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ก 

บทคัดย่อ 
 

 เอกสารวิชาการฉบับนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงาน
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๖๙) โดยการกำหนดเป้าหมาย (End) และนำผลการประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจทั้งปัจจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และปัจจัยภายในของจุดอ่อน จุดแข็งมาจัดทำ 
กลยุทธ์ในการดำเนินการ (Ways) รวมท้ังมาตรการ/ปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง (Means) ในการปรับรูปแบบการดำเนินงานฝ่าย
นวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจใหม่ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เพ่ือ
ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ พร้อมทั้งประเมิน
ตําแน่งทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายฯ เพ่ือกําหนดรูปแบบและแบบแผนแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับรูปแบบ
การดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ  

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ อยู่ใน
ตําแหน่งยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategies) หรือ ตั้งรับ ซึ่งนำจุดแข็งที่มีศักยภาพของฝ่ายฯได้แก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างธุรกิจและการสนับสนุนทุนให้เปล่ากับภาคเอกชนเพ่ือจัดการ
กับอุปสรรค ได้แก่ หน่วยงานรัฐให้ความสนใจนวัตกรรมมากขึ้น ทําให้เกิดความทับซ้อนของเนื้องานกับฝ่ายฯ และ 
หน่วยงานภายนอกเริ่มเน้นการให้ทุนสนับสนุน ซึ่งบางหน่วยงานมีทรัพยากรและกําลังที่สูงกว่าสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของฝ่าย
นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบ
การดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ขึ้น โดยวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการฯ คือ “การสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการ
เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” เป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ คือ เกิด
ความโดดเด่นของการดำเนินงานและลดการทำงานซ้ำซ้อนภายในระบบนิเวศน์การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ และ ๕ เป้าประสงค์ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ กลยุทธ์การดำเนินงานใหม่ และมีแนวทาง
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำแผนฯ ไปใช้ ๓ แนวทาง ได้แก่ ๑) เร่งสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ๒) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและทักษะในเรื่องการจัดการการ
ดำเนินงานและการเงินนวัตกรรมใหม9 และ ๓) การอำนวยการเพ่ือกำกับดูแล 

 



ข 

คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) มีเป้าประสงค์เพื ่อสร้าง

ผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท้ังส่วนกลางและภูมิภาค มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์

และเติบโตอย่างก้าวกระโดด และพัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ทั้งการสนับสนุนด้านการเงินและที่ไม่ใช้การ

สนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละ

ภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ ลดการทำงานซ้ำซ&อนภายในระบบนิเวศน<การส>งเสริม

วิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ข&าพเจ&าหวังเปFนอย>างยิ่งว>า เอกสารฉบับนี้จะนําไปสู>การปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดประโยชน<อย>างย่ิง

ต>อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทำให้สำนักงานฯเกิดความ

โดดเด>นของการดำเนินงานด&านการส>งเสริมและสร&างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ>านการเชื่อมโยง

เครือข>ายทั้งด&านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร&างการเติบโตแบบยั่งยืน และขอขอบคุณ น.อ.ชูศักดิ์ เกษตรวิทย< 

อาจารย<ท่ีปรึกษาท่ีให&คำแนะนำท่ีมีคุณค>าย่ิงสำหรับเอกสารวิชาการฉบับน้ี 
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บทท่ี  ๑   

บทนำ 

 

๑.๑ ความเป)นมาและความสำคัญของป5ญหา 

จากนโยบาย“Thailand 4.0” ของรัฐบาลในการปรับเปลี ่ยนโครงสร&างเศรษฐกิจ ไปสู> 

“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด&วยนวัตกรรม” ทําให&รัฐบาลมีนโยบาย

หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข>งขันของประเทศ โดยมุ>งเน&นส>งเสริมและ

สนับสนุนผู &ประกอบการที ่ข ับเคลื ่อนด&วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise; IDE) ซ่ึง

ประกอบด&วยวิสาหกิจเริ ่มต&น (Startup) และวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ขนาดกลางและขนาดย>อม 

(Innovation-based SMEs) ในพื้นที่เศรษฐกิจและในภูมิภาคทั้งในภาคการผลิตและการบริการที่มี

รูปแบบธุรกิจ (Business Model Innovation) ที ่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด 

(Scalable) เพ่ือสร&างมูลค>าเพ่ิมและเติบโตอย>างก&าวกระโดด (Exponential Growth) และให&สามารถ

แข>งขันและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน&มการค&าโลกได& เพื่อเปFนส>วนสำคัญใน

การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ให&สามารถเริ่มต&นดำเนินธุรกิจได&อย>างมั่นคง ลด

ความเหลื่อมล้ำในการเข&าถึงบริการของผู&ประกอบการในภูมิภาคและส>วนกลาง ยกระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจในภูมิภาคอย>างย่ังยืน  

โดยมุ >งไปที ่ "การสร&างความแตกต>าง" (Differentiation) จากผลิตภัณฑ<เดิม ด&วยการนำ

เสริมสร&างการใช&ประโยชน<จากโครงสร&างพื้นฐานทางด&านวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีที่มีอยู>ให&เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อจัดการให&เกิดผลิตภัณฑ<ใหม> กระบวนการผลิตใหม> ธุรกิจใหม> รวมทั้งเกิดการ

สร&างนวัตกรรมบริการจากการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ<มาเช่ือมโยงเข&าด&วยกันก>อให&เกิดการบริการแบบ

ใหม>และการแก&ป^ญหาใหม>( Total Solution) ที่มีความโดดเด>น มีเอกลักษณ< และมีมูลค>าเพิ่มสูงข้ึน 

ผ>านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบบเปôด (Open Innovation) การบ>มเพาะและพัฒนาขีด

ความสามารถผู&ประกอบการนวัตกรรม และการเช่ือมโยงวิสาหกิจเร่ิมต&น (Startup) กับผู&ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย>อมด&วยการอาศัยเครือข>ายความร>วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการช>วย

ส>งเสริมและสนับสนุนให&เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของผู&ประกอบการไทยอย>างเปFนระบบ 



๒ 

สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) (สนช.) ภายใต&กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรม ได&มีการจัดทำยุทธศาสตร<การดำเนินงานขององค<กรการดำเนินงาน

เพื่อมุ>ง “สร&าง” ความเปลี่ยนแปลงที่สร&างมูลค>าและผลกระทบทั้งด&านเศรษฐกิจและสังคมอย>าง

ชัดเจน โดยได&กำหนดวิสัยทัศน< คือ “องค%กรหลักในการเสริมสร2างระบบนวัตกรรมแห8งชาติเพ่ือเพ่ิม

คุณค8าท่ียั ่งยืน” และมีพันธกิจ ๓ ประการได&แก> ๑) ส>งเสริมการสร&างระบบนวัตกรรมแห>งชาติ  

๒) สร&างโอกาสในการเข&าถึงและใช&ประโยชน<โครงสร&างพ&ืนฐานทางนวัตกรรม ๓) ยกระดับทักษะและ

ความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ>มเปöาหมาย โดยทั้งพันธกิจและวิสัยทัศน<เพื่อให&บรรลุถึงเปöาหมาย 

(END) “การ เป Dนบ ู รณากรระบบนว ัตกรรมแห 8 งชาต ิ  (National Innovation System 

Integrator)” (ภาพที่ ๑) ให&ครอบคลุมการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห>งชาติอย>างรอบด&าน เพ่ือ

ตอบสนองต>อบริบทการเปลี ่ยนแปลงทางนวัตกรรมในอนาคตของโลกที่มีผลกระทบโดยตรงต>อ

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย>างยิ่งการพัฒนานวัตกรรมให&สอดรับกับยุทธศาสต<ประเทศไทย ๔.๐ พร&อม

มุ>งผลักดันให&ไทยเข&าสู>การเปFน “Innovation Nation” หรือ ประเทศแห>งนวัตกรรม และเพื่อสร&าง

โอกาสและความแตกต>างให&เกิดเปFนผลผลิตท่ีมีคุณค>าต>อเศรษฐกิจ  

 

ภาพท่ี ๑ การเปFนบูรณากรระบบนวัตกรรมแห>งชาติ (National Innovation System Integrator) 

ท่ีมา: สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) (๒๕๖๓) 

  

 

 

 

 



๓ 

 เพื ่อให&บรรลุถึงเปöาหมายตามยุทธศาสตร<ที ่วางไว&นั ้น สนช. จึงได&กำหนดกลยุทธ<การ

ดำเนินงาน (WAYS) เปFน ๔ กลยุทธ<ดังน้ี (ภาพท่ี ๒)  

  กลยุทธ<ท่ี ๑ สร&างความเข&มแข็งระบบนวัตกรรม(Strong Innovation System) 

เปFนการสร&างความเข&มแข็งระบบนวัตกรรมผ>านการเชื่อมโยงภาคเอกชนภาครัฐ 

การศึกษาและสังคม ทั้งในส>วนกลำงและส>วนภูมิภาครวมทั้งเร>งพัฒนำผู&ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือ

สร&างระบบนวัตกรรมท่ีเข&มแข็งจากพ้ืนฐาน 

 กลยุทธ<ท่ี ๒ สภาพแวดล&อมท่ีเอ้ือต>อการเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม(Catalyst for Changes) 

  สร&างนวัตกรรมที่นำไปสู>การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมผ>านเครื่องมือและ

กลไกสนับสนุน รวมท้ังพัฒนาสภาพแวดล&อมท่ีเอ้ือต>อการเติบโตและเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม 

กลยุทธ<ท่ี ๓ สร&างคุณค>าใหม>ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 

เตรียมความพร&อมและยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมสำหรับอนาคตทั้งในระดับ

บุคคล องค<กรและประเทศ ผ>านการสร&างการรับรู&องค<ความรู&และเคร่ืองมือทางนวัตกรรม 

 กลยุทธ<ท่ี ๔ พัฒนาสู>องค<กรแห>งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

  พัฒนาสู>องค<กรแห>งนวัตกรรมเพื่อสร&างความเข&มแข็งและการเติบโตภายในองค<กร

อย>างม่ันคง 

 

ภาพท่ี ๒ กลยุทธ<การดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) 

ท่ีมา: สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) (๒๕๖๓) 

 

 



๔ 

ฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปFนฝlายงานที่เปFนเครื่องมือ (MEAN) ในกลยุทธ<ท่ี ๒ ซึ่งมีภารกิจ

หลักในการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ ่มต&น (Startup) ผู &ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart 

SMEs) และผู &ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมระยะเติบโต (High-growth Innovative Enterprise) ท้ัง

ส>วนกลางและภูมิภาค  

โดยการสร&างโอกาสในการเข&าถึงและใช&ประโยชน<โครงสร&างพื้นฐานทางนวัตกรรม ส>งเสริม

และเชื่อมโยงเครือข>ายกลุ>มผู&ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อย (SMEs) รายใหม>ให&ใช&

ว ิทยาศาสตร< เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร&างองค<ความรู& (Technology Transfer) ให&กับ

ผู&ประกอบการให&มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และยกระดับองค<กรสู>ผู&ประกอบการธุรกิจ

นวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมให&แก>กลุ>มเปöาหมายข&างต&น ผ>าน

กลไกการให&ทุนและกิจกรรมในรูปแบบต>างๆ ครอบคลุมการพัฒนาองค<ความรู& (Groom) การเข&าถึง

แหล>งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม (Grant) ในโครงการนวัตกรรมแบบมุ>งเปöา (Thematic calls) และ

นวัตกรรมแบบเปôด (open calls) เพื่อให&มุ>งเน&นสร&างนวัตกรรมที่มีโอกาสในอนาคตที่จะขยายผล

นวัตกรรมไปสู >ระดับการผลิตจริง และการส>งเสริมการเติบโต (Growth) ของผู &ประกอบการท่ี

ขับเคลื ่อนด&วยนวัตกรรม (Innovation driven enterprise; IDE) ผ>านงานพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข>งขันเชิงพาณิชย<ท่ีสนับสนุนผู &ประกอบการธุรกิจ

นวัตกรรมตั้งแต>ระยะบ>มเพาะ (Incubation) เร>งรัด (Acceleration) ไปจนถึงให&คำปรึกษาเพื่อพัฒนา

และส>งเสริมการเติบโตของธุรกิจ (Growth) รวมถึงเพิ่มโอกาสให&ผู&ประกอบการทั้ง SME และสตาร<ท

อัพในการเข&าถึงแหล>งทุนมากขึ้นทั้งผ>านโครงการกู&และกองทุน และโอกาสในการขยายธุรกิจผ>าน

โครงการความร>วมมือระหว>างประเทศ (Bilateral Collaboration) (ภาพท่ี ๓)  



๕ 

 

ภาพท่ี ๓ งานสำคัญของฝlายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

ท่ีมา: สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) (๒๕๖๓) 

 

การดำเนินงานของฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจได&ดำเนินงานผ>านการพัฒนาองค<ความรู& 

(Groom) การเข&าถึงแหล>งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม (Grant) การส>งเสริมการเติบโต (Growth) ของ

ผู&ประกอบการที่ขับเคลื่อนด&วยนวัตกรรม (Innovation driven enterprise; IDE) มาได&สักระยะหน่ึง

แล&ว พบว>าการดำเนินงานเปFนไปตามเปöาหมายและภารกิจหลักที่ได&วางเอาไว&ในระดับที่น>าพอใจระดับ

หนึ่ง แต>ขณะนี้ได&เกิดหน>วยบริหารและจัดการทุนในระบบวิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมที่ช่ือ 

“พีเอ็มยู” (PMU มาจากคำว>า Program Management Unit) จำนวน 7 พีเอ็มยู ประกอบด&วย  

(มติชนออนไลน<, 2564) 

1. วช. (สำนักงานการวิจัยแห>งชาติ)  

2. สนช. (สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน))  

3. สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค<การมหาชน))  

4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)  

5. พีเอ็มยู “A” มาจาก Area – based หรือหน>วยบริหารและจัดการทุนด&านการพัฒนา

ระดับพ้ืนท่ี (บพท.)  



๖ 

6. พีเอ็มยู “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือหน>วยบริหารและจัดการทุนด&าน

การพัฒนากำลังคน และทุนด&านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร&างนวัตกรรม (บพค.)  

7. พีเอ็มยู “C” มาจาก Competitiveness หรือหน>วยบริหารจัดการทุนด&านการเพ่ิม

ความสามารถในการแข>งขันของประเทศ (บพข.)  

ทั้ง 7 หน>วยงานจะทำหน&าที่เปFนหน>วยงานจัดการทุนวิจัย ทุนเพื่อส>งเสริมและสนับสนุน

นวัตกรรม การติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ ่ง สนช. โดยฝlายนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจได&กลายเปFนหนึ่งในสมาชิกของหน>วยบริหารและจัดการทุนในระบบวิทยาศาสตร< วิจัยและ

นวัตกรรมดังกล>าว นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทยได&จัดตั้งและเริ่มดำเนินงาน “กองทุน

นวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม (Innovation Fund for SMEs)” ซึ่งเปFนกองทุน

เอกชนช>วยเอกชน เพื ่อส>งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหรือประยุกต<ใช&

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอีกด&วย 

โดยหน>วยงานทั้งหมดที่กล>าวมาได&ดำเนินงานเหมือนและคล&ายคลึงกับการดำเนินงานของ

ฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อให&สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคต ลดการทำงาน

ซ้ำซ&อนภายในระบบนิเวศน< (Ecosystem) การส>งเสริมวิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

และเพื่อให&เกิดความโดดเด>นของการดำเนินงานด&านการส>งเสริมและสร&างโอกาสการพัฒนาธุรกิจ

นวัตกรรมผ>านการเชื่อมโยงเครือข>ายทั้งด&านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร&างการเติบโตแบบยั่งยืนจึง

เห็นสมควรทำการศึกษาและวิเคราะห<สภาวะแวดล&อมที่เกี่ยวข&องและมีผลกระทบต>อฝlายนวัตกรรม

เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) ในระยะ ๕ ป́ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ต>อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค=ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพื่อวิเคราะห<สภาวะแวดล&อมที่มีผลกระทบต>อการดำเนินงานของฝlายนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) ทั้งป^จจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม 

และป̂จจัยภายในของจุดอ>อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห< SWOT 

๑.๒.๒ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของ

สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) ในระยะ ๕ ป́ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) โดยการกำหนด

เปöาหมาย (End) และนำผลการประเมิน สภาวะแวดล&อม (SWOT) มาจัดทำ TOWS Matrix แล&ว



๗ 

วิเคราะห<กลยุทธ<ในการดำเนินการ (Ways) รวมทั้งมาตรการ/ป^จจัยที่เกี ่ยวข&อง (Means) ในการ

ขับเคล่ือนปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

๑.๒.๓ เพื ่อให&ข&อเสนอแนะเชิงนโยบายการปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจต>อผู&บริหารระดับสูงของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) ในแนวทางท่ี

สอดคล&องกับเปöาหมายยุทธศาสตร<ใหม>ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑ ขอบเขตด2านเอกสารและประชากร 

๑.๓.๑.๑ เปFนการวิเคราะห<เอกสาร (Documentary Analysis) เกี ่ยวข&องกับการ

ส>งเสริมและแหล>งทุนสนับสนับสนุนสำหรับผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ทั้งจากเอกสาร

วิชาการ เอกสารเผยแพร>ของหน>วยงานภาครัฐ และเอกชน และแหล>งข&อมูลภายในของหน>วยงาน

ภาครัฐ ภายใต&กรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร<ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การ

มหาชน) 

๑.๓.๑.๒ กลุ >มประชาการสำหรับการวิเคราะห<สภาพแวดล&อมทางยุทธศาสตร< 

ประกอบด&วย ผู&บริหารระดับสูงภายในสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) พนักงานและ

ลูกจ&างฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ผู&บริหารในหน>วยงานภาครัฐและเอกชนที่เปFนเครือข>ายการ

ดำเนินงาน และผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท่ีได&รับทุนสนับสนุนจาก สนช. 

๑.๓.๒ ขอบเขตด2านการพื้นที่สำหรับการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ศึกษาเฉพาะกรณี

ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) 

๑.๓.๓ ขอบเขตด2านระยะเวลา การศึกษานี้จะใช&เวลาการศึกษาทั้งสิ้น ๓ เดือน หรือระหว>าง 

เดือนกุมภาพันธ< ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ เปFนการศึกษาท>ีมุ>งเน&นถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการ

ดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) ในระยะ 

๕ ป́ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) โดยการกำหนดเปöาหมาย (End) และนำผลการประเมินสภาวะแวดล&อม

ที่มีผลกระทบต>อการดำเนินงานของฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจทั้งป^จจัยภายนอก โอกาสและภัย

คุกคาม และป^จจัยภายในของจุดอ>อน จุดแข็งมาจัดทำกลยุทธ<ในการดำเนินการ (Ways) รวมท้ัง



๘ 

มาตรการ/ป^จจัยที่เกี่ยวข&อง (Means) ในการปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

ใหม> โดยการศึกษาในครั ้งนี ้มีลักษณะเปFนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เพ่ือ

ตรวจสอบและวิเคราะห<สภาวะแวดล&อมทางยุทธศาสตร<ที่เกี่ยวข&องกับฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

พร&อมทั้งประเมินตําแน>งทางยุทธศาสตร<ของฝlายฯ เพื่อกําหนดรูปแบบและแบบแผนแนวทางการ

พัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

 ๑.๔.๑ วิธีการรวบรวมข2อมูล 

๑.๔.๑.๑ การศึกษา การรวบรวมข&อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข&องสําหรับ

ตรวจสอบและวิเคราะห<สภาวะแวดล&อมทางยุทธศาสตร<  

ดำเนินการโดยศึกษา รวบรวมข&อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข&องกับ

การส>งเสริมและแหล>งทุนสนับสนับสนุนสำหรับผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม ทั้งจากแผน

ยุทธศาสตร<ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร>ของ

หน>วยงานภาครัฐ และเอกชน และแหล>งข&อมูลภายในของหน>วยงานภาครัฐ 

๑.๔.๑.๒ ข&อมูลของกลุ>มตัวอย>าง  

การศึกษานี ้ ได&ใช&การคัดเลือกกลุ >มตัวอย>างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งประกอบด&วยผู&บริหารระดับสูงภายในสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) 

พนักงานและลูกจ&างฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ผู&บริหารในหน>วยงานภาครัฐและเอกชนที่เปFน

เครือข>ายการดำเนินงาน และผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่ได&รับทุนสนับสนุนจาก สนช. 

