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Innovation in a nutshell
Definition, Evolution, Types and System of innovation
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Invention

(Creativity)
Commercialization Diffusion

Innovation
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“Research” and “Innovation”

Money Knowledge
การวิจยั

Knowledge Money

นวตักรรม
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งานทางสังคมศาสตร์ นวัตกรรม

การน าไปใช้
(implementation)

แพร่กระจาย
(Diffusion)

คุณค่า
(Value)



ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฟังก์ช่ันของผู้บริโภค
450 คน



ผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฟังก์ช่ันของผู้บริโภค

การน าไปใช้
(implementation)

แพร่กระจาย
(Diffusion)

คุณค่า
(Value)
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“New Product Definition and New Requirement”
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Megatrends
2025

Digital 
Future

Entrepreneurship 
rising

Global 
marketplace

Urban world

Resourceful 
planet

Health 
reimagined

Megatrends 2025

Source: EYGM Limited (2015)
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1. Digital Future
Technology is disrupting all areas of enterprise, driving myriad opportunities and challenges

Digital transformation 
is changing business 
models — including 
revenue models

Declining PC usage 
and increasing 
mobile device
adoption is driving a 
“mobile first” world

Digital and robotic 
technologies will 
increasingly
augment or replace 
workers

Workstyles and 
the means to 
engage talent are
becoming more 
agile in the digital 
world

Source: EYGM Limited (2015)
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2. Entrepreneurship rising
Entrepreneurship around the world is growing, driving the need for more supportive 

ecosystems

The face of 
entrepreneurship is 
increasingly young

The face of entrepreneurship 
is increasingly
female

Access to funding remains the biggest hurdle — a range of options is essential
Source: EYGM Limited (2015)
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3. Global marketplace
Economic power continues to shift east and south, driving new patterns of trade and investment

Global economic power will continue shifting to
rapid-growth economies

The growing global 
middle class will 

continue to
drive the emergence of 
lucrative new markets

A “new knowledge world order” is emerging, with
Asia as a hub

Source: EYGM Limited (2015)
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4. Urban world
Effective infrastructure investment and sound planning will make future cities competitive and resilient

Global cities will accrue greater economic power and affluence Demographic patterns will help steer the
trajectory of urban growth around the globe

Sustainable and resilient urbanization will be
instrumental to the world’s future prospects

Source: EYGM Limited (2015)
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5. Resourceful planet
Growing demand and shifting supply are driving innovation in the energy and resources space

Competition for limited 
resources will intensify

Water scarcity will challenge food 
and energy security

Climate change and extreme weather events will
demand proactive measures to adapt or develop
resiliency Source: EYGM Limited (2015)
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6. Health reimagined
Technology and demographics converge to drive a once-in-a-lifetime 

transformation

Health care will become more connected to daily life through the 
growth of mobile and social health solutions

Health care will become more connected to daily life through the
growth of mobile and social health solutions

Cost, quality and access 
challenges will continue
to spur health care reform 
initiatives

Source: EYGM Limited (2015)
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Unmet need

Lead user

Extreme userExtreme user
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How ???

SAY
Listening…. Focus group interview

Face-to-Face interview
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How ???

DO
Observing….
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How ???

MAKE
User Workshop
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How ???

MAKE
User Workshop
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For ???
Customer Problem…..

Unmet Need…..

Customer Need…..

Customer Economic of Use…..



การประเมินความเป็นไปได้ส าหรับการท าพาณิชยกรรมเทคโนโลยีอาหารฟังก์ชั่น



ระบบการประเมินความเป็นไปได้ส าหรับการท าพาณิชยกรรมเทคโนโลยีอาหารฟังก์ชั่น
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Thailand’s scenario / 
Thailand 4.0



1.0 2.0 3.0 4.0

Thailand 1.0 Thailand 2.0 Thailand 3.0 Thailand 4.0

Agriculture
Light industry
Low wages

Heavy industry
Advance Machine Creativity + Innovation + Smart Thailand

Thailand’s scenario / Thailand 4.0





Thailand 4.0
Smart Farm 

Total Solution
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Agricultural BiotechnologyBIOTECH
•Plant breeding, Tissue culture,  Seeding

•Bio-control,  Bio-fertilizer

Digital AgricultureDIGI
•Data collection and management, Decision management 

•Big data and analytics, Sensors

Agricultural Robotics and AutomationROBOTIC
• Farm/growing automation, Drone manufacturing

