial 

Revolution based on 

Smart Factories

Bilbao, October15, 

2014

ProfessorWolfgang

Wahlster

CEO ofDFKI
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การศึกษานี้เขียนบันทึกวา่, ทั้งๆที่มีศักยภาพผลตอบแทนต่อนวัตกรรมที่

สูงมาก, ประเทศก าลังพัฒนาลงทุนน้อยกวา่ประเทศท่ีก้าวหน้าอย่างมาก, 

.......................................................................................................

..............................................................................................    

การแนะน าให้เปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมการผลติที่ถกูคิดว่าเป็นมิตรกบั-

การเติบโตมากกว่า ไม่ได้พูดถึงจุดส าคัญที่ส าคัญมากที่วา่ ประเทศที่ไม่

สามารถจะสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมปัจจุบัน ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่า

จะสร้างนวัตกรรมได้ในอุตสาหกรรมใหม่

New S-Curve ????
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• การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า บริษัทรายงานการท านวัตกรรมในทุกช่วงของ

แกนรายได้ และในทุกอุตสาหกรรม, แต่นวัตกรรมเหล่านั้นประกอบด้วยการ

ปรับปรุงเล็กน้อย (marginal improvements) ในกระบวนการหรือใน

ผลิตภัณฑ์มากกว่าการรับเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีนัยส าคัญหรือการ

เลียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่, และมักจะไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยขัน้แนวหน้า  

• การมีอยู่ร่วมกันของระดับที่ต่ าอย่างมากของการลงทุนที่เกี่ยวขอ้งกบั

นวัตกรรมในประเทศยากจน กับผลตอบแทนที่สูงที่คิดว่าจะเกิดพร้อมกับ

การรับเอาเทคโนโลยีมาใช้และการไล่ตามทันทางเศรษฐกิจแบบ 

Schumpeter, โดยเฉพาะท่ีระยะที่ห่างไกลจากแนวหน้าของเทคโนโลยีคือ 

นิยามของความย้อนแย้งของนวัตกรรม (The Innovation Paradox)



9

• การวิเคราะห์แหล่งก าเนิดข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนต่อนวัตกรรมที่สูง

ที่ถูกท านายโดยการวิเคราะห์การไล่ตามทันทางเศรษฐกิจแบบ  Schumpeter ก็

ห่างไกลจากการท าให้เป็นจริง 

• ผลตอบแทนต่อนวัตกรรมมักจะเป็นบวกและสูง แต่, ถ้าประเทศอยู่ต่ ากว่าระดับการ

พัฒนาระดับหนึ่งผลตอบแทนจะ, ลดลงตามระยะทางที่ห่างจากแนวหน้าของ

เทคโนโลยีและอาจจะเป็นติดลบได้ เอกสารน้ีเสนอว่า การไม่มีอยู่ของชุดที่

กว้างขวางของส่วนเสริม (complementarities), เช่น ทุนทางกายภาพและทุน

มนุษย์, ซึ่งจะยิ่งรุนแรงขึ้นตามระยะทางที่ห่างจากแนวหน้าของเทคโนโลยี และจะ

หักล้างผลได้ (offsets the gains) จากการไล่ตามทันทางเศรษฐกิจแบบ  

Schumpeter มากกว่า 
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• ถ้าบริษัท (ประเทศ) ลงทุนในนวัตกรรม แต่ไม่สามารถน าเข้าเครื่องจักรกลที่จ าเป็น, 

ไม่สามารถจ้างคนงานที่ถูกฝึกอย่างดีและวิศวกร, หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

เทคนิคเชิงองค์กรใหม่, ผลตอบแทนต่อการลงทุนนั้นจะต่ า  

• ล าดับต่อมา, เง่ือนไขพื้นฐานที่ขัดขวางการสะสมของทุนชนิดใดชนิดหน่ึง - เช่น 

ต้นทุนของการท าธุรกิจ, ระบอบการค้า, กรอบงานความสามารถทางการแข่งขนั, 

หรือตลาดทุน รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆที่ถูกมองว่ามีผลโดยเฉพาะกับนวัตกรรม - เช่น

การปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา หรือความล้มเหลวของตลาดที่ไม่สร้าง

แรงจูงใจในการสะสมความรู้ -มีผลกับผลตอบแทนและปริมาณของการลงทุน

นวัตกรรมด้วย
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• มาตรการตามแบบแผนของการจัดเปรียบเทียบสมรรถภาพ

นวัตกรรม (benchmarking innovation performance), เช่น 

การเปรียบเทียบข้อมูลดิบของระดบัการใชจ้่ายภายในประเทศ

ด้าน R&D (GERD), ก็มีแนวโน้มที่จะท าให้เข้าใจผิด ถ้าเขา

ไม่ได้น าเอาจ านวนที่สะสมของปัจจัยส่วนเสริมอื่นๆ 

(complementary factors) เข้าไปร่วมพิจารณาดว้ย, 

• ประเทศที่มีระดับของทุนทางกายภาพและทุนมนุษย์ต่ า, อาจ

เป็นไปได้ว่า, ไม่ควรพยายามมุ่งเป้าไปที่ระดับของการท า R&D

ของประเทศที่ก้าวหน้า
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เพ่ือที่จะอธิบายความย้อนแย้งของนวัตกรรมนี้, รายงานน้ีเน้นที่ตัวก าหนด