จำนวน 10 คน ซึ่งผู&วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข&อมูล โดยเปFนการสัมภาษณ<เชิงลึก (In-depth 

interview) โดยคัดเลือกกลุ>มตัวอย>างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบบ สัมภาษณ<แบบมี

โครงสร&าง (Semi-structured Interview) ด&วยการกําหนดแนวการสัมภาษณ<เชิงลึกโดยใช&สัมภาษณ<

ผู&ให&ข&อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข&องกับประเด็นในวัตถุประสงค<ของการวิจัย 

๑.๔.๒ เคร่ืองมือท่ีใช2ในการศึกษา  

ใช&แนวการสัมภาษณ<แบบมีโครงสร&าง ซึ ่งนําข&อมูลจากการรวบรวมข&อมูล การ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข&องและข&อค&นพบจากการทบทวนวรรณกรรมมากําหนดประเด็นคําถาม

ค ําถามตามแนวทาง VRIO Framework ของ Barney และ Hesterly (2015) และ ICEDRIPS 

Checklist ของ Parrish (2007) เพื่อให&ได&ข&อมูลเชิงคุณภาพสำหรับนำไปวิเคราะห<สภาวะแวดล&อมที่มี

ผลกระทบต>อการดำเนินงานของฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การ



๙ 

มหาชน) ทั้งป^จจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และป^จจัยภายในของจุดอ>อน จุดแข็ง โดยการ

วิเคราะห< SWOT 

๑.๔.๓ การวิเคราะห%ข2อมูล 

๑.๔.๓.๑ การวิเคราะห<ป^จจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และป^จจัยภายในของ

จุดอ>อน จุดแข็ง (SWOT)  

โดยข&อมูลเชิงคุณภาพจะถูกใช&เพื่อการวิเคราะห<เนื้อหา โดยตรวจสอบ เนื้อหา

จากการสัมภาษณ<จากการถอดบทสัมภาพณ<จากแถบบันทึกเสียงและจากการจดบันทึกใจความ สำคัญ

ในระหว>างสัมภาษณ< และใช&โปรแกรมคอมพิวเตอร<สำเร็จรูป “Nvivo12” ในการวิเคราะห<ข&อมูล 

(Content Analysis) ซึ่งเปFนการหาแบบแผนการเชื่อมโยงของข&อมูล โดยการวิเคราะห<การเชื่อมโยง

ระหว>าง คุณลักษณะของข&อมูลที่แบ>งออกเปFนกลุ>มต>างๆ ของข&อมูลที่แบ>งออกตามตามตัวบ>งชี้และ 

องค<ประกอบต>างๆ เพื่อวิเคราะห<การเชื่อมโยงของข&อมูลทั้งในด&านที่มีร>วมกันและด&านที่แตกต>างกัน 

เพื่อทำการเปรียบเทียบ และนับความถี่ของการกล>าวถึงของผู&ให&สัมภาษณ<ที่พบแต>ละแบบแผนของ 

การเชื่อมโยงข&อมูล จากนั้นนำตัวบ>งชี้และองค<ประกอบที่ได&จากการวิเคราะห<ด&วยโปรแกรม มาสรุป 

แบบแผนความเชื่อมโยง และสร&างตัวแบบสำหรับการวิเคราะห<ป^จจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม 

และป̂จจัยภายในของจุดอ>อน จุดแข็ง (SWOT) 

๑.๔.๓.๒ การกำหนดประเด็นทางยุทธศาสตร<และสังเคราะห<ทางเลือกกลยุทธ< ด&วย

วิธีการของ TOWS Matrix  

เพื ่อให&ทราบถึงยุทธศาสตร<เชิงรุก (SO Strategies) ยุทธศาสตร<เชิงแก&ไข (WO 

Strategies) ยุทธศาสตร<เชิงปöองกัน (ST Strategies) และยุทธศาสตร<เชิงร ับ (WT Strategies) 

(Sarsby, 2012) ซ่ึงพ้ืนฐานในการกําหนดกลยุทธ<ใน 4 ลักษณะ คือ 

• กลยุทธ<จุดแข็ง – โอกาส (S–O Strategy) เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงรุกที่ต&องใช& 

ศักยภาพ ซึ่งเปFนจุดแข็งที่มีอยู> และใช&ประโยชน<หรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเปFนป^จจัยภายนอกที่จะช>วย 

สนับสนุนการดําเนินงานด&านแรงงานให&บรรลุเปöาประสงค<เชิงกลยุทธ<ในอนาคตได& 

• กลยุทธ<จุดแข็ง – อุปสรรค (S–T Strategy) เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงปöองกันหรือ 

ตั้งรับ โดยใช&จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร&อมที่มีอยู>จัดการกับอุปสรรค ซึ่งเปFนป^จจัยภายนอกท่ี

เผชิญ  



๑๐ 

• กลยุทธ<จุดอ>อน – โอกาส (W–O Strategy) การกําหนดกลยุทธ<เชิงพัฒนาในการ ลด

จุดอ>อนโดยใช&ประโยชน<จากโอกาสซึ่งเปFนป^จจัยภายนอกที่เอ้ือประโยชน<หรือสนับสนุนต>อการ

ดําเนินงานขององค<กร เพื่อในระยะสั้นเปลี่ยนตําแหน>งเชิงยุทธศาสตร<สู>ตําแหน>งเชิงกลยุทธ< S-O และ

ให&บรรลุเปöาหมายเชิงกลยุทธ<ในระยะยาว 

• กลยุทธ<จุดอ>อน – อุปสรรค (W–T Strategy) เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงรับท่ี

ต&องการ ลดจุดอ>อนและอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให&บรรลุเปöาประสงค<เชิงกลยุทธ< 

๑.๔.๔ การกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับเปล่ียนการดำเนินงาน  

โดยการใช&แนวทางกลยุทธ<จาก TOWS Matrix สำหรับสร&างกลยุทธ<ทางเลือกที่เปFน

โอกาสและการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจในอนาคต ข&อจำกัดของ

การศึกษา 

เนื่องด&วยระเบียบวิธีการศึกษาครั้งนี้เน&นการเก็บรวบรวมข&อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ< 

เชิงลึกและข&อจํากัดด&านเวลาในการศึกษาที่กําหนดไว&เพียง ๓ เดือน พร&อมทั้งช>วงเวลาของการศึกษา

ยังอยู>สถานการณ<การแพร>ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเกิดเปFนข&อจํากัดของ

การศึกษาในส>วนของจํานวนผู&ให&ข&อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งอาจต&องมีการปรับเปลี่ยนตาม

ความเหมาะสม ส>งผลต>อการวิเคราะห<ข&อมูลด&วยเคร่ืองมือท่ีในการศึกษาให&เกิดความคลาดเคล่ือน 

๑.๕ ขJอจำกัดของการศึกษา 

เนื่องด&วยระเบียบวิธีการศึกษาครั้งนี้เน&นการเก็บรวบรวมข&อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ< 

เชิงลึก จึงเกิดเปFนข&อจํากัดของการศึกษาในส>วนของจํานวนผู&ให&ข&อมูลสําคัญ (Key Informants) 

ประกอบกับข&อจํากัดด&านเวลาใน การศึกษาท่ีกําหนดไว&เพียง ๓ เดือน อีกท้ังในช>วงเวลาของการศึกษา

ยังอยู>สถานการณ<การแพร>ระบาด ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส>งผลให&เจ&าหน&าท>ีของ

สถาบันทุกคนจําเปFนต&องปรับเปล>ียน วิธีการดําเนินงานตามภารกิจ จึงไม>มีเวลาเพียงพอในการ

สัมภาษณ< หรือการสนทนากลุ>มได& 

๑.๖ ประโยชน=ที่คาดวRาจะไดJรับ 

๑.๖.๑ งานวิจัยส>วนการวิเคราะห<สภาวะแวดล&อมทางยุทธศาสตร<ในการศึกษานี้จะสะท&อนให&

เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ>อน โอกาส และภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต>อการดำเนินงานของฝlายนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจในป̂จจุบัน 



๑๑ 

๑.๖.๒ ได&แผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของ

สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) ในระยะ ๕ ป´ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙๗) เพื่อปรับ

รูปแบบการดำเนินงานฝlายฯต>อผู&บริหารระดับสูงของ สนช. ในแนวทางที่สอดคล&องกับเปöาหมาย

ยุทธศาสตร<ใหม>ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน)  

๑.๖.๓ เกิดการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจฐานนวัตกรรมของอุตสาหกรรม/ผู&ประกอบการ ผ>าน

แผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจด&วยการดำเนินงานใน

ลักษณะเชื่อมโยงองค<ความรู&จากทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาหรือวิจัย โดยการผลักดันจาก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนด&วยผู&ประกอบการไทย



 

 

 

 

 

บทท่ี  ๒   
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 ๒.๑.๑ ขับเคล่ือนประเทศด้วยนวัตกรรม 
 “นวัตกรรม” เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

ประเทศไทยให้ความสำคัญในการนำความรู ้และงานวิจัยพัฒนามาใช้ประโยชน์เพื ่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประเทศ ขณะท่ี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงสิบปีที ่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่ความต้องการนวัตกรรม

ในรูปแบบที่เปลี่ยนไปและมีความหลากหลายมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศต้องมีการ

ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์และรูปแบบการดำเนินงานให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 “นวัตกรรม” คือ การรังสรรค์และพัฒนาแนวคิดใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าอย่าง

ยั่งยืน ในขณะที่ “คุณค่า” หมายถึง การมุ่งเน้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ แก้ปัญหาหรือเกิด

ประโยชน์สำหรับผู ้ใช้งาน คำว่า “ยั่งยืน” เน้นการยอมรับ การขยายผลและการเติบโต เพื ่อให้

นวัตกรรมสามารถสร้างคุณค่าได้ในวงกว้างและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดล้อมในระยะยาว 

 การพัฒนานวัตกรรม จึงเป็นการสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ที่สามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ซ่ึง

จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่  

๑. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ช่วยสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือ

ที่แตกต่างจากสิ่งเดิม ความแตกต่างนี้ทำให้เกิดการตอบโจทย์หรือการแก้ปัญหาอย่างที่ผลิตภัณฑ์ 

บริการ กระบวนการหรือแนวทางเดิมๆ ไม่เคยทำมาก่อน  

๒. ความรู้ (Knowledge) ช่วยสร้างให้เกิดความแตกต่างอย่างยั่งยืน เพราะการพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการหรือแนวทางที่สามารถใช้งานและสร้าง

ประโยชน์ได้จริง จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ท้ังเชิงเทคนิค เชิงบริบท และเชิงธุรกิจ นอกจากน้ีความรู้



๑๓ 

ยังสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะการสร้างและสั่งสมความรู้ต้องอาศัยเวลาและการลงทุน 

ซ่ึงเป็นข้อได้เปรียบของผู้ท่ีลงมือทำก่อน  

๓. คุณค่า (Value) ช่วยสร้างให้เกิดการยอมรับที ่นำไปสู ่การเติบโตและขยายผล 

นวัตกรรมที่สร้างผลกระทบสูงจึงให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าต่อทั้งผู้พัฒนา ผู้ใช้งานและบริบท

การใช้งาน คุณค่าอาจมาในรูปแบบของรายได้ ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา ความสะดวกสบาย 

ความพึงพอใจ เป็นต้น 

 การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม” ต้องมีการส่งเสริมหน่วยงานทุก

ภาคส่วน ผู้ประกอบการในทุกระดับและประชาชนให้เห็นความสำคัญและลงมือพัฒนานวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ โดยอาศัยการทำงานเชิงระบบเพื่อให้เกิดการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับ “ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ” ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอุตสาหกรรม ระดับ

ผู ้ประกอบการและระดับประชาชน ผ่านการสร้างความตื ่นตัว การยกระดับความสามารถทาง

นวัตกรรม การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเติบโตและขยายผล รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ 

นโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสม 

 ด้วยเหตุนี้ ความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาประเทศจึงได้รับความสนใจจาก

ภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปรากฏให้เห็นได้จากความพยายามของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีการส่งเสริม

การเปลี ่ยนระบบเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรและแรงงานเป็นหลัก (Resource and Labor-

intensive Economy) ไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) รวมไปถึงการ

สอดแทรกและกล่าวถึงคำว่า “นวัตกรรม” ในนโยบายการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศท่ีสำคัญหลาย

ด้าน ทั้งนี ้ กฎหมาย/นโยบายที่มีความเกี ่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไปสู ่จุดหมายของระบบ

เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ได้แก่ 

• ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

• แผนการปฏิรูปประเทศไทย ๑๑ ด้าน  

• นโยบายประเทศไทย ๔.๐  

• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ 

• แผนพัฒนานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  

 ๒.๑.๒ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติและการขับเคล่ือน 

ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System) เป็นมิติของการทำงาน

ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของชาติ  โดยสามารถกำหนดองค์ประกอบย่อยของระบบนวัตกรรม

ออกเป็น ๗ ส่วน ดังแสดงตามภาพท่ี  



๑๔ 

 
ภาพท่ี ๔ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System) 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก E. Arnold and S. Kuhlmann (2001) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) (๒๕๖๓) 

 

๑. ส่วนอุปสงค์ (Demand) ความต้องการนวัตกรรมทั ้งที ่เป็นส่วนของผู ้ใช้ (final 

demand) และผู้นำไปผลิตต่อ (producer demand) ที่เป็นตัวกำหนดโอกาสความสำเร็จเชิงตลาด

ของนวัตกรรม 

๒. ภาคอุตสาหกรรม (Industry System) ภาคการผลิตและบริการที่ทำหน้าที่พัฒนา

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคการศึกษาวิจัย

เพ่ือให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมจากฐานความรู้ 

๓. ภาคการศึกษาวิจัย (Education and Research System) ทำหน้าที่ในการวิจัยและ

พัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ รวมถึงสร้างกำลังคนที ่ม ีศักยภาพเพื ่อตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม  

๔. หน่วยประสาน (Intermediaries) ประสานและเชื่อมโยงงานด้านองค์ความรู้ระหว่าง

ฝั่งอุปสงค์ (ภาคอุตสาหกรรม) และฝั่งอุปทาน (ภาคการศึกษาและวิจัย) เพื่อให้เกิดการบริหารและ

จัดการงานวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ภาครัฐ (Political System) ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเชิงนโยบาย กฎระเบียบ 

รวมถึงลงทุนด้านงานวิจัยพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้เกิดการยกระดับและ

ขับเคล่ือนท้ังระบบ 



๑๕ 

๖. โครงสร้างพื ้นฐาน (Infrastructure) ระบบโครงสร้างพื ้นฐานที ่เกี ่ยวข้องกับการ

นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของนวัตกรรมในระบบ อาทิ มาตรฐาน ทรัพย์สินทางปัญญา 

ความสะดวกด้านการดำเนินธุรกิจ การลงทุนและแหล่งทุน  

๗. สภาพเงื่อนไขการพัฒนา (Framework Conditions) การกำหนดสภาพแวดล้อมท่ี

เป็นเงื่อนไขในการส่งเสริมการเติบโตของนวัตกรรม เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาและการขยายตัวของการ

ทำนวัตกรรมในระบบ อาทิ ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม มาตรการส่งเสริมเชิงภาษี มาตรการ

ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม  

 การขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติให้ได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดนั้น จำเป็นอย่างย่ิง

ที่องค์ประกอบทุกส่วนต้องทำงานอย่างสอดประสานและเอ้ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งพบว่า

นอกจากความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบแล้ว ส่วนที่สำคัญที่เป็นตัวกำหนด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบนวัตกรรมแห่งชาตินั้นคือ ความเชื่อมโยง (Linkage) ระหว่าง

หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น พบว่าความเชื่อมโยงระหว่างระบบอุตสาหกรรมและระบบการศึกษาและวิจัย

นั้นยังค่อนข้างอ่อนแอ โดยเฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยงเอาโจทย์ปัญหา โจทย์ด้านการทดสอบ โจทย์ด้าน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระบบการศึกษาวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ ความสำคัญของสภาพเงื่อนไขการ

พัฒนา (Framework Condition) อาทิ สภาพแวดล้อมและเง่ือนไขด้านการเงินการคลัง ภาษีและ

แรงจูงใจ การเคลื่อนย้ายงานของผู้มีทักษะหรือความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่าง

ของระบบนวัตกรรม ในการดึงดูดผู้เล่นรายสำคัญท้ังในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกร นักลงทุน 

นักวิจัย แรงงานฐานความรู้และทักษะสูง 

๒.๑.๓ การรับมือความเปล่ียนแปลงด้วยการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 จากระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System) (ภาพที ่ ๔) สามารถ

กำหนดนโยบายนวัตกรรมตามแบบจำลองเบญจภาคี (Quintuple Helix Model) ที่มุ ่งเน้นการ

ประสานงานและทำงานร่วมกันระหว่าง ๕ ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา

วิจัย ภาคสังคม และภาคส่ิงแวดล้อม ได้ตามภาพท่ี ๕  



๑๖ 

 
 

ภาพท่ี ๕ แบบจำลองเบญจภาคี (Quintuple Helix Model) และโอกาสของนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ 

ท่ีมา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (๒๕๖๓) 

 

 ซึ่งนโยบายนวัตกรรมตามแบบจำลองเบญจภาคี (Quintuple Helix Model) ได้รวมการ

พิจารณาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทในการประเทศให้เป็นสังคม

ฐานความรู ้ (Knowledge-based Society) มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

สนับสนุนให้ภาคสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมภายใต้

ดุลยภาพทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของแนวคิด

นโยบายนวัตกรรมที ่ในอดีตมุ ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจและนวัตกรรมในระดับ

อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ หากแต่ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมามีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนำไปใช้ตอบ

โจทย์และแก้ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการสร้างผลกระทบ 

(impact) และความเปลี่ยนแปลง (transformation) ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง รวมถึงสามารถสร้าง

ความแตกต่างและยกระดับความเป็นอยู่ ช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศทั้งเชิงเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น แนวคิดการสร้างความเชื่อมโยงสู่ภาคสังคม โดยยกระดับจากการ

สร้างกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ให้เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมอย่างแท้จริง น่ันคือ

การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดผลกระทบในวงกว้าง ช่วยให้ประชาชนในสังคมได้รับการ

พัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการ

ดำรงชีวิต มีศักยภาพที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย สร้างแรงจูงใจให้