•GPS- and vision-based self-guided tractors and harvesters

Logistic and PostharvestLOGI&POST
•Cleaning  Packing & Processing

• Logistic & Supply Chain Management

BiorefinaryBIOREFI
•Bio-energy, Biochemical and biomass product 

• Functional and novel food/feed, Biopharmaceuticals

Agricultural ServiceSERVICE
•Online marketplace, E-commerce

• Farm as a service, innovative food and food supply services

Novel Agriculture ProcessPROCESS
• Integrated farming, New theory agriculture

• Sustainable agri-system
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Source: Nesta (2015)
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Food trends

Source: Bruce Campbell (2015)

Food Megatrends Consumer trends in food selection
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Brain

4 Bs Focus

Beauty

Belly (weight management) Being (well-being)
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ดร.เสาวรัจ  รัตนค าฟู 

     ผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) 



การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0*

เสาวรัจ รัตนค าฟู
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

24 มีนาคม 2560
* เนื้อหาสรุปจากงานวิจัยโดยทีมวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรม, TDRI 1



ไทยแลนด์ 4.0

2



รัฐไทยกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทย
เติบโตช้าลงมาก

รายได้ต่อหัว = 
$ 5,779 (2558) 

3



4



ที่มา: Filipe, Abdon and Kumar (2012) 5



205020302000 2010 2020 2040

6



โมเดลการพัฒนาใหม่เนน้ฐานความรู้

7



ตัวอย่างบริษัทของไทยที่เด่นด้าน R&D

8



การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

ที่มา: UNESCO Institute for Statistics (UIS)

2.0 1.9
2.3

4.1

6.4

2549 2550 2552 2554 2557

4.3

2.2
2.0

1.3

0.5

3.0

ปี 2557

9



ประสิทธิภาพ R&D ของไทยอยู่ในระดับต่ า

10



ไม่มีประเทศไหนที่เน้นการท าวิจัย “ขึ้นหิ้ง”
สัดส่วนการลงทุนการวิจัยประเภทตา่ง ๆ ในปี 2557

หมายเหตุ: ข้อมูลของสิงคโปร์ป ี2556
ที่มา: UNESCO Institute for Statistics วิจัยที่ไม่ได้ระบุประเภท
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จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทยไทย
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กระตุ้นการลงทุน
ภาคเอกชน
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นักวิจัยไทย...น้อยกว่าต่างประเทศ
นักวิจัยเต็มเวลาต่อประชากร 1 ล้านคน

เกาหลีใต้

สิงคโปร์

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

จีน

ไทย

หมายเหต:ุ ข้อมูลของสิงคโปร์ ปี 2556 
ที่มา: UNESCO Institute for Statistics 

6,899 

6,665

5,386

2,052

1,113 

974 

ปี 2557

20



21



22



23

วิจัยโดยรัฐ....สู่ตลาด
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ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจัยเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เป้าหมายการวิจัย/โครงสร้างระบบวิจัย/นักวิจัย/เงินวิจัย

30



เป้าหมายการวิจัย

ปรับสัดส่วนให้เกิดการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้เร็วมากขึ้น 

31

เพิ่มการลงทุนการวิจัยโดยรวม

15% 35% 50%

1

วิจัยพื้นฐาน วิจัยประยกุต์ พัฒนา2

ร้อยละ 1 ของ GDP ในปี 2564



วิจัย-พัฒนา

จัดสรรทุน

นโยบาย สวทน.

สกว

มหาวิทยาลัย สวทช./สถาบันวิจัยของรัฐ ภาคเอกชน

ใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/ประชาชน

โครงสร้างระบบวิจัยปัจจุบัน

สวก สวรส เอกชน
กระทรวง
ต่างๆ

วช.

วช สวทช

32



วิจัย-พัฒนา

จัดสรรทุน

นโยบาย* สวทน.

สวก

มหาวิทยาลัย
(พื้นฐาน-พัฒนา)

สวทช.
(ประยุกต์-พัฒนาเชิงพาณิชย์) ภาคเอกชน

ใช้ประโยชน์ ผู้ประกอบการ/เกษตรกร/ประชาชน

ข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้างระบบวิจัย

เอกชน
กระทรวง
ต่างๆ

วช.

สกว

พัฒนาเชิงพาณิชย์

*หน่วยนโยบายก าหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ ประเมินผลกระทบของการวิจัยทัง้ระบบและช่วยกลั่นกรองงบประมาณ 
33



34

ส านักงบประมาณ

กระทรวง สวทช.มหาวิทยาลัย สกว. สวก.