สมรรถภาพนวัตกรรม 3 ตัว: 

1) ส่วนเสริมที่ส าคัญมาก (the critical complements) ต่อการลงทุน

นวัตกรรมที่จ าเป็นส าหรับการท าให้ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงเป็นจริง, 

2) กลุ่มของความสามารถของบริษัทที่ต้องการเพ่ือท านวัตกรรม และน ามัน

ไปสู่ตลาด, และ 

3) ความสามารถของรัฐที่ต้องการส าหรบัการน านโยบายนวัตกรรมไปปฏบิัติ

อย่างมีประสิทธิผล 
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Source: Kenichi 

Ohno, Middle 

Income Traps, 

Symptoms, 

Causes, and Policy 

Challenges:  การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ผลิตภาพ, 

คุณภาพ, และ

นวัตกรรม ส าหรับการ

แปลงโฉมเศรษฐกิจ 

27-29 มกราคม 2564

องค์การผลิตภาพ

แห่งชาติ, ปากีสถาน 

และ ส านักเลขา

เลขาธิการ APO

Middle Income Traps
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Source: Kenichi 

Ohno, Middle 

Income Traps, 

Symptoms, 

Causes, and Policy 

Challenges:  การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง ผลิตภาพ, 

คุณภาพ, และ

นวัตกรรม ส าหรับการ

แปลงโฉมเศรษฐกิจ 

27-29 มกราคม 2564

องค์การผลิตภาพ

แห่งชาติ, ปากีสถาน 

และ ส านักเลขา

เลขาธิการ APO

รูปแบบของการไล่ตามอุตสาหกรรมของเอเชียตะวันออก Middle Income Traps
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Traps on the 

Road to High 

Income: by 

Otaviano Canuto, 

April 2019, BP 

19/14

Middle Income Traps



ประเทศไทยถูกวิเคราะห์ว่ามีความไมส่อดคล้องของอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

25
ปรับจาก Double vicious circles of industry and university relationship

Source: Lee et al (2017c)

อุตสาหกรรม

ขาดแคลนก าลังคน

เทคนิคทุกระดับ

ความไม่สอดคล้อง

ของอุตสาหกรรม

และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ขาดแคลนด้าน การศึกษา 

การวิจัย อุตสาหกรรม

ไม่มีทรัพยากร

มนุษย์ที่มีคุณภาพ

ขาดแคลนความ

เป็นผู้ประกอบการ

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม

การพัฒนาก าลังคน 

อุตสาหกรรมไม่มี

ประสิทธิผล

ไม่มีต าแหน่งงานเทคนิคที่

มีค่าตอบแทน สูง



ความสมัพนัธ์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เร่ิมดว้ยก าลงัคนระดบัผูป้ฏิบติัการและนกัวิจยั

26
ปรับจาก Alternative solutions of four virtuous circles Source: Lee et al (2017c)

อุตสาหกรรม
โครงการ 

STI/WiL HiFI

ระดับ ปวส./ป.โท

มหาวิทยาลัย/

วิทยาลัยเทคนิค

ทรัพยากรมนุษย์

ที่มีคุณภาพ

ความเป็น

ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยร่วมวิจัย

กับอุตสาหกรรม

การพัฒนาก าลังคน 

เพื่ออุตสาหกรรมมี

ประสิทธิผล

มีต าแหน่งงานเทคนิค 

ค่าตอบแทนสูง

ทีมร่วมวิจัยและพัฒนา (โรงงาน/

ผู้ช่วยวิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา)

1st Circle

3rd Circle

4th Circle

2nd Circle เทคโนโลยี

สมัยใหม่จาก

ต่างประเทศ
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แพลทฟอร์มดูดซับ

เทคโนโลยีใหม่และ

การท าธุรกิจจาก

เทคโนโลยีใหม่

มหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยไทย

สถาบันนานาชาติวิทยาลัยเทคนิค

โรงงานที่ต้องการ

ท านวัตกรรม

การฝึกงานระหว่างท างานและพันธมิตรใน

การแปลงเทคโนโลยีให้เหมาะกับประเทศ

ตลาด ASEAN

ตลาดประเทศไทย

การสร้างให้เกิด

ตลาดรวมของกลุ่ม

อุตสาหกรรม

เดียวกัน

ค าตอบเชิงกลยุทธ์ : แพลทฟอร์มดูดซับเทคโนโลยีใหม่และการท าธุรกจิจาก

เทคโนโลยีใหม่

Adapted from EECi
report : Dr. Lee 3 April 
2018

โรงงานใหม่ที่เกิด

จากการลงทุน 

จากต่างประเทศ

(FDI)

การพัฒนาก าลังคนวทน.โดยโครงการ WiL

HiFI
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