เด็กและเยาวชนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์โดยสร้างเส้นทางอาชีพ การยอมรับ และตลาดรองรับวิชาชีพ

นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงไปยังภาคสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นตัวแปรของวิวัฒนาการทางสังคมที่จะเกิดขึ้นใน



๑๗ 

อนาคต ซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบ

ต่อทุกประเทศทั่วโลกอยู่แล้ว ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศก็อยู่ใน

สภาพที่น่าเป็นห่วง เช่น ทรัพยากรดินและที่ดินเสื่อมโทรม หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย ปัญหาภัยแล้ง 

ปัญหามลพิษจากการทำเหมืองแร่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อทุกภาค

ส่วน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจที่ทำให้ต้นทุนกิจกรรมเพิ่มขึ้นและเชิงสังคมด้านสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิต

ของประชาชน จึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อรองรับและลดผลกระทบของการทำลายสิ ่งแวดล้อมที ่จะมีต่อ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอ่ืนๆ  

 หากพิจารณาโอกาสด้านนวัตกรรมตามแบบจำลอง Quintuple Helix จะเห็นได้ว่าบริบท

ของการพัฒนานวัตกรรมไม่ได้จำกัดแค่เพียงนวัตกรรมที่เกิดจาก “ความเชื่อมโยง” ขององค์ประกอบ

หลักต่างๆ เท่านั ้น แต่โอกาสของนวัตกรรมมีการขยายตัวทั ้งในส่วนของนวัตกรรมที่เกิดขึ ้นใน

องค์ประกอบหลัก รวมถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเกิดนวัตกรรมในองค์ประกอบหลักอื่นๆ 

ตัวอย่างเช่น  

๑. นวัตกรรมบนฐานแนวคิดใหม่ (Paradigm Innovation) จากแต่เดิมที่นวัตกรรมเน้นการ

เกิดจากฝั่งอุปทานหรือจากฐานงานวิจัยและพัฒนาจากภาคการศึกษาเป็นหลัก ปัจจุบันโอกาสการเกิด

นวัตกรรมถูกถ่ายทอดไปยังส่วนของฝั่งอุปสงค์หรือฝั่งผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่ องค์กร ชุมชน

และบุคคล  

๒. นว ัตกรรมภาคร ัฐ (Public Sector Innovation) ที ่สร ้างความเปล ี ่ยนแปลงใน

กระบวนการทำงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างบริการ สร้างความ

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบสูงต่อสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือความสามารถในการพัฒนา

ประเทศอย่างย่ังยืน 

๓. นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ที่แนวโน้มการพัฒนามุ ่งสู ่นวัตกรรม

บริการและนวัตกรรมเชิงแพลฟอร์ม ท่ีสร้างความแตกต่างด้วยโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ 

๔. นวัตกรรมเพื ่อสังคม (Social Innovation) ที่นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ถูก

นำไปใช้เป็นหัวใจในการพัฒนาแนวคิดและทางออกสำหรับการแก้ปัญหาสังคมอย่างย่ังยืน 

๕. นวัตกรรมเพื่อสิ ่งแวดล้อม (Green Innovation) เมื ่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ

จัดการและความคิดสร้างสรรค์ถูกนำประสานรวมเพื่อสร้างแนวคิดการแก้ปัญหาและการป้องกัน

ปัญหาส่ิงแวดล้อม  

๖. นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation) เน้นการกระจายตัวของนวัตกรรมและ

ยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของนวัตกรรมและรองรับความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและโครงสร้างประชากร  



๑๘ 

๗. นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Innovation) เน้นการจัดการและใช้

ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อต่อยอดทางนวัตกรรม รวมถึงขยายผลและสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน 

 ทั้งนี้ ยังรวมถึงนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบอื่น อาทิ 

นวัตกรรมทางการเง ิน (Financing Innovation) นวัตกรรมทักษะงานร ุ ่นใหม่ (Future-skill 

Innovation) นวัตกรรมตลาดและรูปแบบธุรกิจ (Market & Biz Model Innovation) และนวัตกรรม

ภูมิภาค (Regional Innovation) 

 ๒.๑.๔ นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิด
ความย่ังยืน 

 สุชาติ อํานาจวิภาวี, ศิริวัฒน์ เปล่ ียนบางยาง, เพ็ญศรี ฉิรินัง และจิระพันธ์ สกุณา 

(๒๕๖๓) ได้ศึกษาถึงศึกษานโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

เพื่อให้เห็นถึง การกําหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเป็นการ

กระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการเดิมให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้เติบโต

และม่ันคงเม่ือโลกธุรกิจยุคใหม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทําให้ผู้ประกอบการ SMEs 

ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในยุคเศรษฐกิจโลกดิจิทัล โดย ภาครัฐได้มีนโยบายท่ีสําคัญท่ีส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนานวัตกรรม ด้านการส่งเสริม ด้านการตลาด และด้านการส่งเสริม

ด้านการลงทุน ดังน้ี 

๑. นโยบายด้านการพัฒนานวัตกรรม 
 ปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที ่ทําให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยไม่

สามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้ เนื่องจาก ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และ

บริการได้ และปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมสามารถแข่งขันได้กับธุรกิจในตลาดโลกได้ในบริบทที่ระบบเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงและ 

แข่งขันกันมากขึ้น เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาให้ SMEs เติบโตและแข็งแกร่ง คือ การส่งเสริมให้ 

SME มีนวัตกรรม มีการใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีสูงขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนา

ยกระดับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SMEs ให้มี ศักยภาพการแข่งขันมากข้ึน (สํานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ๒๕๖๐) ซึ่งภาครัฐได้มีนโยบายมอบหมายให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้องโดยตรงในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี ดังนี้ 

ก. การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการ
มุ ่งเน้นการนําเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ เพื ่อเพิ ่มผลิตภาพ มูลค่าเพ่ิม 



๑๙ 

ความสามารถในการแข่งขันมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ สภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิ

วัตน์ 

ข. การยกระดับความสามารถ ทักษะและองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้แก่แรงงานทั่วไป โดยการอบรมและการดําเนินงานการสร้างองค์ความรู ้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทํางาน และการฝึกอบรมทักษะ

ด้าน ICT ที่มีระบบมาตรฐานการรับรองระดับสากล ผสมผสานการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ เช่น 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโรงงานหรือสถานประกอบการ เป็นต้น  

ค. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและปัจจัยเอื ้อด้าน 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ง. พัฒนา SMEs ผู้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ที ่มีนวัตกรรม และผลักดันต้นแบบ

งานวิจัย สู่การผลิตเชิงพาณิชย์  

จ. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและในระดับภูมิภาคเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนให้ชุมชนสามารถเช่ือมโยง กับธุรกิจด้านการท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตใน

ชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว  

ฉ. ดําเนินการเพื่อสนับสนุน SMEs คือ ๑) เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการทําธุรกิจ ๒) เพ่ิม 

โอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ๓) เร่งสร้างธุรกิจด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

และ ๔) พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้  

ช. ดําเน ิน ช่วยเหลือ ส่งเสร ิม SMEs ในด้านต่างๆ อาทิ การเร ิ ่มต ้นธ ุรกิจ

อุตสาหกรรมดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การ

ร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือให้ SMEs สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนาธุรกิจของตนเองเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์  

๒. นโยบายด้านตลาด 
จากความเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจปัจจุบัน ทําให้รัฐบาลต้อง

ปรับเปลี่ยนแนวทงในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือยกระดับเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) โดยได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลก ในปัจจุบัน ช่องทางการตลาดมี ความสําคัญ

อย่างมากในการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่กลับ

พบว่า SMEs ไทย ยังขาดความรู้และทักษะในการจําหน่ายสินค้าโดยเฉพาะการจําหน่ายสินค้าผ่านอี

คอมเมิร์ช โดยมีหน่วยงานท่ีสําคัญท่ีส่งเสริม ช่องทางการตลาดแก่ SMEs ดังนี้ 



๒๐ 

ก. นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสํานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กําหนดแผนงานในด้านการตลาดที่สําคัญ ประกอบด้วย 3 

แนวทาง ได้แก่ 

แนวทางที่ ๑ “Smart SMEs” การส่งเสริม SMEs ให้มีศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพ 

รวมท้ังผลักดันให้สินค้าหรือบริการ ของ SMEs เป็นท่ียอมรับ เช่น มาตรฐาน อย., มอก., ISO, HACCP 

ฯลฯ นอกจากน้ีแล้วได้มุ่งเน้นการพัฒนา SMEs ให้มีช่องทาง การตลาดออนไลน์ 

แนวทางที่ ๒ “Strong” การส่งเสริม SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน

ระดับสากล โดยการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา SMEs ในประเภทอาหารถิ่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

เครื่องสําอาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) อายุการเก็บรักษา (Shelf 

life) การออกแบบ (Design) ให้มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพ เพื่อให้สามารถจําหน่ายสินค้า ทั้งใน

ประเทศและในต่างประเทศได้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ผู้ส่งออกรายใหม่ 

แนวทางที่ ๓ “Ecosystem” เป็นการปรับปรุงระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

กล่าวคือ การส่งเสริม SMEs ให้มี ความรู้และทักษะ ในการดําเนินธุรกิจ โดยการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ 

SME ครบวงจร (One-Stop Service Center: OSS) ข้ึนมา เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ SMEs ในการ

เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ แบบครบวงจร ในด้านการพัฒนาช่องทางการตลาด ให้ คําแนะนําเบ้ืองต้นใน

การประกอบกิจการ การส่งต่อความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้าน

เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การข้ึน

ทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถ วางแผนและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสมเพ่ือ

ผลักดันให้ SME ไทยประสบความสําเร็จ ในยุค ๔.๐ ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ข. นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกระทรวงพาณิชย์ มี

นโยบายในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ประกอบด้วย 

 - การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีการ

จําหน่ายในรูปแบบออฟไลน์ 

 - การส่งเสริมการส่งออก เป็นการผลักดันการส่งออกให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ 

SMEs ขยายตัวเพ่ิม โดยการกระชับ ความสัมพันธ์ภาครัฐในระดับสูงทุกสาขา 

 - การปกป้องคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จะดําเนินการต่อเนื ่องเพื ่อให้คง

สถานะ WL และนําไปสู่การปลดจากบัญชี WL รวมทั้งการแก้ปัญหาจดสิทธิบัตรล่าช้า และการนํา

ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นสู่การ ส่งเสริม Creative Economy 

 - การสร้าง Nation Brand เป็นการให้ความสําคัญในการสร้างแบรนด์ให้มีความ

โดดเด่น เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

 



๒๑ 

๓. นโยบายด้านการลงทุน 

ก. นโยบายของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแห่งประเทศไทย 

ธพว.มีนโยบายการส่งเสริม SMEs ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้าน

การให้สินเช่ือ รวมถึงการฟ้ืนฟูกลุ่ม หน้ีเสีย (NPLs) ดังน้ี 

 - ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ คือ การพัฒนาให้ผู้ประกอบการได้มีองค์ความรู้

ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ ธุรกิจสมัยใหม่อย่างครบวงจรทั้ง ๕ ด้าน ต้ังแต่การบริหารจัดการ

ด้านการตลาด ด้านการผลิต การบริหารจัดการองค์กร การบริหาร ด้านบัญชี การเงิน และการใช้

เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

 - ด้านการให้สินเชื่อ ธพว. ได้ดําเนินการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อ

รองรับผู้ประกอบการ 

 - การฟื้นฟูกลุ่มหนี้เสีย (NPLs) คือการช่วยเหลือและผลักดันทําให้กลุ่ม NPLs 

สามารถปรับสถานะลูกหนี ้ได ้มากข้ ึน นอกจากธพว.ได้ออกผลิตภัณฑ์ในการให้ส ินเช่ ือแก่

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแลว้ ยังมีมาตรการพิเศษเพ่ือ ขับเคล่ือน SMEs สู่ยุค 

4.0 

ข. นโยบายของธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสินมีวัตถุประสงค์ คือการให้สินเชื ่อแก่ SMEs ควบคู่กับการให้ความรู้

ทางการเงิน เช่น การสร้างวินัย ทางการเงิน วิธีการออม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ SMEs รวมถึง

เศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปโดยการสร้าง รวบรวม เผยแพร่ให้ ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย 

เพ่ือให้ SMEs มีความคิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการ 

พัฒนาประเทศและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม หรือ SMEs และ SMEs Startup ธนาคารออมสินได้นํานโยบายของรัฐมาร่วมผลักดัน

และสนับสนุน SMEs และ SMEs Startup อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อจุด

ประกายความคิดแก่ผู้ท่ีต้องการเร่ิมต้นกิจการ เพื่อให้มีนวัตกรรม 

ดังน้ัน เงินทุนจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจได้ตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นอกจากการ นําเงินออกมาลงทุนแล้ว การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินถือว่ามี

ความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เจ้าของ กิจการมีเงินทุนเพียงพอในการผลิตและ

การหมุนเวียนเงิน 

 



๒๒ 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
๒.๒.๑ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เป็นองค์การมหาชน ภายใต้พระ

ราชกฤษฎีกา จัดตั้งสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีหน้าที่หลักใน

การดําาเนินกิจกรรมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคม

โดยรวมอย่างเป็นระบบและย่ังยืน โดยมี วัตถุประสงค์การจัดตั้งดังน้ี  

 
โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติเพ่ือ

เพิ่มคุณค่าที่ยั่งยืน” และมีพันธกิจ ๔ ประการได้แก่ ๑) ส่งเสริมการสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ๒) 

สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรม ๓) ยกระดับทักษะและ

ความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย (END) “การเป็นบูรณากร
ระบบนว ัตกรรมแห ่งชาต ิ (National Innovation System Integrator)” (ภาพที ่ ๑ )  ให้

ครอบคลุมการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติอย่างรอบด้าน เพื ่อตอบสนองต่อบริบทการ

เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในอนาคตของโลกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงการพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับยุทธศาสต์ประเทศไทย ๔.๐ พร้อมมุ่งผลักดันให้ไทยเข้าสู่การเป็น 

“Innovation Nation” หรือ ประเทศแห่งนวัตกรรม และเพื่อสร้างโอกาสและความแตกต่างให้เกิด

เป็นผลผลิตท่ีมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ  



๒๓ 

 ในการนี้ สำนักงานฯ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้นในการผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation 

Nation)” หรือประเทศที่พร้อมเติบโตควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างนวัตกรรมท่ี

นำไปสู ่ความเปลี ่ยนแปลงในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การ

ดำเนินงานตามการวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงและประเด็นท้าทายในบริบทปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 

๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรม (Strong Innovation System) 
 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพ่ิม

ประส ิทธ ิภาพจากป ัจจ ัยความได ้ เปร ียบเช ิงพ ื ้นฐานท ี ่ม ีอย ู ่ ในประเทศท ั ้ งด ้านแรงงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ การนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซ่ึงการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศท่ีพัฒนา

แล้วในอนาคตจำเป็นต้องปรับตัวจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Efficency-driven) มา

ขับเคลื่อนบนฐานนวัตกรรม (Innovation-driven) ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิตและ

บริการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจ และสร้างงานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม ดังนั้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบท่ี

นำไปสู่การเติบโตทางนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและก้าวทันการเปล่ียนแปลงโดย

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมแห่งชาติผ่านการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคการศึกษา และประชาสังคม ในการเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพ่ือสร้างระบบนวัตกรรมท่ี

เข้มแข็งจากพื้นฐานองค์ความรู้งานวิจัยไปสู่นวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคมในการสร้างมูลค่า ยกระดับศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็น

ฐานเดิม และต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

ตลอดจนกระจายโอกาสทางนวัตกรรมสู่ภูมิภาคและเชื่อมโยงพื้นที่ทางนวัตกรรมเข้าด้วยกัน เพ่ือ

นำไปสู่การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย 

 

 

 

 



๒๔ 

เป้าหมาย 

สร้างความเข้มแข็งระบบนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ การศึกษาและสังคม ทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนวัตกรรมท่ี

เข้มแข็งจากพ้ืนฐาน 

 

กลยุทธ์ 

๑. R2I Facilitation & High-tech Growth Poles – เชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้าง

มูลค่า และสร้างการเติบโตฐานเทคโนโลยีเข้มข้น 

๒. Regionalization – ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค 

๓. Innovation Change Makers – เร่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Startups 

และ High-growth Enterprise)  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒: สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม  
                    (Catalyst for Changes) 
 

 โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ดิจิทัล ความรู้ ทักษะ และปัจจัยเอื้อต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการ

พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมทั้งใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและ

เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมให้มีความพร้อมในทุกด้านทั้งในเชิงระบบและกลไกสนับสนุนทางการเงินและ

ไม่ใช่ทางการเงินที่ครอบคลุมและเหมาะสม ตลอดจนองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชี่ยวชาญ และ

กฎระเบียบ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งสร้างโอกาสและการเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในระยะยาว และเกิดการสร้าง

นวัตกรรมท่ีสร้างผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงประเทศในระดับสูง  

 

เป้าหมาย 

สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือและกลไกสนับสนุน 

รวมท้ังพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเติบโตและเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม  

 



๒๕ 

กลยุทธ์ 

๑. Comprehensive Financing Innovation – เครื่องมือสนับสนุนทางการเงินที่ครอบคลุมและ

เหมาะสม 

๒. Appropriate Framework Condition – สภาพแวดล้อมที ่ เอ ื ้อต ่อการเปลี ่ยนแปลงทาง

นวัตกรรม 

๓. Mandatory Innovation – รูปแบบนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบในระดับสูงต่อการพัฒนาประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓: สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม (Nurturing Future Value) 
 

 การเตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมของประเทศเข้าสู่สังคมของ

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในอนาคตที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ บนพื้นฐาน

ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันโดยการสร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรมด้วยการเพิ่มศักยภาพด้าน

นวัตกรรม พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอนาคต ทั้งในระดับบุคคล 

องค์กรและประเทศ รวมถึงการปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยขยายโอกาสการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการ

เติบโตของนวัตกรรมในเวทีโลก สร้างการรับรู้ข้อมูล องค์ความรู้ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางสังคมใน

อนาคต พร้อมการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการกำหนดทิศทางอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

ประเทศสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยสามารถ

รองรับและปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยี 

นวัตกรรม 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

เตรียมความพร้อมและยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมสำหรับอนาคต ทั้งในระดับบุคคล องค์กรและ

ประเทศ ผ่านการสร้างการรับรู้ องค์ความรู้และเคร่ืองมือทางนวัตกรรม 

 

กลยุทธ์ 

๑. Internationalization การรับรู้และความร่วมมือระดับนานาชาติ  

๒. Insights & Communication แนวโน้มและการส่ือสารอนาคตของนวัตกรรม  

๓. Corporate Assessment & Monitoring ยกระดับองค์กรนวัตกรรมผ่านการประเมินและ

ติดตาม  



๒๖ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 
 

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการดำเนินกิจกรรม

เพื่อเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบ

และยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติภารกิจให้กับบุคลากร และสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตภายในองค์กร โดยการสร้างและ

พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ มุ่งยกระดับการบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการดำเนินงาน และ

เชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายและพันธมิตรในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรใน

การขับเคลื่อนการดำเนินการงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรและประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตภายในองค์กรอย่างม่ันคง 