ระบบเงินวิจัยปัจจุบัน

เอกชน

 งบประมาณน้อย ไม่แน่นอน วางแผน-ลงทุนระยะยาวไม่ได้
 ไม่สร้างแรงจูงใจไปสู่การใช้ประโยชน์จริง 
 เอกชนลงทุนน้อยปัญหา

จัดสรรน้อย มีเฉพาะทุนตั้งต้น
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ข้อเสนอระบบเงินวิจัย

จัดสรรล่วงหน้า 
5 ปีให้พอเพียง

จัดสรรเฉพาะ 
core funding

สมทบเมื่อ
เอกชนลงทุน

competitive  grant

 จัดสรรงบประมาณพอเพียง แน่นอน วางแผน-ลงทุนระยะยาวได้
 สร้างแรงจูงใจไปสู่การใช้ประโยชน์จริง 
 จูงใจให้เอกชนลงทุนเพิ่มข้อเสนอ

ส านักงบประมาณ

กระทรวง สวทช.มหาวิทยาลัย สกว. สวก.

เอกชน



ระบบทุนการศึกษาด้าน S&T ปัจจุบัน

36

1. การบริหารทุนไม่เชื่อมโยงกับ
ทิศทางประเทศ

2. ไม่มีข้อมูลในการวางแผน

3. บริหารจัดการทุนแบบ
แยกส่วน

ปัญหา
มีนักเรียนทุนที่จบกลับมา 
แต่ยังไม่ได้บรรจุท างาน
จ านวนไม่น้อย
นักเรียนทุนไม่ได้ใช้ศักยภาพ
อย่างเต็มที่หรือสมรรถนะไม่
สอดคล้องกับหน่วยงานใชทุ้น
จ านวนผู้สมัครทุนลดลงหรือ
สละสิทธิเพื่อไปเรียนแพทย์-
วิศวกรรม
การแย่งชิงผู้สมัครทุนระหว่าง
หน่วยงานผู้ให้ทุนและสาขา
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ข้อเสนอปฏิรูประบบทุนการศึกษาด้าน S&T

บริหารการจัดสรรทุนรวมศูนย์ 
- คณะกรรมการระดับชาติ
- สวทน. เป็นเลขานุการ
รวบรวมและกลั่นกรองความต้องการของสาขาต่างๆ
เน้นทุนสร้างนักวิจัยประยุกต์-พัฒนา
มีนโยบาย talent mobility สนับสนุน

สถาบันเฉพาะทาง/สมาคมอุตสาหกรรม                           
ส ารวจความต้องการธุรกิจ 
ธุรกิจทีต่้องการนักเรียนทุนไปท างานควร
สมทบเงินทุนบางส่วน 

กระทรวงวิทย์

คณะกรรมการ
ประสานงาน
ทุนการศกึษา

ก.พ.

กระทรวง
ศึกษา

สสวท.

สกว.

ระยะสั้น

คณะกรรมการ
ทุนการศกึษาแห่งชาติ

ระยะยาว

อุตสาหกรรม
1

แนวทางแก้ไขปัญหา

อุตสาหกรรม
2

อุตสาหกรรม
3

ภาพรวม

รายสาขา



สรุปข้อเสนอ (1)

แยกบทบาทหนว่ยงานใน innovation system ไม่ให้ทบัซ้อน
• แยกผู้ก าหนดนโยบายจากหน่วยงานให้ทนุ
• แยกหน่วยงานให้ทุนออกจากผู้ท าวิจัย    
• สถาบันวิจัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยได้รับเฉพาะ core R&D 

funding ที่เหลือต้องแข่งขันขอเงินทุนจากหน่วยงานให้ทนุ

ก าหนดหนว่ยงานนโยบายวิจัยระดับชาติ
• สวทน – นโยบายวิจัยด้าน S&T; วช - นโยบายวิจัยด้านอื่นๆ
• ก าหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ
• ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการวิจัยทั้งระบบ  
• ช่วยส านักงบฯ กลั่นกรองงบประมาณ 38



สรุปข้อเสนอ (2)
คงงบลงทนุด้านวิจัยพื้นฐาน เพิ่มวิจยัประยุกต์และพัฒนา 
• สถาบันวิจัย-มหาวิทยาลัยได้รับเงินสมทบจากรัฐ 3 เท่าของ          
รายได้วิจัยจากเอกชน ในช่วงต้น และค่อยๆ ลดการสมทบลง 

ตั้งสถาบันวจิัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
• ตั้งองค์กรใหม่ หรือ
• แยกหน่วยวิจัยอุตสาหกรรมออกจาก สวทช. หรือ
• ปฏิรูป governance สถาบันวิจัยของรัฐ ให้ตอบสนองตลาด

ปฏิรูประบบทนุการศึกษา และส่งเสริม talent mobility 
• บริหารการจัดสรรทุนรวมศูนย์ 
• ส่งเสริม talent mobility 39