 

กลยุทธ์ 

๑. Breeding New Gen – สร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ 

๒. Empowerment and Incentives – สร้างสภาพแวดล้อมและแรงจูงใจในการทำงาน 

๓. Innovation Alliance – สร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการดำเนินงาน 

 

 ๒.๒.๒ ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม 
  ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เป็นฝ่ายงานท่ีเป็นเครื่องมือ (MEAN) ในกลยุทธ์ท่ี ๒ ซ่ึง
มีภารกิจหลักในการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม 

(Smart SMEs) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมระยะเติบโต (High-growth Innovative Enterprise) 

ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค (ภาพท่ี ๖) 



๒๗ 

 
ภาพท่ี ๖ ฟังก์ช่ันงานของฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ส่วนงานเศรษฐกิจและสังคม 

ท่ีมา: ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 

 

 โดยมีเป้าหมาย (END) ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ คือ สร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

โดยการเข&าถึงและใช&ประโยชน<โครงสร&างพื้นฐานทางนวัตกรรมส>งเสริมและเชื่อมโยงเครือข>ายกลุ>ม

ผู&ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อย (SMEs) รายใหม>ให&ใช&วิทยาศาสตร< เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และสร&างองค<ความรู& (Technology Transfer) ให&กับผู&ประกอบการให&มีความสามารถใน

การพัฒนานวัตกรรม และยกระดับองค<กรสู>ผู&ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงยกระดับทักษะและ

ความสามารถทางนวัตกรรมให&แก>กลุ>มเปöาหมายข&างต&น  

การเพื่อให&บรรลุเปöาหมาย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ได้มีกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานผ>าน

กลไก (Way) การให&ทุนและกิจกรรมในรูปแบบต>างๆ ครอบคลุมการพัฒนาองค<ความรู& ดังน้ี 

กลยุทธ%ท่ี ๑ การพัฒนาองค%ความรู2 (Groom หรือ Open Knowledge)  

เปFนกลยุทธ<เพื่อความรู&ผู &ประกอบการธุรกิจ (Smart SMEs) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้มี

ความพร้อมในการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการขอทุนสนับสนุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมน้ันๆ ซ่ึง

จะมีเคร่ืองมือ (Mean) กิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ ได้แก่ 



๒๘ 

§ กิจกรรม 1 Days Innovation 101 and 3 Days Innovation 102 เป็นกิจกรรมท่ี

จะทำให้ผู ้ประกอบการทราบถึงชีวิตของผู ้ประกอบการและทราบว่าตนเองเหมาะสมต่อการเป็น

ผู้ประกอบการหรือไม่ และเป็นการกระตุ้นจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ โดยกิจกรรมหลักคือ  

- นวัตกรรมคืออะไร 
- ทดสอบตัวตนความเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startups) 

- การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
- การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ จากผู้ประกอบการที่ประสบ
ความสำเร็จ  

§ กิจกรรม 8 Weeks Coaching เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะ

ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จ โดยกิจกรรมจะ

เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกิจกรรม Workshop เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจในระดับเชิง

ลึก และเป็นการสร้างแนวคิดไอเดียธุรกิจให้เป็นจริง มีการวางแผนและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อลด

ความล้มเหลวในการสร้างธุรกิจจนสามารถต่อยอดให้ธุรกิจเกิดขึ้นได้จริงและมีศักยภาพ ทั้งนี้ตัวอย่าง

หลักสูตรจะประกอบไปด้วย 

- การทำ Opportunity Canvas โอกาสในการทำธุรกิจให้เหมาะสมกับ

ตลาด 

- การบริหารจัดการแบบ Lean Startup 

- การบริหารการเงินบัญชีแบบมืออาชีพ 
- การหาและเพ่ิมลูกค้าตามหลักการ Innovation Diffusion 

- การเขียนโมเดลทางธุรกิจ Business Model Canvas 

- การทำ Market Validation 

- การทำ Minimum Viable Product  

- การสร้างแบรนด์และการสร้างการจดจำสำหรับ SMEs 

- การขยายเงินทุนด้วย Venture Capitalists 

 
 



๒๙ 

กลยุทธที่ ๒ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม (Grant หรือ Open innovation 
funding mechanism) 

เปFนกลยุทธ<เพื่อให&วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) 

และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมระยะเติบโต (High-growth Innovative Enterprise) ทั้งส่วนกลาง

และภูมิภาคเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนนวัตกรรม ผ่านกลไกการสนับสนุนด้านการเงิน ๒ รูปแบบ คือ 

โครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic calls) และนวัตกรรมแบบเปิด (open calls) (ภาพที่ ๗) ให้

มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมท่ีมีโอกาสในอนาคตท่ีจะขยายผลนวัตกรรมไปสู่ระดับการผลิตจริง 

 
ภาพท่ี ๗ กลไกการสนับสนุนด้านการเงินในรูปแบบต่างๆ 

ท่ีมา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (๒๕๖๓) 

 

ก. การสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) ส่วนกลางและ

ภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ ภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินในโครงการนวัตกรรม 

แบบเปิด (open innovation)  

 เป็นการให้ทุนสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-driven 

Enterprises: IDEs) ที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมและในภูมิภาคต่างๆ 

ของประเทศไทยซึ่งจะมุ>งไปที่ "การสร&างความแตกต>าง" (differentiation) จากผลิตภัณฑ<เดิมผ>าน

เสริมสร&างการใช&ประโยชน<ในระบบนิเวศน<นวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ซ่ึงเปFนการบูรณา

การการทำงานร>วมกันระหว>างหน>วยงานภาคธุรกิจส>วนกลางและ ภูมิภาค สถาบันการศึกษา/



๓๐ 

สถาบันวิจัย และหน>วยงานภาครัฐ ที ่มีการใช&กระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบบเปôด (Open 

Innovation)  

 โดย สนช. จะให&การสนับสนุนผู&เข&าร>วมโครงการสูงสุดไม>เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

ต>อหนึ่งโครงการ และไม>เกินร&อยละ ๗๕ ของมูลค>างบประมาณโครงการรวมที่ได&รับการอนุมัติ ตาม

รายการที่ได&รับการสนับสนุน และผู&ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม (SME) จะต&องมี

ส>วนร>วมร&อยละ ๒๕ ของมูลค>างบประมาณโครงการรวมที่ได&รับการอนุมัติโดยแบ>งจ>ายคูปองไปตาม

เง่ือนไข 

ข. การสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) ส่วนกลางและ

ภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ ภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินเพื ่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีข้ันสูงท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Thematic innovation) 

การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) 

เพื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ”  เป็นการดำเนินงานเพื่อมุ่ง “สร้าง” 

ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างมูลค่าและผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน โดยการพัฒนา

กลไกลการสนับสนุนแบบใหม>ในโครงการ การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรม

ปัจจุบันและเกิดใหม่ ในธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ให้เติบโตอย่าง

เข้มแข็งและมีศักยภาพจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หรือ Thematic innovation ข้ึน 

สนช. ได้ศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาสขยายผลให้เกิดนวัตกรรมแบบ

ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในหลายส่วนซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ ดังนั้นการดำเนินโครงการนวัตกรรมต้นแบบสำหรับช่วยแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนา

ประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม ใน ๒ ด้านได้แก่ ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ และ 

ธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 

  โดย สนช. จะให&การสนับสนุนผู&เข&าร>วมโครงการสูงสุดไม>เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 

ต>อหนึ่งโครงการ และไม>เกินร&อยละ ๗๕ ของมูลค>างบประมาณโครงการรวมที่ได&รับการอนุมัติ ตาม

รายการที่ได&รับการสนับสนุน และผู&ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย>อม (SME) จะต&องมี

ส>วนร>วมร&อยละ ๒๕ ของมูลค>างบประมาณโครงการรวมที่ได&รับการอนุมัติโดยแบ>งจ>ายคูปองไปตาม

เง่ือนไข 

   



๓๑ 

กลยุทธที่ ๓ การยกระดับวิสาหกิจนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโต
อย่างก้าวกระโดด (Growth หรือ Open Opportinity) 

 เป็นการการส>งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) 

ส>วนกลางและภูมิภาคให&มีศักยภาพสู>เชิงพาณิชย< (Growth) ต้ังแต>ระยะบ>มเพาะ (incubation) เร>งรัด 

(acceleration) ไปจนถึงให&คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและส>งเสริมการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาส

ให&วิสาหกิจฐานนวัตกรรมเข&าถึงแหล>งทุนมากข้ึนทั้งผ>านโครงการก&ูและกองทุนร>วมทุนทั้งภาครัฐและ

เอกชน และโอกาสในการขยายธุรกิจผ>านโครงการความร>วมมือระหว>างประเทศ (bilateral 

collaboration) และการทำ business matching ทั้งในและต>างประเทศ นำไปสู>การสร&างรายได& 

การจ&างงาน กระจายรายได&สู>ภูมิภาค และก>อให&เกิดอุตสาหกรรมเปöาหมายใหม>ที่เปFนกลไกในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงกลยุทธ<ท่ี ๓ ประกอบด&วยเคร่ืองมือ ๓ แบบ ดังน้ี 

ก. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให&สามารถเข&าถึงแหล>งทุนอื่นท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อส>งเสริมวิสาหกิจเริ่มต&นที่มีสถานะประกอบการที่เชื่อถือได&แต>ยังขาดศักยภาพ

ในบางด&านจึงทำให&นักลงทุนไม>พิจารณาลงทุน ให&มีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจและการบริหาร

จัดการบริษัท และส>งเสริมจุดแข็งให&ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข&าถึงนักลงทุน

มากขึ้น โดยวิสาหกิจเริ่มต&นจะได&รับคำแนะนำจากผู&เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ<ด&านการเงินและธุรกิจ

สตาร<ทอัพ รวมถึงมีความสามารถในการเข&าถึงเครือข>ายนักลงทุน เพื่อให&วิสาหกิจเริ่มต&นไทยได&เรียนรู&

เกี่ยวกับธุรกิจสตาร<ทอัพในด&านต>างๆ มากขึ้น ตั้งแต>การบริหารจัดการภายใน การพัฒนาผลิตภัณฑ< / 

บริการ ไปจนถึงการจัดการด&านการเงิน รวมถึงเพิ่มโอกาสและช>องทางในการเข&าถึงนักลงทุนและ

แหล>งทุน อันจะเปFนการช>วยกระตุ&นระบบนิเวศ (ecosystem) ของธุรกิจสตาร<ทอัพในประเทศและ

ภูมิภาคต>อไปตามวัตถุประสงค<ของรัฐบาล 

ข. โครงการนวัตกรรมดีไม>มีดอกเบ้ีย (ภาพที่ ๗) และการต>อยอดธุรกิจสู>แหล>งทุนอ่ืน

เปFนโครงการที่สนับสนุนด&านการเงินในการพัฒนาผลิตภัณฑ<ต&นแบบสำหรับผู&ประกอบการที่มีการใช&

นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ<ต&นแบบดังกล>าว เพื่อลดความเสี่ยงในการนำนวัตกรรมมาใช&สู>เชิง

พาณิชย< 

ค. โครงการพัฒนาความร>วมมือกับหน>วยงานระหว>างประเทศเพื่อการเติบโตของ

ธุรกิจนวัตกรรมโดยมุ>งสนับสนุนการพัฒนาผู&ประกอบการนวัตกรรมและยกระดับความสามารถทาง

นวัตกรรมในระดับสาขาในประเด็นท่ีมีจุดร>วมระหว>างท้ังสองประเทศ ซ่ึงจะนำไปสู>การพัฒนาโครงการ



๓๒ 

นวัตกรรมร>วมกัน โดยมุ>งเน&นโครงการในระยะพัฒนาต&นแบบไปจนถึงการผลิตเพ่ือผลเชิงพาณิชย< ผ>าน

การแสวงหาความสนใจร>วมกันของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ เพื่อให&สอดรับกับนโยบาย

ของรัฐบาลในการพัฒนา และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

๒.๒.๔ แหล่งทุนและหน่วยงานการส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup 
และ SMEs) ส่วนกลางและภูมิภาค 

 ป^จจุบันแหล>งทุนและหน>วยงานการส>งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

(startup และ SMEs) ส>วนกลางและภูมิภาคมีกระจายอยู>ในเกือบทุกกระทรวงด&านเศรษฐกิจของไทย 

ซึ่งเปFนยังผลให&วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) ส>วนกลางและภูมิภาคสามารถเข&าถึง

แหล>งทุนและหน>วยงานการส>งเสริมและสนับสนุนเพื่อการประกอบการในธุรกิจนวัตกรรมได&อย>าง

แพร>หลายและท่ัวถึง  

 
ภาพท่ี ๘ มาตรการการสนับสนุนภาคเอกชนของ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร< วิจัย และนวัตกรรม 

ท่ีมา : ผู&วิจัย (๒๕๖๔) 

 

จากภาพที่ ๘ แสดงให&เห็นถึงแหล>งทุนและหน>วยงานการส>งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรม (startup และ SMEs) ส>วนกลางและภูมิภาค ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร< 

วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมีการส>งเสริมและสนับสนุนในทุกระดับของการเปFนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 



๓๓ 

โดยการส>งเสริมและสนับสนุนนั้นเปFนทั้งการสนับสนุนด&านการเงิน (Finance) เช>น (ก) ทุนเพื่อยุว

วิสาหกิจเริ่มต&น ภายใต&กองทุนพัฒนาผู&ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ข) โครงการนวัตกรรม

แบบเปôดและแบบมุ>งเปöา ภายใต& สนช. (ค) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ภาตใต&สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห>งชาติ (สวทช.) และ (ง) หน>วยบริหารและ

จัดการทุนในระบบวิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมที่ชื่อ “พีเอ็มยู” (PMU มาจากคำว>า Program 

Management Unit) จำนวน ๗ พีเอ็มยู และการสนับสนุนที ่ไม>ใช&ด&านการเงิน (Non-finance) 

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนโครงการพื้นฐานเพื่อส>งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

(startup และ SMEs) เช>นกัน 

แต>เมื่อผู&วิจัยได&ศึกษาถึงสภาวะแวดล&อมที่มีผลกระทบต>อการดำเนินงานของฝlายนวัตกรรม

เพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) จากโดยศึกษา รวบรวมข&อมูล และ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข&องกับการส>งเสริมและแหล>งทุนสนับสนับสนุนสำหรับผู&ประกอบการ

วิสาหกิจฐานนวัตกรรม ทั้งจากแผนยุทธศาสตร<ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) 

เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร>ของหน>วยงานภาครัฐ และเอกชน และแหล>งข&อมูลภายในของ

หน>วยงานภาครัฐ พบว>าการส>งเสริมและสนับสนุนทางการสนับสนุนด&านการเงิน (Finance) แก>

ผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) ส>วนกลางและภูมิภาคของหน>วยงานท่ี

กล>าวมาข&างต&น ได&ดำเนินงานเหมือนและคล&ายคลึงกับการดำเนินงานของฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

ดังแสดงได&ตามภาพท่ี ๙ 

 

ภาพท่ี ๙ เปรียบเทียบกลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมของหน>วยงานภาครัฐ 

ท่ีมา : ผู&วิจัย (๒๕๖๔) 



๓๔ 

จากภาพที่ ๙ พบว>า หน>วยงานภาครัฐทั้งหมดมีการส>งเสริมและเปFนแหล>งทุนสนับสนับสนุน

แบบเงินให&เปล>าสำหรับผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในช>วงของการการวิจัยและพัฒนา

ตลอดจนการทำต&นแบบเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการใช&งานเสมือนจริงก>อนการเข&าสู>การขายเชิง

พาณิชย< แต>ปรากฏเพียงสามหน>วยงานท่ีเท>าน้ัน ได&แก> สำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีแห>งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส>งเสริม

การลงทุน ท่ีมีกลไกการสนับสนุนผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในช>วงการขยายผลเชิงพาณิชย< 

ดังนั้นเพื่อให&สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคต ลดการทำงานซ้ำซ&อนภายในระบบ

นิเวศน< (Ecosystem) การส>งเสริมวิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเพื่อให&เกิดความ

โดดเด>นของการดำเนินงานด&านการส>งเสริมและสร&างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ>านการ

เชื ่อมโยงเครือข>ายทั ้งด&านเทคโนโลยีและการเงินเพื ่อสร&างการเติบโตแบบยั่งยืนจึงเห็นสมควร

ทำการศึกษาและวิเคราะห<สภาวะแวดล&อมที่เกี่ยวข&องและมีผลกระทบต>อฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงาน

นวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) ในระยะ ๕ ป́ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ต>อไป 

 

๒.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์ 
 ๒.๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ส่วนนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยใช&การสัมภาษณ<แบบมีโครงสร&าง ซึ่งนําข&อมูลจากการรวบรวมข&อมูล 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข&องและข&อค&นพบจากการทบทวนวรรณกรรมมากําหนดประเด็น

คําถามตามแนวทาง VRIO Framework ของ Barney และ Hesterly (2015) ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญ

ที่ใช้วิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) หรือ ทรัพยากร (Resource) ที่องค์กรใช้ในการดําเนินงาน 

โดยวิเคราะห์ว่าฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ มีความสามารถในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้

หรือไม่ และค้นหาว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ โดยผลการ

วิเคราะห์สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๑ ดังน้ี 

 

 

 



๓๕ 

ตารางท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวทาง VRIO Framework 

จุดแข็งและจุดอ่อนของฝ่ายฯ V R I O ความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
จำนวนของ
การกล,าวถึง 

(No. of 
reference) 

S๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมี

ประสบการณ์ในการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือสร้างธุรกิจและการ

สนับสนุนทุนให้เปล่ากับภาคเอกชน 

มี มี

น้อย 

มี มี มีอย่างย่ังยืน ๑๒ 

S๒ มีเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ 

เครือข่ายผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัย 

ครอบคลุมท้ัวประเทศ 

มี มี

น้อย 

ไม่มี ไม่มี มีช่ัวคราว ๘ 

S๓ มีการส่งเสริม พัฒนา และ

สนับสนุนผู้ประกอบการในทุกช่วง

ของการประกอบการ โดยเน้นหนัก

ในช่วงการเร่ิมต้นธุรกิจ 

นวัตกรรรม 

มี มีมาก ไม่มี มี มีบางส่วน ๑๐ 

S๔ องค์กรขนาดเล็กท่ีมีความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงานและ

พนักงานสามารถทำงานได้ในหลาย

ฟังก์ช่ันการทำงาน 

มี มี

น้อย 

มี มี มีอย่างย่ังยืน ๖ 

S๕ เปิดโอกาสสำหรับความคิด/

โครงการสร้างสรรค์ใหม่   

มี มี มี มี มีอย่างย่ังยืน ๓ 

W๑ ใช้งานเคร่ืองมือทางการเงินใน

ลักษณะทุนให้เปล่า (Grant) เป็น

หลัก ทำให้เคร่ืองมือและกลไก

สนับสนุนยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ

ของความต้องการ 

ไม่มี - - ไม่มี ไม่มี ๑๐ 

W๒ โครงการท่ีสนับสนุนมีขนาด

เล็กท่ีสร้างผลกระทบไม่สูงนัก 

ไม่มี - - ไม่มี ไม่มี ๑๐ 



๓๖ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของฝ่ายฯ V R I O ความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
จำนวนของ
การกล,าวถึง 

(No. of 
reference) 

W๓ ความร่วมมือและการยอมรับ

กับหน่วยงานภายนอกยังจำกัด 

ไม่มี - - ไม่มี ไม่มี ๒ 

W๔ ไม่มีการทำการจัดการความรู้ 

(KM) ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น

รูปธรรม 

ไม่มี - - ไม่มี ไม่มี ๕ 

W๕ การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรเพ่ือให้ทันกับความ

เปล่ียนแปลง 

ไม่มี - - ไม่มี ไม่มี ๒ 

W๖ ขาดการสนับสนุนและต่อยอด

โครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนใน

ลักษณะทุนให้เปล่า (Grant) 

ไม่มี - - ไม่มี ไม่มี ๑๑ 

W๗ รูปแบบของการสนับสนุนทุน
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการยังไม่

ตอบโจทย์กับความต้องการของ

ผู้ประกอบการในปัจจุบัน 

ไม่มี - - ไม่มี ไม่มี ๙ 

ท่ีมา : ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 

 จากตารางที่ ๑ ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวทาง VRIO Framework 

ซึ่งพิจารณาจาก ๔ องค์ประกอบ คือ คุณค่า (Value: V) คู่แข่ง (Rarity: R) ต้นทุนการเลียนแบบ 

(Imitability: I) และ การจัดการใช้ประโยชน์ (Organization: O) แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจ มีสภาพแวดล้อมภายในที่ถือเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) จํานวน ๗ ปัจจัย (W๑ – W๗) 

และมีจุดแข็ง (Strengths) จํานวน ๕ ปัจจัย (S๑ – S๕) 

เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันของฝ่ายฯ จะพบว่า ฝ่ายฯ มีความสามารถ ใน

การแข่งขันบางส่วน (Competitive Parity) ในปัจจัยของการมีการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน

ผู้ประกอบการในทุกช่วงของการประกอบการ โดยเน้นหนักในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรรม (S๓) 

กล่าวคือ ถึงแม้ฝ่ายฯการมีการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู ้ประกอบการในทุกช่วงของการ

ประกอบการ โดยเน้นหนักในช่วงการเริ ่มต้นธุรกิจนวัตกรรรมแล้วก็ตาม แต่การสนับสนุน



๓๗ 

ผู้ประกอบการในทุกช่วงของการประกอบการ โดยเน้นหนักในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรรมนั้นไม่มี

ต้นทุนในการเลียนแบบ ดังนั้น ทุกองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนทุนภาครัฐจึงสามารถกระทํา

ได้หมด 

 และสําหร ับความสามารถที ่สถาบันแข่งข ันได ้ช ั ่วคราว (Temporary Competitive 

Advantage) คือ มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัย 

ครอบคลุมทั้วประเทศ (S๒)  ซึ่งหากไม่มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดีหรือการจัดการการใช้ประโยชน์

จากเครือข่ายท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายเหล่าน้ันก็อาจจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยกับฝ่ายฯ 

 อย่างไรก็ดี ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจได้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน 

(Sustained Competitive Advantage) ในส่วนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจและการสนับสนุนทุนให้เปล่ากับภาคเอกชน (S๑)  องค์กรขนาดเล็กท่ี

มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและพนักงานสามารถทำงานได้ในหลายฟังก์ช่ันการทำงาน (S๒) และ

เปิดโอกาสสำหรับความคิด/โครงการสร้างสรรค์ใหม่   (S๓)  ซึ่งเป็นจุดเด่นขององค์กรที่ยากต่อการ

เลียนแบบของคู่แข็งท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓.๒ การวิเคราะห%สภาพแวดล2อมภายนอก 

กรอบการวิเคราะห<สภาพแวดล&อมภายนอกของฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ใช& 

ICEDRIPS Checklist ของ Parrish (2007) ในการวิเคราะห<เพื่อค&นหา โอกาสและอุปสรรคที่ส>งผล

กระทบต>อฝlายฯ โดยผลการวิเคราะห<สามารถสรุปได& ดังน้ี 

ตารางท่ี ๒ ผลการวิเคราะห<สภาพแวดล&อมภายนอกตามแนวทาง ICEDRIPS Checklist  

ICEDRIPS 

Checklist 

โอกาสและอุปสรรคของฝ�ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ จำนวนของ
การกล,าวถึง 

(No. of reference) 
(๑) นวัตกรรม 

(Innovations) 

• O๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปล่ียนแปลงอย>าง

รวดเร็ว 

๘ 

• O๒ ความต่ืนตัวด&านนวัตกรรมในระดับพ้ืนท่ีและภูมิภาค ๑๐ 

• T๑ ความเข&าใจและความรู&ด&านนวัตกรรมใน

ผู&ประกอบการยังไม>สูงนัก 

๑๐ 



๓๘ 

ICEDRIPS 

Checklist 

โอกาสและอุปสรรคของฝ�ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ จำนวนของ
การกล,าวถึง 

(No. of reference) 
(๒) การแข>งขัน

(Competition) 

• O๓ เปFนองค<กรที่ได&รับการยอมรับในส่งเสริม พัฒนา 

และสน ับสน ุนผ ู ้ประกอบการในท ุกช ่วงของการ

ประกอบการ 

๖ 

• T๒ หน>วยงานรัฐให&ความสนใจนวัตกรรมมากขึ้น ทำให&

เกิดความทับซ&อนของเน้ืองานกับฝlายฯ 

๑๒ 

• T๓ หน>วยงานภายนอกเริ่มเน&นการให&ทุนสนับสนุน ซ่ึง

บางหน>วยงานมีทรัพยากรและกำลังท่ีสูงกว>า สนช. 

๑๒ 

 (๓) เศรษฐกิจ 

 (Economics) 

• O๔ นโยบายรัฐที่สนับสนุนให&เกิด New S-Curve ที่เปôด

โอกาสสำหรับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมใหม>มากข้ึน 

๘ 

• T๔ การแพร>ระบาดของโควิด-19 ทำให&เศรษฐกิจไทย

เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ&อน (Double-dip 

recession) 

๙ 

• T๕  ความไม >แน >นอนและการเปล ี ่ ยนแปลงทาง

อุตสาหกรรมและการแข>งขัน ทำให& สนช. ต&องมีการ

ปรับตัวอย>างรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

๕ 

(๔) ประชากร 

(Demographics) 

• O๕ ความต&องการของผู&ประกอบที่ยังไม>ได&เติมเต็ม เปFน

โอกาสสำหรับเคร่ืองมือและกลไกสนับสนุนใหม> 

๘ 

(๕) กฎระเบียบ 

(Regulations)  

• O๖  ม ีการการส > ง เสร ิมนว ัตกรรมด &านใหม >  ห รือ 

Innovation Sandbox ให&ได&รับการส>งเสริมและสิทธิ

ประโยชน< หร ือการยกเว &นม ิให &นำบทบัญญัต ิของ

กฎหมายหรือกฎข&อบังคับใดมาใช&บังคับ 

๑๐ 

• T๖ กรอบทางด&านกฎระเบียบและกฎหมาย ที ่เปFน

อุปสรรคต>อธุรกิจนวัตกรรม ที่จะมาเปFน New Engines 

of Growth ในยุคไทยแลนด< 4.0 

๕ 



๓๙ 

ICEDRIPS 

Checklist 

โอกาสและอุปสรรคของฝ�ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ จำนวนของ
การกล,าวถึง 

(No. of reference) 
(๖) โครงสร&างพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) 

• O๗ ไม>มี NIS framework ที ่ได&รับการยอมรับจากทุก

ฝlาย งานบางส>วนจึงไม>มีผู&รับผิดชอบชัดเจน เปFนโอกาส

สำหรับฝlายฯ 

๕ 

• T๗ การขยายผลและการกระจายตัวของนวัตกรรม 

(innovation diffusion) ยังไม>มีกลไกสนับสนุนอย>าง

เปFนรูปธรรม 

๘ 

( ๗ ) หุ&นส>วน 

(Partners) 

• O๘  เคร ือข ่ายผ ู ้ประกอบการในอ ุตสาหกรรมให้

ความสำคัญต่อการท่ีพัฒนานวัตกรรมและมีจำนวนมาก 

๕ 

(๘) แนวโน&มทางสังคม 

(Social Trends) 

• O๙ คนทั่วโลกให&ความสนใจนวัตกรรมเพื่อการแก&ป̂ญหา

สังคมนั ้นเปFนสิ ่งจำเปFน ด&วยความท&าทายของป^ญหา

สังคมท่ีมากมาย ซับซ&อน เปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

๑๐ 

ท่ีมา : ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 

ผลจากการวิเคราะห<สภาพแวดล&อมภายนอกตามแนวทาง ICEDRIPS Checklist ซึ่งพิจารณา

จาก ๘ องค<ประกอบ ประกอบด&วย นวัตกรรม (Innovations: I) การแข>งขัน (Competition: C) 

เศรษฐกิจ (Economics: E) ประชากร (Demographics: D) กฎระเบียบ (Regulations: R) โครงสร&าง 

พื้นฐาน (Infrastructure: I) หุ&นส>วน (Partners: P) และแนวโน&มทางสังคม (Social Trends: S) ตาม 

ตารางที่ ๓ แสดงให&เห็นว>า ฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ มี สภาพแวดล&อมภายนอกที่ถือเปFนโอกาส 

(Opportunities) จํานวน ๙ ป^จจัย (O๑ – O๙) และ อุปสรรค (Threats) จํานวน ๗ ป^จจัย (T๑ – T

๗) 

 

๒.๔ การประเมินตําแหนRงทางยุทธศาสตร=ของฝVายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ 

จากการวิเคราะห<สภาวะแวดล&อมทางยุทธศาสตร< (SWOT Analysis) ทําให&ทราบถึงจุดแข็ง 

(Strengths) จุดอ>อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของฝlายฯ 

จากนั้นจึงทําการประเมินตําแหน>งทาง ยุทธศาตร< โดยการใช&ความเห็นของกลุ>มผู&ให&ข&อมูลสําคัญ (Key 

Informants) ซ่ึงเปFนผู&บริหารระดับสูงภายในสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) พนักงาน



๔๐ 

และลูกจ&างฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ผู&บริหารในหน>วยงานภาครัฐและเอกชนที่เปFนเครือข>ายการ

ดำเนินงาน และผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่ได&รับทุนสนับสนุนจาก สนช. จำนวน 10 คน 

ด&วยการกําหนดน้ำหนัก (Weighted) ซึ่งหาได&จากจำนวนการกล>าวถึง (No. of reference) แปลค>า

ออกมาเปFนจำนวนค>าน้ำหนัก ตามความสําคัญของป^จจัย ซึ่งจะมีค>าคะแนนรวมเท>ากับ 1 แสดงค>า

น้ำหนักของป^จจัยต>างๆในจุดแข็ง (Strengths) จุดอ>อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 

และอุปสรรค (Threats) ของฝlายฯ ตามตารางท่ี ๓ ถึง ตารางท่ี ๖ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงค>าน้ำหนักของป̂จจัยต>างๆในจุดแข็ง (Strengths) ของฝlายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

ลำดับ ป̂จจัยในจุดแข็ง (Strengths) จำนวนของการกล>าวถึง 

(No. of reference) 

ค>าน้ำหนัก

รวม = 1 

S๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีมีประสบการณ์ในการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างธุรกิจและการ

สนับสนุนทุนให้เปล่ากับภาคเอกชน 

๑๒ ๐.๓๑ 

S๒ มีเครือข่ายผู้เช่ียวชาญ เครือข่าย

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และหน่วยงาน

วิจัย ครอบคลุมท้ัวประเทศ 

๘ ๐.๒๑ 

S๓ มีการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน

ผู้ประกอบการในทุกช่วงของการประกอบการ 

โดยเน้นหนักในช่วงการเร่ิมต้นธุรกิจนวัตกรร

รม 

๑๐ ๐.๒๖ 

S๔ องค์กรขนาดเล็กท่ีมีความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงานและพนักงานสามารถทำงานได้ใน

หลายฟังก์ช่ันการทำงาน 

๖ ๐.๑๕ 

S๕ เปิดโอกาสสำหรับความคิด/โครงการ

สร้างสรรค์ใหม่   

๓ ๐.๐๘ 

ท่ีมา : ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 

 

 



๔๑ 

ตารางที ่ ๔ แสดงค>าน้ำหนักของป^จจัยต>างๆในจุดอ>อน (Weaknesses) ของฝlายนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจ 

ลำดับ ป̂จจัยในจุดอ>อน (Weaknesses) จำนวนของการกล>าวถึง 

(No. of reference) 

ค>าน้ำหนัก

รวม = 1 

W๑ ใช้งานเคร่ืองมือทางการเงินในลักษณะทุนให้

เปล่า (Grant) เป็นหลัก ทำให้เคร่ืองมือและ

กลไกสนับสนุนยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติของ

ความต้องการ 

๑๐ ๐.๒๐ 

W๒ โครงการท่ีสนับสนุนมีขนาดเล็กท่ีสร้าง

ผลกระทบไม่สูงนัก 

๑๐ ๐.๒๐ 

W๓ ความร่วมมือและการยอมรับกับหน่วยงาน

ภายนอกยังจำกัด 

๒ ๐.๐๔ 

W๔ ไม่มีการทำการจัดการความรู้ (KM) ท่ีมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

๕ ๐.๑๐ 

W๕ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ทัน

กับความเปล่ียนแปลง 

๒ ๐.๐๔ 

W๖ ขาดการสนับสนุนและต่อยอดโครงการท่ีได้รับ

ทุนสนับสนุนในลักษณะทุนให้เปล่า (Grant) 

๑๑ ๐.๒๒ 

W๗ รูปแบบของการสนับสนุนทุนเพ่ือส่งเสริม

ผู้ประกอบการยังไม่ตอบโจทย์กับความ

ต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน 

๙ ๐.๑๘ 

ท่ีมา : ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

ตารางที่ ๕ แสดงค>าน้ำหนักของป^จจัยต>างๆในโอกาส (Opportunities) ของฝlายนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจ 

ลำดับ ป̂จจัยในโอกาส (Opportunities) จำนวนของการกล>าวถึง 

(No. of reference) 

ค>าน้ำหนัก

รวม = 1 

O๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปล่ียนแปลง

อย>างรวดเร็ว 

๘ ๐.๑๑ 

O๒ ความต่ืนตัวด&านนวัตกรรมในระดับพ้ืนท่ีและ

ภูมิภาค 

๑๐ ๐.๑๔ 

O๓ เปFนองค<กรท่ีได&รับการยอมรับในส่งเสริม 

พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกช่วง

ของการประกอบการ 

๖ ๐.๐๙ 

O๔ นโยบายรัฐท่ีสนับสนุนให&เกิด New S-Curve 

ท่ีเปôดโอกาสสำหรับนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

ใหม>มากข้ึน 

๘ ๐.๑๑ 

O๕ ความต้องการของผู้ประกอบท่ียังไม่ได้เติมเต็ม 

เป็นโอกาสสำหรับเคร่ืองมือและกลไก

สนับสนุนใหม่ 

๘ ๐.๑๑ 

O๖ มีการการส>งเสริมนวัตกรรมด&านใหม> หรือ 

Innovation Sandbox ให&ได&รับการส>งเสริม

และสิทธิประโยชน< หรือการยกเว&นมิให&นำ

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข&อบังคับใดมา

ใช&บังคับ 

๑๐.๐๐ ๐.๑๔ 

O๗ ไม>มี NIS framework ท่ีได&รับการยอมรับจาก

ทุกฝlาย งานบางส>วนจึงไม>มีผู&รับผิดชอบ

ชัดเจน เปFนโอกาสสำหรับฝlายฯ 

๕.๐๐ ๐.๐๗ 

O๘ เครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้

ความสำคัญต่อการท่ีพัฒนานวัตกรรมและมี

จำนวนมาก 

๕.๐๐ ๐.๐๗ 

O๙ คนท่ัวโลกให&ความสนใจนวัตกรรมเพ่ือการ

แก&ป̂ญหาสังคมน้ันเปFนส่ิงจำเปFน ด&วยความท&า

๑๐.๐๐ ๐.๑๔ 



๔๓ 

ลำดับ ป̂จจัยในโอกาส (Opportunities) จำนวนของการกล>าวถึง 

(No. of reference) 

ค>าน้ำหนัก

รวม = 1 

ทายของป̂ญหาสังคมท่ีมากมาย ซับซ&อน 

เปล่ียนแปลงรวดเร็ว 

ท่ีมา : ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 

 

ตารางท่ี ๖ แสดงค>าน้ำหนักของป̂จจัยต>างๆในอุปสรรค (Threats) ของฝlายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ 

ลำดับ ป̂จจัยในอุปสรรค (Threats) จำนวนของการกล>าวถึง 

(No. of reference) 

ค>าน้ำหนัก

รวม = 1 

T๑ ความเข&าใจและความรู&ด&านนวัตกรรมใน

ผู&ประกอบการยังไม>สูงนัก 

๑๐.๐๐ ๐.๑๖ 

T๒ หน>วยงานรัฐให&ความสนใจนวัตกรรมมากข้ึน 

ทำให&เกิดความทับซ&อนของเน้ืองานกับฝlายฯ 

๑๒.๐๐ ๐.๒๐ 

T๓ หน>วยงานภายนอกเร่ิมเน&นการให&ทุน

สนับสนุน ซ่ึงบางหน>วยงานมีทรัพยากรและ

กำลังท่ีสูงกว>า สนช. 

๑๒.๐๐ ๐.๒๐ 

T๔ T๔ การแพร>ระบาดของโควิด-19 ทำให&

เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ซ้ำซ&อน (Double-dip recession) 

๙.๐๐ ๐.๑๕ 

T๕ T๕ ความไม>แน>นอนและการเปล่ียนแปลงทาง

อุตสาหกรรมและการแข>งขัน ทำให& สนช. 

ต&องมีการปรับตัวอย>างรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

๕.๐๐ ๐.๐๘ 

T๖ กรอบทางด&านกฎระเบียบและกฎหมาย ท่ี

เปFนอุปสรรคต>อธุรกิจนวัตกรรม ท่ีจะมาเปFน 

New Engines of Growth ในยุคไทยแลนด< 

4.0 

๕.๐๐ ๐.๐๘ 

T๗ การขยายผลและการกระจายตัวของ

นวัตกรรม (innovation diffusion) ยังไม>มี

กลไกสนับสนุนอย>างเปFนรูปธรรม 

๘.๐๐ ๐.๑๓ 

ท่ีมา : ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 



๔๔ 

เม่ือได&ค>าน้ำหนักในแต>ละป̂จจัย แล&วให&ผู&ให&ข&อมูลสําคัญพิจารณาระดับคะแนนในแต>ละป̂จจัย 

เพื่อแสดงให&เห็นถึงระดับความสําคัญของแต>ละป^จจัย โดยให&ผู&ให&ข&อมูลสําคัญให&คะแนน (rating) ใน 

แต>ละป^จจัย เพื่อประเมินว>าฝlายฯใช&ประโยชน<จากป^จจัยเหล>านั้นมากน&อยระดับใด โดยแบ>งคะแนน 

ออกเปFน ๕ ระดับ (๕ คือมากที่สุด และ ๑ คือน&อยที่สุด) จากนั้น นําน้ำหนักคูณกับคะแนน ซึ่งจะได& 

เปFนค>าคะแนนถ>วงน&ําหนัก (Weighted Score) ทั้งนี้ รายละเอียดของการหาค>าคะแนนถ>วงน้ำหนัก

ของสภาพแวดล&อมภายในที่ถือเปFนจุดอ>อน (Weaknesses) จํานวน ๗ ป^จจัย (W๑ – W๗) และมีจุด

แข็ง (Strengths) จํานวน ๕ ป^จจัย (S๑ – S๕) และสภาพแวดล&อมภายนอกที ่ถ ือเปFนโอกาส 

(Opportunities) จํานวน ๙ ป^จจัย (O๑ – O๙) และ อุปสรรค (Threats) จํานวน ๗ ป^จจัย (T๑ – T

๗) ดังแสดงตามตารางท่ี ๗ 

 

ตารางท่ี ๗ ค>าคะแนนถ>วงน้ำหนักสภาพแวดล&อมภายในที่ถือเปFนจุดอ>อน (Weaknesses) จุดแข็ง 

(Strengths) โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats)  

 

 

ลำดับ ปัจจัย 

จำนวนของ

การ

กล่าวถึง 

(No. of 

reference) 

ค่าน้ำหนัก

รวม = ๑ 
คะแนน 

คะแนน

เฉลี่ยถ่วง

น้ำหนัก 

จุด
แข
็ง (

Str
en

gth
s) 

S๑ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจและการ

สนับสนุนทุนให้เปล่ากับภาคเอกชน 

๑๒ ๐.๓๑ ๕ ๑.๕๔ 

S๒ มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัย ครอบคลุม

ทั้วประเทศ 

๘ ๐.๒๑ ๓ ๐.๖๒ 

S๓ มีการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน

ผู้ประกอบการในทุกช่วงของการประกอบการ 

โดยเน้นหนักในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรรม 

๑๐ ๐.๒๖ ๔ ๑.๐๓ 

S๔ องค์กรขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงานและพนักงานสามารถทำงานได้ใน

หลายฟังก์ชั่นการทำงาน 

๖ ๐.๑๕ ๔ ๐.๖๒ 



๔๕ 

 

ลำดับ ปัจจัย 

จำนวนของ

การ

กล่าวถึง 

(No. of 

reference) 

ค่าน้ำหนัก

รวม = ๑ 
คะแนน 

คะแนน

เฉลี่ยถ่วง

น้ำหนัก 

S๕ เปิดโอกาสสำหรับความคิด/โครงการสร้างสรรค์

ใหม ่  

๓ ๐.๐๘ ๓ ๐.๒๓ 

  ๕   ๓๙ ๑.๐๐ 
 

๔.๐๓ 

จุด
อ่อ
น 

(W
ea

kn
es

se
s) 

 

W๑ ใช้งานเครื่องมือทางการเงินในลักษณะทุนให้

เปล่า (Grant) เป็นหลัก ทำให้เครื่องมือและ

กลไกสนับสนุนยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติของ

ความต้องการ 

๑๐ ๐.๒๐ ๕.๐๐ ๑.๐๒ 

W๒ โครงการที่สนับสนุนมีขนาดเล็กที่สร้าง

ผลกระทบไม่สูงนัก 

๑๐ ๐.๒๐ ๔.๐๐ ๐.๘๒ 

W๓ ความร่วมมือและการยอมรับกับหน่วยงาน

ภายนอกยังจำกัด 

๒ ๐.๐๔ ๒.๐๐ ๐.๐๘ 

W๔ ไม่มีการทำการจัดการความรู้ (KM) ที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

๕ ๐.๑๐ ๓.๐๐ ๐.๓๑ 

W๕ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ทันกับ

ความเปลี่ยนแปลง 

๒ ๐.๐๔ ๒.๐๐ ๐.๐๘ 

W๖ ขาดการสนับสนุนและต่อยอดโครงการที่ได้รับ

ทุนสนับสนุนในลักษณะทุนให้เปล่า (Grant) 

๑๑ ๐.๒๒ ๔.๐๐ ๐.๙๐ 

W๗ รูปแบบของการสนับสนุนทุนเพื่อส่งเสริม

ผู้ประกอบการยังไม่ตอบโจทย์กับความต้องการ

ของผู้ประกอบการในปัจจุบัน 

๙ ๐.๑๘ ๓.๐๐ ๐.๕๕ 

      ๔๙ ๑.๐๐ 
 

๓.๗๖ 

โอก
าส

 (O
pp

or
tu

nit
ies

)  O๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว 

๘.๐๐ ๐.๑๑ ๔.๐๐ ๐.๔๖ 

O๒ ความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในระดับพื้นที่และ

ภูมิภาค 

๑๐.๐๐ ๐.๑๔ ๓.๐๐ ๐.๔๓ 

O๓ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในส่งเสริม พัฒนา 

และสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกช่วงของการ

ประกอบการ 

๖.๐๐ ๐.๐๙ ๕.๐๐ ๐.๔๓ 



๔๖ 

 

ลำดับ ปัจจัย 

จำนวนของ

การ

กล่าวถึง 

(No. of 

reference) 

ค่าน้ำหนัก

รวม = ๑ 
คะแนน 

คะแนน

เฉลี่ยถ่วง

น้ำหนัก 

O๔ นโยบายรัฐที่สนับสนุนให้เกิด New S-Curve ที่

เปิดโอกาสสำหรับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมใหม่

มากขึ้น 

๘.๐๐ ๐.๑๑ ๔.๐๐ ๐.๔๖ 

O๕ ความต้องการของผู้ประกอบที่ยังไม่ได้เติมเต็ม 

เป็นโอกาสสำหรับเครื่องมือและกลไกสนับสนุน

ใหม ่

๘.๐๐ ๐.๑๑ ๔.๐๐ ๐.๔๖ 

O๖ มีการการส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ หรือ 

Innovation Sandbox ให้ได้รับการส่งเสริม

และสิทธิประโยชน ์หรือการยกเว้นมิให้นำ

บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้

บังคับ 

๑๐.๐๐ ๐.๑๔ ๔.๐๐ ๐.๕๗ 

O๗ ไม่มี NIS framework ที่ได้รับการยอมรับจาก

ทุกฝ่าย งานบางส่วนจึงไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

เป็นโอกาสสำหรับฝ่ายฯ 

๕.๐๐ ๐.๐๗ ๓.๐๐ ๐.๒๑ 

O๘ เครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้

ความสำคัญต่อการที่พัฒนานวัตกรรมและมี

จำนวนมาก 

๕.๐๐ ๐.๐๗ ๕.๐๐ ๐.๓๖ 

O๙ คนทั่วโลกให้ความสนใจนวัตกรรมเพื่อการ

แก้ปัญหาสังคมนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยความท้า

ทายของปัญหาสังคมที่มากมาย ซับซ้อน 

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

๑๐.๐๐ ๐.๑๔ ๔.๐๐ ๐.๕๗ 

      ๗๐.๐๐ ๑.๐๐ 
 

๓.๙๔ 

อุป
สร
รค

 (T
hr

ea
ts)

 

T๑ ความเข้าใจและความรู้ด้านนวัตกรรมใน

ผู้ประกอบการยังไม่สูงนัก 

๑๐.๐๐ ๐.๑๖ ๔.๐๐ ๐.๖๖ 

T๒ หน่วยงานรัฐให้ความสนใจนวัตกรรมมากขึ้น ทำ

ให้เกิดความทับซ้อนของเนื้องานกับฝ่ายฯ 

๑๒.๐๐ ๐.๒๐ ๕.๐๐ ๐.๙๘ 

T๓ หน่วยงานภายนอกเริ่มเน้นการให้ทุนสนับสนุน 

ซึ่งบางหน่วยงานมีทรัพยากรและกำลังที่สูงกว่า 

สนช. 

๑๒.๐๐ ๐.๒๐ ๕.๐๐ ๐.๙๘ 



๔๗ 

 

ลำดับ ปัจจัย 

จำนวนของ

การ

กล่าวถึง 

(No. of 

reference) 

ค่าน้ำหนัก

รวม = ๑ 
คะแนน 

คะแนน

เฉลี่ยถ่วง

น้ำหนัก 

T๔ การแพร่ระบาดของโควิด-1 ทำให้เศรษฐกิจไทย

เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อน 

(Double-dip recession) 

๙.๐๐ ๐.๑๕ ๕.๐๐ ๐.๗๔ 

T๕ ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทาง

อุตสาหกรรมและการแข่งขัน ทำให้ สนช. ต้องมี

การปรับตัวอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

๕.๐๐ ๐.๐๘ ๓.๐๐ ๐.๒๕ 

T๖ กรอบทางด้านกฎระเบียบและกฎหมาย ที่เป็น

อุปสรรคต่อธุรกิจนวัตกรรม ที่จะมาเป็น New 

Engines of Growth ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

๕.๐๐ ๐.๐๘ ๓.๐๐ ๐.๒๕ 

T๗ การขยายผลและการกระจายตัวของนวัตกรรม 

(innovation diffusion) ยังไม่มีกลไกสนับสนุน

อย่างเป็นรูปธรรม 

๘.๐๐ ๐.๑๓ ๔.๐๐ ๐.๕๒ 

      ๖๑.๐๐ ๑.๐๐ 
 

๔.๓๘ 

ท่ีมา : ผู&วิจัย (๒๕๖๔) 

 

สําหรับผลรวมของค>าคะแนนถ>วงน้ำหนัก พบว>า ค>าคะแนนถ>วงน้ำหนัก จุดแข็ง เท>ากับ ๔.๐๓

ค>าคะแนนถ>วงน้ำหนัก จุดอ>อน เท>ากับ ๓.๗๖ ค>าคะแนนถ>วงน้ำหนัก โอกาส เท>ากับ ๓.๙๔ และค>า 

คะแนนถ>วงน้ำหนัก อุปสรรค เท>ากับ ๔.๓๘ 

เมื่อนําค>าคะแนนถ>วงน้ำหนักมาประเมินตําแหน>งทางยุทธศาสตร<ของฝlายนวัตกรรมเพ่ือ

เศรษฐกิจด&วย TOWS Matrix ตามภาพที่ ๑๐ พบว>า อยู >ในตําแหน>งยุทธศาสตร<เชิงปöองกัน (ST 

Strategies) หรือ ตั้งรับ เนื่องจากจุดแข็งและอุปสรรคของฝlายฯมีค>าคะแนนถ>วงน้ำหนักที่สูงมาก โดย

การใช&จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร&อมที่มีอยู>จัดการกับอุปสรรคของฝlายซึ่งเปFนป^จจัยภายนอกท่ี

เผชิญ  

 



๔๘ 

 

ภาพท่ี  ๑๐  ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategics Positioning) 

ท่ีมา: ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 

 

  

๔.๐๓ 

๓.๗๖ 

๓.๙๔ 

๔.๓๘ 
๑.๐๐ 
๑.๕๐ 
๒.๐๐ 
๒.๕๐ 
๓.๐๐ 
๓.๕๐ 
๔.๐๐ 
๔.๕๐ 
๕.๐๐ 
จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

โอกาส 

อุปสรรค 



๔๙ 

บทท่ี ๓ 
แผนขององค์กร 

 
แผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
 เนื ่องด้วยแผนปฏิบัติการฯข้างต้น เป็นแผนที่ใช้ในการปรับรูปแบบการดำเนินงานฝ่าย

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ซึ่งจะต้องสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ และประเด็นยุทธศาสตร์หลักของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งแสดงได้ตาม

ภาพท่ี ๑๑ ดังน้ี 

 
ภาพท่ี ๑๑ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 



๕๐ 

๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค)์ 

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เป็นฝ่ายงานท่ีเป็นเครื่องมือ (MEAN) ในกลยุทธ์ท่ี ๒ ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ ่มต้น (Startup) ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Smart 

SMEs) และผู ้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมระยะเติบโต (High-growth Innovative Enterprise) ท้ัง

ส่วนกลางและภูมิภาค 

แต>จากการสภาวะแวดล&อมภายนอกและสภาวะแวดล&อมที่เกี่ยวข&องกับองค<กร ซึ่งปรากฏใน

บทที ่ ๒ พบว>ามีหน>วยงานมากกว>า 5 หน>วยงานที ่ได&ดำเนินงานเหมือนและคล&ายคลึงกับการ

ดำเนินงานของฝlายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ดังนั้นแผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝlาย

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงานนวัตกรรมแห>งชาติ (องค<การมหาชน) ในระยะ ๕ ป´ (พ.ศ. 

๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) จึงมีวิสัยทัศน<และเปöาหมายของแผนฯ ดังน้ี 

 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน%ของแผนปฏิบัติการฯ 

         การสร&างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ>านการเชื ่อมโยงเครือข>ายทั ้งด&าน

เทคโนโลยีและการเงินเพ่ือการเติบโตอย>างย่ังยืน 

 

๓.๑.๒ เปÜาหมายของแผนปฏิบัติการฯ 

 เกิดความโดดเด>นของการดำเนินงานและลดการทำงานซ้ำซ&อนภายในระบบนิเวศน< 

(Ecosystem) การส>งเสริมวิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 

๓.๑.๓ เปÜาประสงค%ทางยุทธศาสตร% 

 เปÜาประสงค%ที่ ๑ ผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มี

ความรู้ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

 เปÜาประสงค%ที่ ๒ พัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ทั้งการสนับสนุนด้านการเงินและท่ี

ไม่ใช้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

เป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ 



๕๑ 

 เปÜาประสงค%ที่ ๓ เพื่อให&เกิดความโดดเด>นของการดำเนินงานด&านการส>งเสริมและ

สร&างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ>านการเชื่อมโยงเครือข>ายทั้งด&านเทคโนโลยีและการเงินเพ่ือ

สร&างการเติบโตแบบย่ังยืน  

เปÜาประสงค%ที ่ ๔ บุคลากรมีความรู&ความสามารถทันต>อการเปลี่ยนแปลงอย>าง

รวดเร็วของเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมและสามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคต 

เปÜาประสงค%ที ่ ๕ ลดการทำงานซ้ำซ&อนภายในระบบนิเวศน< (Ecosystem) การ

ส>งเสริมวิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 

๓.๒ แนวทางในการดำเนินการ (WAYS) (กลยุทธ์) 
 ๓.๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร ์
  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ น้ันเป็นการจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ซ่ึง

สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการ TOWS Matrix (ตารางที่ ๘) โดยการนําจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ได้จากการการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ซ่ึงรายละเอียดดังแสดงตามบทท่ี ๒ มาทําการจับคู่ ซ่ึงผล

จากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็นดังน้ี 

• กลยุทธ<จุดแข็ง – โอกาส (S–O Strategy) เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงรุกที่ต&องใช& 

ศักยภาพ ซึ่งเปFนจุดแข็งที่มีอยู> และใช&ประโยชน<หรือแสวงหาโอกาส ซึ่งเปFนป^จจัยภายนอกที่จะช>วย 

สนับสนุนการดําเนินงานด&านแรงงานให&บรรลุเปöาประสงค<เชิงกลยุทธ<ในอนาคตได& 

• กลยุทธ<จุดแข็ง – อุปสรรค (S–T Strategy) เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงปöองกันหรือ 

ตั้งรับ โดยใช&จุดแข็ง คือ ศักยภาพและความพร&อมท่ีมีอยู>จัดการกับอุปสรรค ซึ่งเปFนป^จจัยภายนอกท่ี

เผชิญ  

• กลยุทธ<จุดอ>อน – โอกาส (W–O Strategy) การกําหนดกลยุทธ<เชิงพัฒนาในการ ลด

จุดอ>อนโดยใช&ประโยชน<จากโอกาสซึ่งเปFนป^จจัยภายนอกที่เอื ้อประโยชน<หรือสนับสนุนต>อการ

ดําเนินงานขององค<กร เพื่อในระยะสั้นเปลี่ยนตําแหน>งเชิงยุทธศาสตร<สู>ตําแหน>งเชิงกลยุทธ< S-O และ

ให&บรรลุเปöาหมายเชิงกลยุทธ<ในระยะยาว 

• กลยุทธ<จุดอ>อน – อุปสรรค (W–T Strategy) เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงรับท่ี

ต&องการ ลดจุดอ>อนและอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให&บรรลุเปöาประสงค<เชิงกลยุทธ< 



๕๒ 

ตารางท่ี ๘ การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาด้วยวิธีการ TOWS Matrix 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอ
กา
ส (

Op
po

rtu
nit

ies
) 

การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรม (startup และ SMEs) เพื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีขั้นสูงเป้าหมายที่จำเป็นต่อการพัฒนา

ภูมิภาค   

(S๑ S๒ S๓ O๑ O๒ O๓ O๔) 

ศึกษาความต้องการ ความพร้อมและศักยภาพ

ของพื้นที่เป้าหมาย และโจทย์สำหรับการพัฒนา

นวัตกรรมนวัตกรรมในแต่ละภูมิภาค (W๑ W๒ 

W๗ O๒ O๓ O๔) 

พัฒนากฎระเบียบ มาตรการและแรงจูงใจ

รูปแบบใหม ่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิง

ระบบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม  

(S๑ S๒ S๓ O๕ O๖) 

สร้างกลไกการสนับสนุนใหม่ทั้งการสนับสนุน

ด้านการเงินและที่ไม่ใช้การสนับสนุนด้าน

การเงินเพื่อยกระดับวิสหากิจฐานนวัตกรรมตาม 

New-S curve ในแต่ละภูมิภาค  

(W๑ W๖ W๗ O๑ O๒ O๔ O๕) 

อุป
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 (T
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การพัฒนากลไกการสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมในช่วงระยะการเติบโตของธุรกิจ

นวัตกรรม  

(S๑ S๒ T๒ T๓ T๔ T๗) 

การดำเนินการองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ

จัดการความรู้ของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

อย่างเป็นระบบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจนวัตกรรม  

(W๓ W๔ W๕  T๒ T๕) 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน 

กองทุนร่วมทุน หรือสถาบันการเงินที่สนใจร่วม

พัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใหม่

ในช่วงระยะการเติบโต  

(S๒ T๓ T๔ T๖) 

การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการแก้ปัญหา

(W๓ W๔ W๕  T๒ T๕) 

การพัฒนาองค์ความรู้แก่วิสาหกิจฐานนวัตกรรม

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้สามารถแข่งขันเชิง

พาณิชย์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด  

(S๑ S๒ T๑ T๔) 

  

ท่ีมา: ผู้วิจัย (๒๕๖๔) 

 
 สําหรับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถจัดกลุ่ม

เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) ได้ท้ังหมด ๔ ประเด็น ประกอบด้วย 



๕๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “การพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท้ังส่วนกลางและภูมิภาคสู่ความ
เป็นเลิศและเติบโตอย่างก้าวกระโดด” 

กลยุทธ์ (Way) ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงปöองกันหรือตั้งรับ 

(S-T) โดยใช&จุดแข็งคือศักยภาพและความพร&อมที่มีอยู>จัดการกับอุปสรรคซึ่งเปFนป̂จจัยภายนอก ซึ่งจุด

แข็งที่มีศักยภาพได&แก> ผู&บริหารและเจ&าหน&าที่มีประสบการณ<ในการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร&างธุรกิจ

และการสนับสนุนทุนให&เปล>ากับภาคเอกชน (S๑) และ ฝlายมีเครือข>ายผู &เชี ่ยวชาญ เครือข>าย

ผู&ประกอบการ ในอุตสาหกรรม และหน>วยงานวิจัย ครอบคลุม ทั้วประเทศ (S๒) พร&อมที่จะให&ความรู&

แก>วิสาหกิจฐานนวัตกรรมเพื่อจัดการกับอุปสรรค ได&แก> ความเข&าใจและความรู&ด&านนวัตกรรมใน

ผู&ประกอบการยังไม>สูงนัก (T๑) และการแพร>ระบาดของโควิด-1 ทําให&เศรษฐกิจไทย เผชิญกับภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ&อน (Double-dip recession) (T๔) โดยมีแนวทางในการพัฒนาหรือกลยุทธ< 

• การพัฒนาองค์ความรู้แก่วิสาหกิจฐานนวัตกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้
สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ “การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ” 

 กลยุทธ์ (Way) ของประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ เปFนการใช&แนวทางกลยุทธ<ร>วมกัน ได&แก>  

กลยุทธ<เชิงรุก และ กลยุทธ<เชิงแก&ไข ร>วมกันเพ่ือให&บรรลุเปöาหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

ก. การกําหนดกลยุทธ์เชิงรุก (S-O) ที่ต้องใช้ ศักยภาพซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีอยู่และใช้

ประโยชน์หรือแสวงหาโอกาสสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในอนาคต ซ่ึง

จุดแข็งคือมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจและการ

สนับสนุนทุนให้เปล่ากับภาคเอกชน (S๑) ฝ่ายฯมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายผู้ประกอบการ ใน

อุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัย ครอบคลุม ทั้วประเทศ (S๒) และ มีการส่งเสริม พัฒนา และ

สนับสนุน ผู้ประกอบการในทุกช่วงของการประกอบการ โดยเน้นหนักในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรร

รม (S๓) โดยมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสของการทำให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ คือ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว (O๑) ความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในระดับ

พ้ืนท่ีและ ภูมิภาค (O๒) เป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับในส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู้ประกอบการ

ในทุกช่วงของการ ประกอบการ (O๓) นโยบายรัฐที่สนับสนุนให้เกิด New S-Curve ที่ เปิดโอกาส

สําหรับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมใหม่มากขึ้น (O๔) ความต้องการของผู้ประกอบที่ยังไม่ได้เติมเต็มเป็น



๕๔ 

โอกาสสําหรับเครื่องมือและกลไกสนับสนุนใหม่ (O๕) และมีการการส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ หรือ 

Innovation Sandbox ให้ได้รับการส่งเสริม และสิทธิประโยชน์ หรือการยกเว้นมิให้นํา บทบัญญัติ

ของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดมาใช้บังคับ (O๖) โดยแนวทางในการพัฒนาหรือกลยุทธ< ดังน้ี 
• พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) เพ่ือ

นวัตกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงเป้าหมายท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาค   

• พัฒนากฎระเบียบ มาตรการและแรงจูงใจร ูปแบบใหม่ เพ ื ่อสร ้างความ

เปล่ียนแปลงเชิงระบบท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม 

ข. การกําหนดกลยุทธ<เชิงแก&ไข (W-O) ซึ่งเปFนกลยุทธ<เชิงพัฒนาในการลดจุดอ>อน

โดยใช&ประโยชน<จากโอกาสซึ่งเปFนป^จจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน<หรือสนับสนุนต>อการดําเนินงานของ

องค<กร เพื่อในระยะส้ันเปลี่ยนตําแหน>งเชิงยุทธศาสตร<สู >ตําแหน>งเชิงกลยุทธ< S-O และให&บรรลุ

เปöาหมายเชิงกลยุทธ<ในระยะยาว ซ่ึงจุดอ>อนท่ีปรากฏ ได&แก> ใช&งานเคร่ืองมือทางการเงินในลักษณะทุน

ให& เปล>า (Grant) เปFนหลัก ทําให&เครื่องมือและ กลไกสนับสนุนยังไม>ครอบคลุมในทุกมิติของ ความ

ต&องการ (W๑) โครงการที่สนับสนุนมีขนาดเล็กท>ีสร&าง ผลกระทบไม>สูงนัก (W๒) ขาดการสนับสนุน

และต>อยอดโครงการที่ได&รับ ทุนสนับสนุนในลักษณะทุนให&เปล>า (Grant) (W๖) และ รูปแบบของการ

สนับสนุนทุนเพื่อส>งเสริม ผู&ประกอบการยังไม>ตอบโจทย<กับความต&องการ ของผู&ประกอบการใน

ป^จจุบัน (W๗) แต>ในขณะเดียวกันยังมีโอกาสที่เอื้อประโยชน< ได&แก>เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการ

เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว (O๑) ความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในระดับพื้นที่และ ภูมิภาค (O๒) เป็น

องค์กรที ่ได้รับการยอมรับในส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผู ้ประกอบการในทุกช่วงของการ 

ประกอบการ (O๓) นโยบายรัฐที่สนับสนุนให้เกิด New S-Curve ที่ เปิดโอกาสสําหรับนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมใหม่มากขึ้น (O๔) และ ความต้องการของผู้ประกอบที่ยังไม่ได้เติมเต็มเป็นโอกาสสําหรับ

เคร่ืองมือและกลไกสนับสนุนใหม่ (O๕) ทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนาหรือกลยุทธ< ดังน้ี  

• ศึกษาความต้องการ ความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย และโจทย์
สำหรับการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมในแต่ละภูมิภาค 

• สร้างกลไกการสนับสนุนใหม่ทั ้งการสนับสนุนด้านการเงินและที ่ไม่ใช้การ
สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมตาม New-S curve ในแต่ละภูมิภาค 



๕๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุนให&

สามารถแข>งขันเชิงพาณิชย<และเติบโตอย>างก&าวกระโดด” 

กลยุทธ์ (Way) ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงปöองกันหรือตั้งรับ 

(S-T) ซึ่งจุดแข็งที่มีศักยภาพได&แก>ผู&บริหารและเจ&าหน&าที่มีประสบการณ<ในการ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

สร&างธุรกิจและการสนับสนุนทุนให&เปล>ากับภาคเอกชน (S๑) และ ฝlายมีเครือข>ายผู &เชี ่ยวชาญ 

เครือข>ายผู&ประกอบการ ในอุตสาหกรรม และหน>วยงานวิจัย ครอบคลุม ทั้วประเทศ (S๒) เพื่อจัดการ

กับอุปสรรค ได&แก> หน>วยงานรัฐให&ความสนใจนวัตกรรมมากขึ้น ทําให&เกิดความทับซ&อนของเนื้องาน

กับฝlายฯ (T๒) หน>วยงานภายนอกเริ่มเน&นการให&ทุนสนับสนุน ซึ่งบางหน>วยงานมีทรัพยากรและกําลัง

ที่สูงกว>า สนช. (T๓) การแพร>ระบาดของโควิด-1 ทําให&เศรษฐกิจไทย เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ซ้ำซ&อน (Double-dip recession) (T๔) กรอบทางด&านกฎระเบียบและกฎหมาย ที่เปFน อุปสรรคต>อ

ธุรกิจนวัตกรรม ที่จะมาเปFน New Engines of Growth ในยุคไทยแลนด< ๔.๐ (T๖) และ การขยาย

ผลและการกระจายตัวของนวัตกรรม (innovation diffusion) ยังไม>มีกลไกสนับสนุน อย>างเปFน

รูปธรรม (T๗) ทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนาหรือกลยุทธ์ ดังน้ี  

• การพัฒนากลไกการสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในช่วงระยะการเติบโตของ
ธุรกิจนวัตกรรม 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน กองทุนร่วมทุน หรือสถาบันการเงินท่ี
สนใจร่วมพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใหม่ในช่วงระยะการเติบโต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรม” 

 กลยุทธ์ (Way) ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เปFนการกําหนดกลยุทธ<เชิงรับโดยต&องการลด

จุดอ>อนและอุปสรรคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให&บรรลุเปöาประสงค<เชิงกลยุทธ< ซึ่งจุดอ>อนและ

อุปสรรคที่ต&องการลด คือ ความร>วมมือและการยอมรับกับหน>วยงานภายนอกยังจํากัด (W๓) ไม>มีการ

ทําการจัดการความรู & (KM) ที ่มี ประสิทธิภาพและเปFนรูปธรรม (W๔) การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรเพื่อให&ทันกับความเปล>ียนแปลง (W๕) หน>วยงานรัฐให&ความสนใจนวัตกรรมมากขึ้น ทํา ให&

เกิดความทับซ&อนของเนื้องานกับฝlายฯ (T๒) ความไม>แน>นอนและการเปลี่ยนแปลงทาง อุตสาหกรรม

และการแข>งขัน ทําให& สนช. ต&องมี การปรับตัวอย>างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (T๕) ทำให้เกิดแนวทางในการ

พัฒนาหรือกลยุทธ์ ดังน้ี  



๕๖ 

• การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
เร่ืองการจัดการนวัตกรรมและการเงินนวัตกรรม  

• การจัดทำองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) และการจัดการ

ความรู้ (Knowleadge management) ของฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทันต่อ

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจนวัตกรรม 
 
๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS)  
 แผนปฏิบัติการเพื ่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ประกอบด้วย ๕ 

เป้าประสงค์ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ๘ แนวทางการพัฒนา ซึ่งสามารถกําหนดแผนงานและ

โครงการเพ่ือบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง ๔ ข้อ ดังน้ี 

 ๓.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างก้าวกระโดด” 

                   ๓.๓.๑.๑ เป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๒ เป้าประสงค์ ดังน้ี 

• เป้าประสงค์ที ่ ๑ คือ ผู&ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท้ัง

ส่วนกลางและภูมิภาคมีความรู้ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

• เป้าประสงค์ที่  ๓ คือ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นของการดำเนินงาน

ด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื ่อมโยงเครือข่ายทั ้งด้าน

เทคโนโลยีและการเงินเพ่ือสร้างการเติบโตแบบย่ังยืน  

      ๓.๓.๑.๒ กลยุทธ์  การพัฒนาองค์ความรู้แก่วิสาหกิจฐานนวัตกรรมทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาคให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

• แผนงานที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในระยะ 

Seed round ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน (Growth program for IDEs) 

• แผนงานที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในระยะ 

pre-series A และ series A ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน (Global Growth 

program for IDEs) 



๕๗ 

• แผนงานที่ ๓ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยส่วนกลางและ

ภูมิภาคเพื่อการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกเป้าหมาย (Regional Deep-

Tech incubator and accelerator) 
๓.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ “การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ” 

                   ๓.๓.๒.๑ เป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ดังน้ี 

• เป้าประสงค์ที ่ ๑ คือ พัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ทั ้งการ

สนับสนุนด้านการเงินและท่ีไม่ใช้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ 

• เป้าประสงค์ที่  ๓ คือ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นของการดำเนินงาน

ด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื ่อมโยงเครือข่ายทั ้งด้าน

เทคโนโลยีและการเงินเพ่ือสร้างการเติบโตแบบย่ังยืน  

• เป้าประสงค์ที่  ๕ คือ ลดการทำงานซ้ำซ&อนภายในระบบนิเวศน< 

(Ecosystem) การส>งเสริมวิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

๓.๓.๒.๒ กลยุทธ์   
    กลยุทธ์ที ่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

(startup และ SMEs) เพื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จำเป็นต่อการพัฒนา

ภูมิภาค   

• แผนงานที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาคเหนือให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีศักยภาพ 

• แผนงานที่ ๒ การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีศักยภาพ 

• แผนงานที่ ๓ การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาคใต้ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีศักยภาพ 

• แผนงานที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมีศักยภาพ 



๕๘ 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนากฎระเบียบ มาตรการและแรงจูงใจรูปแบบใหม่ เพื่อสร้าง
ความเปล่ียนแปลงเชิงระบบท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม 

• แผนงานที ่ ๑ การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและเชิงระบบเพื ่อการ

ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนาบริการภาครัฐให้เอ้ือ 

ต่อการดําเนินธุรกิจนวัตกรรม (Ease of doing innovation business) ของผู้ประกอบการ 

• แผนงานที่ ๒ โครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรม

ผ่านความเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบ มาตรการและแรงจูงใจ 

• แผนงานที ่ ๓ กิจกรรมเครือข่ายเพื ่อการทำงานร่วมกันของ

หน่วยงานและสถาบันจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขับเคล่ือนด้านนโยบายนวัตกรรม 

กลยุทธ์ท่ี ๓   ศึกษาความต้องการ ความพร้อมและศักยภาพของพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
และโจทย์สำหรับการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมในแต่ละภูมิภาค 

• แผนงานที่ ๑ กิจกรรม Hackatron เพื่อศึกษาความต้องการ ความ

พร้อมและศักยภาพของพื้นที่เป้าหมาย และโจทย์สำหรับการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมในแต่ละ

ภูมิภาค 

• แผนงานท ี ่ ๒ โครงการศ ึกษานว ัตกรรมเทคโนโลย ีข ั ้นสูง

อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนท่ีในแต่ละภูมิภาคห 

กลยุทธ์ที่ ๔   สร้างกลไกการสนับสนุนใหม่ทั้งการสนับสนุนด้านการเงินและท่ี
ไม่ใช้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อยกระดับวิสหากิจฐานนวัตกรรมตาม New-S curve ในแต่ละ

ภูมิภาค 

• แผนงานที ่ ๑ กิจกรรมประชุมระดมสมองเพื ่อสร้างกลไกการ

สนับสนุนใหม่ทั้งการสนับสนุนด้านการเงินและที่ไม่ใช้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อยกระดับวิสหากิจ

ฐานนวัตกรรมตาม New-S curve ในแต่ละภูมิภาค 

• แผนงานที่ ๒ โครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนกลไกการสนับสนุน

ใหม่ท้ังการสนับสนุนด้านการเงินและท่ีไม่ใช้การสนับสนุนด้านการเงิน 

 



๕๙ 

๓.๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน
ให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด” 

                   ๓.๓.๓.๑ เป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ดังน้ี 

• เป้าประสงค์ที ่ ๑ คือ พัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ทั ้งการ

สนับสนุนด้านการเงินและที่ไม่ใช้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ 

• เป้าประสงค์ที่  ๓ คือ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นของการดำเนินงาน

ด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื ่อมโยงเครือข่ายทั ้งด้าน

เทคโนโลยีและการเงินเพ่ือสร้างการเติบโตแบบย่ังยืน  

• เป้าประสงค์ที่  ๕ คือ ลดการทำงานซ้ำซ&อนภายในระบบนิเวศน< 

(Ecosystem) การส>งเสริมวิทยาศาสตร< วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

๓.๓.๓.๒ กลยุทธ์   
    กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนากลไกการสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในช่วง

ระยะการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 

• แผนงานที่ ๑ การพัฒนาและสนับสนุนทุนสำหรับวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรม (startup และ SMEs) โดยการร่วมมือจากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน (Corporate Co-

funding) ผ่านกลไกการสนับสนุนการให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบมีเง่ือนไข (Condition grant) 

• แผนงานที่ ๒ การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรม (startup และ SMEs) ส่วนกลางและภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ ภายใต้

การสนับสนุนรูปแบบ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบ้ีย 

   กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน กองทุนร่วมทุน 
หรือสถาบันการเงินท่ีสนใจร่วมพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใหม่ในช่วงระยะการเติบโต 

• แผนงานที ่ ๑ การสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในโครงการ

พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 

• แผนงานที่ ๒ การประชุมกลุ่มสัมพันธ์กับภาคเอกชนกองทุนร่วมทุน 
หรือสถาบันการเงินท่ีสนใจร่วมพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใหม่ในช่วงระยะการเติบโต 



๖๐ 

๓.๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ “การพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร
และบุคลากร” 

                   ๓.๓.๔.๑ เป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๓ เป้าประสงค์ ดังน้ี 

• เป้าประสงค์ที ่ ๔ บุคลากรมีความรู ้ความสามารถทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมและสามารถรองรับการดำเนินงานใน

อนาคต 

๓.๓.๔.๒ กลยุทธ์   
    กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความ

เข้าใจ และทักษะในเร่ืองการจัดการนวัตกรรมและการเงินนวัตกรรม 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาแผนการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการ

นวัตกรรมและการเงินนวัตกรรมรายบุคคล 

แผนงานที่ ๒ การส่งเสริมให้พนักงานเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านนวัตกรรมท่ัว

โลก 

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดทำองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) 

และการจัดการความรู้ (Knowleadge management) ของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจอย่างเป็น

ระบบเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจนวัตกรรม 

แผนงานที ่ ๑ ส่งเสริมการจัดทำองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning 

organization) และการจัดการความรู้ (Knowleadge management) 

แผนงานที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแลการส่ือสารเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 



 
 

 
 

  
วิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

การสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเช่ือมโยงเครือข่ายท้ังด้านเทคโนโลยีและการเงินเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
สร้างความเข้มแข็ง 
ระบบนวัตกรรม 

(Strong Innovation System) 

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst 
for Changes) 

สร้างคุณค่าใหม่ทางนวัตกรรม 
(Nurturing Future Value) 

พัฒนาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
(Innovative Organization) 

 
 

วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับรูปแบบการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 
การสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเช่ือมโยงเครือข่ายท้ังด้านเทคโนโลยีและการเงินเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ 
เกิดความโดดเด่นของการดำเนินงานและลดการทำงานซ้ำซ้อนภายในระบบนิเวศน์ (Ecosystem) การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ 
๑. ผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท้ังส่วนกลางและภูมิภาค มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
๒. พัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ท้ังการสนับสนุนด้านการเงินและท่ีไม่ใช้การสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
๓. เพ่ือให้เกิดความโดดเด่นของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเช่ือมโยงเครือข่ายท้ังด้านเทคโนโลยีและการเงินเพ่ือสร้างการเติบโตแบบย่ังยืน 
๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถทันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมและสามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคต 
๕. ลดการทำงานซ้ำซ้อนภายในระบบนิเวศน์ (Ecosystem) การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาวิสาหกิจฐานนวัตกรรมท้ังส่วนกลางและ

ภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศและเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ 

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุนให้

สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
การพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร 

และบุคลากร 
กลยุทธ์ 

๑. การพัฒนาองค์ความรู้แก่วิสาหกิจฐานนวัตกรรมท้ัง
ส่วนกลางและภูมิภาคให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และ
เติบโตอย่างก้าวกระโดดRegionalization ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค 
 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) 

เพ่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีจำเป็นต่อการพัฒนา
ภูมิภาค   

๒. พัฒนากฎระเบียบ มาตรการและแรงจูงใจรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างความ
เปล่ียนแปลงเชิงระบบท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม 

๓. ศึกษาความต้องการ ความพร้อมและศักยภาพของพ้ืนท่ีเป้าหมาย และโจทย์
สำหรับการพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมในแต่ละภูมิภาค 

๔. สร้างกลไกการสนับสนุนใหม่ท้ังการสนับสนุนด้านการเงินและท่ีไม่ใช้การ
สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมตาม New-S curve 
ในแต่ละภูมิภาค 

กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนากลไกการสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในช่วงระยะ
การเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน กองทุนร่วมทุน หรือ
สถาบันการเงินท่ีสนใจร่วมพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจฐาน
นวัตกรรมใหม่ในช่วงระยะการเติบโต 
 

กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในเร่ืองการจัดการนวัตกรรมและการเงินนวัตกรรม 

๒. การจัดทำองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) และการ
จัดการความรู้ (Knowledge management) ของฝ่ายนวัตกรรม
เพ่ือเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจนวัตกรรม 
 

 

ภาพท่ี ๑๒ แผนท่ียุทธศาสตร์ : ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

ความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการฯ 



 

 

 

 

ตัวอย่างแผนงานและโครงการ เป้าหมายในระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุนให้สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์และ

เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
เป้าประสงค ์ เป้าประสงค์ที่ ๑ คือ พัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ทั้งการสนับสนุนด้านการเงินและที่ไม่ใช้การ

สนับสนุนด้านการเงินเพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในอุตสาหกรรม

เป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
เป้าประสงค์ที่  ๓ คือ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อ

สร้างการเติบโตแบบยั่งยืน  
เป้าประสงค์ที่  ๕ คือ ลดการทำงานซ้ำซ้อนภายในระบบนิเวศน์ (Ecosystem) การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

กลยุทธ์ที ่๑ การพัฒนากลไกการสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในช่วงระยะการเติบโตของธุรกิจ

นวัตกรรม 
แผนงานที่ ๑.๑ การพัฒนาและสนับสนุนทุนสำหรับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) โดยการ

ร่วมมือจากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน (Corporate Co-funding) ผ่านกลไกการสนับสนุนการ
ให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบมีเงื่อนไข (Condition grant) 

โครงการ/กิจกรรม Objective Key Result ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑.การจัดทำกลไกการสนับสนุน
การให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมแบบ

มีเง่ือนไข (Condition grant) 

การสนับสนุน

วิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมในช่วง

ระยะการเติบโตของ

ธุรกิจนวัตกรรม 

จํานวนวิสาหกิจ

ฐานนวัตกรรม ท่ี
ได้รับการสนับสนุน

ผ่านการให้ทุน

สนับสนุนนวัตกรรม

แบบมีเง่ือนไข 
(Condition grant) 
จำนวน ๒๕  
กิจการ ใน ๕ ปี  

การพัฒนา

ระเบียบ 
Condition 
Grant 
ร่วมกับ TED 
Fund 

๒. นำไปใช้จริง

ท้ัง สนช. 
และ TED 
Fund 
  

๓. นำไปใช้จริง

ท้ัง สนช. 
และ TED 
Fund 
 

๔. ทบทวน

กลไกการ

สนับสนุน

การให้ทุน

สนับสนุน

นวัตกรรม

แบบมี

เง่ือนไข  

๕. นำไปใช้จริง

ท้ัง สนช. 
และ TED 
Fund 
 

๒.การสนับสนุนทุนสำหรับ
วิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup 
และ SMEs) โดยการร่วมมือจาก
แหล่งทุนภาครัฐและเอกชน 
(Corporate Co-funding) 

ต้นแบบนำ

ร่องการนำ

ระเบียบ 
Condition 
Grant ไปใช้
จริงในการ

สนับสนุนทุน

แบบ

Corporate 
Co-funding
ผ่าน TED 
Fund 

วิสาหกิจ

ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๓ 
กิจการ 

๖. วิสาหกิจ

ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๕
กิจการ 
 

๗. วิสาหกิจ

ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๗ 
กิจการ 
 

๘. วิสาหกิจ

ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๑๐ 
กิจการ 
 

 
 



๖๓ 

แผนงานที่ ๑.๒ การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) ส่วนกลางและ
ภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ ภายใต้การสนับสนุนรูปแบบ “นวัตกรรมดี...ไม่มี
ดอกเบี้ย 

โครงการ/กิจกรรม Objective Key Result ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑. การพัฒนาความสามารถทาง
นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ

ธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs)
แบบเข้มข้น (Growth program 
for Smart SMEs) 

พัฒนาองค์ความรู้

แก่ผู้ประกอบการ

ธุรกิจนวัตกรรม 
(Smart SMEs) ท้ัง
ส่วนกลางและ

ภูมิภาคให้มีความ

พร้อมเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนภายใต้การ

สนับสนุนรูปแบบ 
“นวัตกรรมดี...ไม่มี
ดอกเบ้ีย 

จํานวนผู้ประกอบการ

ธุรกิจนวัตกรรม 
(Smart SMEs) ท่ี
ได้รับการพัฒนาองค์

ความรู้ จำนวน ๑๗๐  
กิจการ ใน ๕ ปี  

ผู้ประกอบ 
การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)
ได้รับการ

พัฒนาองค์

ความรู้ 
จำนวน ๒๐  
กิจการ 

ผู้ประกอบ

การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)
ได้รับการ

พัฒนาองค์

ความรู้ 
จำนวน ๓๐ 
กิจการ  

ผู้ประกอบ

การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)
ได้รับการ

พัฒนาองค์

ความรู้ 
จำนวน ๔๐  
กิจการ 

๙. ผู้ประกอบ 
การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)ได้รับ
การพัฒนา

องค์ความรู้ 
จำนวน ๔๐  
กิจการ 

ผู้ประกอบ

การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)
ได้รับการ

พัฒนาองค์

ความรู้ 
จำนวน ๔๐  
กิจการ 

๒. กิจกรรมการสนับสนุนโครงการ
นวัตกรรมภายใต้การสนับสนุน

รูปแบบ “นวัตกรรมดี...ไม่มี
ดอกเบ้ีย 

พัฒนาวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมท่ีมี

ศักยภาพเติบโตได้

อย่างก้าวกระโดด 

จํานวนผู้ประกอบการ

ธุรกิจนวัตกรรม 
(Smart SMEs) ท่ี
ได้รับการสนับสนุน

โครงการนวัตกรรม

ภายใต้การสนับสนุน

รูปแบบ “นวัตกรรมดี
...ไม่มีดอกเบ้ีย 
จำนวน ๔๐  กิจการ 
ใน ๕ ปี 

ผู้ประกอบ 
การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)
ได้รับการ

สนับสนุน

ทุน จำนวน 
๕ กิจการ 

๑๐. ผู้ประกอบ 
การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)ได้รับ
การ

สนับสนุน

ทุน จำนวน 
๕ กิจการ 

๑๑. ผู้ประกอบ 
การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)ได้รับ
การ

สนับสนุน

ทุน จำนวน 
๑๐ กิจการ 

๑๒. ผู้ประกอบ 
การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)ได้รับ
การ

สนับสนุน

ทุน จำนวน 
๑๐ กิจการ 

๑๓. ผู้ประกอบ 
การธุรกิจ

นวัตกรรม 
(Smart 
SMEs)ได้รับ
การ

สนับสนุน

ทุน จำนวน 
๑๐ กิจการ 

กลยุทธ์ที ่๒ ๑๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน กองทุนร่วมทุน หรือสถาบันการเงินที่สนใจร่วม
พัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใหม่ในช่วงระยะการเติบโต 

แผนงานที่ ๒.๑ ๑๕. การสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในโครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง

ประเทศเพื่อการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรม 

โครงการ/กิจกรรม Objective Key Result ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
วิสาหกิจฐานนวัตกรรมสำหรับ

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้าน

นวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตร

ระหว่างประเทศ (Bilateral 
Collaboration Program) 

พัฒนาและเตรียม

ความพร้อมวิสาหกิจ

ฐานนวัตกรรม

สำหรับโครงการ

พัฒนาความร่วมมือ

ด้านนวัตกรรมกับ

หน่วยงานพันธมิตร

ระหว่างประเทศ 

จำนวนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมเตรียมความ

พร้อมวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมสำหรับ

โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือด้านนวัตกรรม

กับหน่วยงานพันธมิตร

ระหว่างประเทศ 
จำนวน ๖๕ กิจการ 
ใน ๕ ปี 

นวัตกรรมท่ี

เข้าร่วม

กิจกรรม 
จำนวน ๑๐
กิจการ 

๑๖. นวัตกรรมท่ี
เข้าร่วม

กิจกรรม 
จำนวน ๑๐
กิจการ 

๑๗. นวัตกรรมท่ี
เข้าร่วม

กิจกรรม 
จำนวน ๑๕
กิจการ 

๑๘. นวัตกรรมท่ี
เข้าร่วม

กิจกรรม 
จำนวน ๑๕
กิจการ 

๑๙. นวัตกรรมท่ี
เข้าร่วม

กิจกรรม 
จำนวน ๑๕
กิจการ 

 
 
 



๖๔ 

 
โครงการ/กิจกรรม Objective Key Result ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 
๒. กิจกรรมการสนับสนุนวิสาหกิจ
ฐานนวัตกรรมในโครงการพัฒนา

ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง

ประเทศเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ

นวัตกรรม 

พัฒนาวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมท่ีมี

ศักยภาพเติบโตได้

อย่างก้าวกระโดด 

จํานวนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมท่ีได้รับ

สนับสนุนในโครงการ

พัฒนาความร่วมมือ

กับหน่วยงานระหว่าง

ประเทศเพ่ือการ

เติบโตของธุรกิจ

นวัตกรรมจำนวน ๑๕  
กิจการ ใน ๕ ปี 

๒๐. วิสาหกิจ
ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๓
กิจการ 
 

๒๑. วิสาหกิจ
ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๓
กิจการ 
 

๒๒. วิสาหกิจ
ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๓
กิจการ 
 

๒๓. วิสาหกิจ
ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๓
กิจการ 

๒๔.  

๒๕. วิสาหกิจ
ฐาน

นวัตกรรม

ได้รับทุน

สนับสนุน

จำนวน ๓
กิจการ 
 

แผนงานที่ ๒.๒ ๒๖. การประชุมกลุ่มสัมพันธกับภาคเอกชน กองทุนร่วมทุน หรือสถาบันการเงินที่สนใจร่วมพัฒนา
และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในช่วงระยะการเติบโต 

โครงการ/กิจกรรม Objective Key Result ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

กิจกรรมประชุมกลุ่มสัมพันธ์กับ

ภาคเอกชน กองทุนร่วมทุน หรือ
สถาบันการเงินท่ีสนใจร่วมพัฒนา

และสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมในช่วงระยะการเติบโต 

เพ่ือพัฒนาเครือข่าย

ความสัมพันธ์กับ

ภาคเอกชน กองทุน
ร่วมทุน หรือสถาบัน
การเงินท่ีสนใจร่วม

พัฒนาและสนับสนุน

วิสาหกิจฐาน

นวัตกรรม 

จํานวนคร้ังการจัด

ประชุมกลุ่มสัมพันธ์

จำนวน 30 คร้ัง และ
มีจำนวนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมเข้าร่วม

จำนวน ๖๐๐ กิจการ 

๒๗. จัดประชุม
กลุ่มสัมพันธ์

จำนวน ๑๒ 
คร้ัง 

จัดประชุม

กลุ่มสัมพันธ์

จำนวน ๑๒ 
คร้ัง 

จัดประชุม

กลุ่มสัมพันธ์

จำนวน ๑๒ 
คร้ัง 

จัดประชุม

กลุ่มสัมพันธ์

จำนวน ๑๒ 
คร้ัง 

จัดประชุม

กลุ่มสัมพันธ์

จำนวน ๑๒ 
คร้ัง 

๒๘. วิสาหกิจ
ฐาน

นวัตกรรม

เข้าร่วม

จำนวน 
๑๐๐ 
กิจการ 

วิสาหกิจ

ฐาน

นวัตกรรม

เข้าร่วม

จำนวน 
๑๐๐ 
กิจการ 

วิสาหกิจ

ฐาน

นวัตกรรม

เข้าร่วม

จำนวน 
๑๒๐ 
กิจการ 

วิสาหกิจ

ฐาน

นวัตกรรม

เข้าร่วม

จำนวน 
๑๓๐ 
กิจการ 

วิสาหกิจ

ฐาน

นวัตกรรม

เข้าร่วม

จำนวน 
๑๕๐ 
กิจการ 

 



 

 

 

 

บทท่ี ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 

๔.๑ สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนวัตกรรม

เพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่าแหล(งทุนและหน(วยงานการ

ส(งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (startup และ SMEs) ส(วนกลางและภูมิภาค ของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรP วิจัย และนวัตกรรม และหน(วยงานภาครัฐอื่น ทั้งหมดไดUมีการ

ส(งเสริมและเปXนแหล(งทุนสนับสนับสนุนแบบเงินใหUเปล(าสำหรับผูUประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม

ในช(วงของการการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการทำตUนแบบเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพการใชUงาน

เสมือนจริงก(อนการเขUาสู(การขายเชิงพาณิชยP แต(ปรากฏเพียงสามหน(วยงานที่เท(านั้น ไดUแก( สำนักงาน

นวัตกรรมแห(งชาติ (องคPการมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรPและเทคโนโลยีแห(งชาติ (สวทช.) 

และ สำนักงานคณะกรรมการส(งเสริมการลงทุน ท่ีมีกลไกการสนับสนุนผูUประกอบการวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรมในช(วงการขยายผลเชิงพาณิชยP ซึ่งสอดคลUองกับการประเมินตําแหน(งทางยุทธศาสตรPของ

ฝgายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ โดยผลการประเมินฯพบว(า ตําแหน(งทางยุทธศาสตรPของฝgายนวัตกรรม

เพื่อเศรษฐกิจ อยู(ในตําแหน(งยุทธศาสตรPเชิงปiองกัน (ST Strategies) หรือ ตั้งรับ ซึ่งนำจุดแข็งที่มี

ศักยภาพของฝgายฯไดUแก(ผูUบริหารและเจUาหนUาที่มีประสบการณPในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรUางธุรกิจ

และการสนับสนุนทุนใหUเปล(ากับภาคเอกชนเพื่อจัดการกับอุปสรรค ไดUแก( หน(วยงานรัฐใหUความสนใจ

นวัตกรรมมากขึ้น ทําใหUเกิดความทับซUอนของเนื้องานกับฝgายฯ และ หน(วยงานภายนอกเริ่มเนUนการ

ใหUทุนสนับสนุน ซ่ึงบางหน(วยงานมีทรัพยากรและกําลังท่ีสูงกว(า สนช. 

เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนภายในระบบนิเวศน์การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศไทยและเกิดความโดดเด่นของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสการพัฒนา

ธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตแบบ

ยั่งยืน ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจจึงต้องมีการพัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ทั้งการสนับสนุนด้าน
การเงินและที่ไม่ใช้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจฐานนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีศักยภาพ และต้องพัฒนาบุคลากร



๖๖ 

ใหUมีความรูUความสามารถทันต(อการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็วของเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมและ

สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตไปพรUอมกัน  

ดังนั ้นเพื ่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งปัจจัย
ภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และปัจจัยภายในของจุดอ่อน จุดแข็ง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับรูปแบบการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ข้ึน โดยวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการฯ คือ “การสรUาง

โอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ(านการเชื่อมโยงเครือข(ายทั้งดUานเทคโนโลยีและการเงินเพื่อการ

เติบโตอย(างยั่งยืน” เปiาหมายของแผนปฏิบัติการฯ คือ เกิดความโดดเด(นของการดำเนินงานและลด

การทำงานซ้ำซUอนภายในระบบนิเวศนP (Ecosystem) การส(งเสริมวิทยาศาสตรP วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ และ ๕ เป้าประสงค์ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ แนวทางการพัฒนา ซึ่งทั ้งประเด็น
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการฯ นี้จะต้องให้น้ำหนักของความสำคัญที่เท่ากัน 
เพื ่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์หลักของ สนช. ในยุทธศาสตร์ที ่ ๒: สภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม (Catalyst for Changes) ที่มีเป้าหมายสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อการเติบโตและเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม 
 
๔.๒ ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำแผนฯ ไปใช ้

แผนปฏิบัติการเพื่อปรับรูปแบบการดำเนินงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ของสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) จะเป็นเครื่องมือ (MEAN) 

ใหม(ในกลยุทธPท่ี ๒ ภายใตUยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของยุทธศาสตร์หลักของ สนช. ซึ่งจะช(วยขับเคลื่อนใหUฝ่าย

นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคต ลดการทำงานซ้ำซUอนภายในระบบ

นิเวศนPฯ และเตรียมความพรUอมใหUสำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสรUางสมรรถนะองคPกร

และบุคลากรของฝgายฯ จึงควรมีแนวทางในการขับเคล่ือนและการนำแผนฯ ไปใชU 

 แนวทางท่ี ๑ เร-งสร/างและขยายเครือข-ายความร-วมมือร-วมพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจ
ฐานนวัตกรรม 

เปXนการสรUางเครือข(ายความร(วมมืความร(วมมือเพื่อเชื่อมโยงระหว(างวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 

ภาคเอกชน กองทุนร(วมทุน หรือสถาบันการเงินที ่สนใจร(วมพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจฐาน

นวัตกรรม โดยใชU กลยุทธP 3Cs ประกอบดUวย  



๖๗ 

 1) Cluster (การจัดกลุ(มสรUางเครือข(ายความร(วมมือในดUานสำคัญต(างๆ) 

 2) Connectivity (การเชื่อมโยงหน(วยต(างๆ ในเครือข(ายใหUสามารถทำงานร(วมกัน 

ผ(านกระบวนการความคิดและสรUางสรรคP)  

 3) Co-creation (ร(วมทรัพยากรและร(วมใจ การร(วมทุน ตลอดจนทำงานร(วมกันใน

การสรUางสรรคPและร(วมรังสรรคP) เช(น 

3.1 การเชื่องโยงกับหน(วยงานวิชาการทั้งในและต(างประเทศ เพื่อรวบรวม

เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมและเพื่อใหUเกิดการนำองคPความรูUและเทคโนโลยีไปใชU

สรUางนวัตกรรมตลอดห(วงโซ(คุณค(า 

  3.2 สรUางความเชื ่อมโยงกับหน(วยงานภาคธุรกิจเพื ่อดำเนินการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตใหUมีศักยภาพระดับสากล 

  3.3 สรUางความเชื่อมโยงกับหน(วยงานทางดUานการส(งเสริมธุรกิจทั้งในและ

ต(างประเทศ เพ่ือขยายผลโอกาสทางการตลาดเช(น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการคUา

ภายใน กรมส(งเสริมการคUาระหว(างประเทศ เปXนตUน 

แนวทางท่ี ๒ ส-งเสริมความรู/ ความเข/าใจและทักษะในเรื ่องการจัดการการ
ดำเนินงานและการเงินนวัตกรรมใหม- 

 กำหนดระยะเวลาและกิจกรรมเพื่อส(งเสริมความรูU ความเขUาใจในแผนปฏิบัติ

ดังกล(าวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของฝgายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ แก(บุคลากรในฝgาย หน(วยงาน 

แผนก หรือทุกภาคส(วนที่เกี่ยวขUองกับการดำเนินงาน และเปÉดโอกาสใหUผูUมีส(วนไดUส(วนเสียแสดงความ

คิดเห็นอย(างกวUางขวางเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการดังกล(าวใหUเหมาะสมกับการดำเนินใหม(ของฝgายฯ

อย(างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

แนวทางท่ี ๓ การอำนวยการเพ่ือกำกับดูแล 
 เนื่องจากแผน ๕ ปÖ การกำกับดูแลจึงจำเปXนตUองเปXนระยะการกำกับดูแลเปXน 

๒ ระยะ ไดUแก( ระยะท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ โดยเปXนการกำกับดูแลและผลักดันการดำเนินงานตาม

กลุ(มงานใหUเปXนไป ตามเปiาประสงคPที่กำหนดไวU และติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามกลุ(มงาน 

นอกจากนี้ตUองสรุปขUอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนดังกล(าวในระยะท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

เพื่อใชUปรับปรุงแผนดังกล(าวใหUทันสมัย ทันต(อเหตุการณP และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลUอมทาง

ยุทธศาสตรP  
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