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นวัตกรรม #ทางออก จากกับดักรายได้ปานกลาง

2ที่มา: Agenor (2016)

กับดักรายได้ปานกลาง

อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจต ่าลง
จากอดีตมาก เพราะ วิธีเดิม ๆ 

ให้ผลตอบแทนลดลง 
หรือ ใช้ไม่ได้แล้ว!

ประเทศท่ีออกจากกับดักได้

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

ภาคธุรกิจในเศรษฐกิจ
มีการใช้และคิดค้นนวัตกรรม

มูลค่าเพิ่มสูง
แตกต่างจากคู่แข่ง



ภาครัฐส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอย่างเต็มท่ี #แต่....
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...เราออกตัวช้า แถมยังวิ่งช้ากว่าประเทศอ่ืน #ยิ่งนานยิ่งโดนท้ิงห่าง
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ที่มา: ข้อมูลจาก World Bank, UN, UNESCO ค านวณโดยผู้วิจัย



การแข่งขันจะกดดันให้เอกชนสร้างนวัตกรรม
#ถ้าไม่ต้องแข่งกับใครก็ไม่ต้องท าอะไรมาก

ก าไรก่อนมีนวัตกรรม

การแข่งขันทางธุรกิจท าให้
ก าไรก่อนมีนวัตกรรมลดลง

มาตรการส่งเสริมนวัตกรรม
ของภาครัฐช่วยลดต้นทุน
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(อ)สมการนวัตกรรม

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ช่วยปกป้องผู้สร้างนวัตกรรม

ก าไรหลังมีนวัตกรรม – ต้นทุนของนวัตกรรม >

การแข่งขันเป็นหน่ึงในปัจจัยหลัก แต่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในบริบทการส่งเสริมนวัตกรรม

#การแข่งขันหายไปไหน?



เทคโนโลยี
“การแข่งขัน” ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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- ส่วนใหญ่หมายถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
- กล่าวถึงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อลดความเหลื่อมล ้า
- แต่ไม่มีเรื่องการแข่งขันทางการค้า ในบริบทการส่งเสริมนวัตกรรมเลย

ที่มา: (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 24 สิงหาคม 2560 วิเคราะห์โดยผู้วิจัย
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ที่มา: ข้อมูลจาก SET ค านวณโดยผู้วิจัย
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Foods
Beverages
Textiles
Fabricated metal products
Motor vehicles
Petroleum extraction
Petroleum products
Chemicals
Computers and electronics
Electrical equipment
Energy
Water
Land transport
Air transport
Construction
Real estate
Financial services
Insurances
Health
Telecommunications
Broadcastings
Wholesale trade
Retail trade

มีเพียงบางอุตสาหกรรมท่ีแข่งขันรุนแรงขึ้น
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การแข่งขันต ่า

การแข่งขันสูง



ระดับการแข่งขันแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสองทศวรรษท่ีผ่านมา
#ทศวรรษท่ีหายไปของการก ากับดูแลการแข่งขัน
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ที่มา: ข้อมูลจาก SET ค านวณโดยผู้วิจัย



ถ้าการแข่งขันสูงขึ้น เอกชนจะสร้างนวัตกรรม
มากขึ้นหรือไม่ และ อย่างไร

เศรษฐกิจ คิดใหม่ #1



ยังไม่มีข้อสรุปว่าการแข่งขันส่งผลต่อนวัตกรรมอย่างไร

Kenneth Arrow (1962) Joseph Schumpeter (1942)

บริษัทต้องการสร้างนวัตกรรม
เพื่อหนีจากการแข่งขันที่รุนแรง
- ผู้ผูกขาดไม่มีแรงจูงใจ

บริษัทใหญ่เปน็ผู้สร้างนวัตกรรม
- มีทรัพยากรเยอะกว่า
- แบกรับความเสี่ยงได้มากกว่า
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Aghion, Bloom, Blundell, Griffith and Howitt (2005)
ความสัมพันธ์มีทัง้บวกและลบเปน็ลักษณะตัวยูคว ่า

มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ !

VS

แข่งขันสูง 
นวัตกรรมสูง

แข่งขันสูง
นวัตกรรมต ่ำ



ค านวณผลกระทบของการแข่งขันต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างไร
#ค านวณลูกศรสีเขียว
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งบการเงิน
บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

การแข่งขันใน
ระดับอุตสาหกรรม

Trade Map, CEIC

การส ารวจ
การวิจัยและพัฒนา

ของ สวทน.

การวิจัยและพัฒนา
ในระดับอุตสาหกรรม

ปัจจัยอื่น ๆ

Control function

Random effects และ 
year fixed effects

Log-quadratic

อัตราแลกเปล่ียน
รายอุตสาหกรรม
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ความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันและการวิจัยและพัฒนา
มีลักษณะเป็นตัวยูคว ่า #ลูกศรสีเขียวในรูปท่ีแล้ว
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ลงทุนสูง

ลงทุนต ่า
การแข่งขันน้อย การแข่งขันมาก

Note: ค่าที่แสดงเปน็ค่าของปี 2015

อุตสาหกรรมการผลิต

ทุกอุตสาหกรรม



การแข่งขันท่ีพอเหมาะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

เศรษฐกิจ คิดใหม่ #2

แล้วผลของนโยบายส่งเสริมนวัตกรรม?



จูงใจเอกชนด้วยก าไรจากการสร้างนวัตกรรม
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ก าไรส่วนเพิ่มจาก
การวิจัยและพัฒนา

การแข่งขันใน
ระดับอุตสาหกรรม

นโยบายส่งเสริม
นวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนา
ในระดับบริษัท

ปัจจัยอ่ืน ๆ

#ก าไรส่วนเพิ่มยิ่งมาก
ยิ่งท าวิจัยและพัฒนามากขึ้น

ก าไรก่อนมีนวัตกรรม

(อ)สมการนวัตกรรม

ก าไรหลังมีนวัตกรรม – ต้นทุนของนวัตกรรม >



ผลของการแข่งขันท่ีเพ่ิมขึ้น เทียบกับมาตรการส่งเสริมนวัตกรรม
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0.0 1.0 2.0 3.0

การแข่งขันเพ่ิม 20%

การแข่งขันเพ่ิม 10%

เป็นบริษัทขนาดใหญ่

เป็นบริษัทขนาดกลาง

สัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพ่ิม 10%

ลดหย่อนภาษี 200%

โครงการ iTAP

บริการทดสอบและวิเคราะห์ สวทช.

จ้าง/ร่วมวิจัยกับ สวทช.

มาตรการของส านักงานนวัตกรรม

สิทธิประโยชน์เทคโนโลยีขั้นสูง BOI 

ค่าเฉลี่ย

ช่วงความเช่ือมั่น 95%

ไม่พบผลกระทบด้านบวก• อุทยานวิทยาศาสตร์
• เงินกู้และเงินอุดหนุน วิจัยพัฒนาภาคเอกชน • บริการทรัพยส์ินทางปัญญา

• บริการของส านักจัดการสิทธิเทคโนโลยี
• การลงทุนทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (BOI)

ผลกระทบต่อก าไรส่วนเพ่ิมจากการวิจัยและพัฒนา ต ่า สูง

 การแข่งขันกระทบทุกราย แต่มาตรการส่งเสริมนัน้ได้เพียงบางกลุ่มเท่านัน้ 



การแข่งขันที่ไม่มากเกินไป กระตุ้นการวิจัยพัฒนาได้

การแข่งขันสามารถจูงใจผู้ประกอบการให้สร้าง
นวัตกรรมไดด้ีมากเมื่อเทียบกับนโยบายส่งเสริม

#ปรับโฟกัสนโยบาย#แล้วยังไงต่อ



ก ากับดูแลการแข่งขันให้สอดคล้องกับการส่งเสริมนวัตกรรม
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การผูกขาด
การแข่งขันสมบูรณ์
ประสิทธิภาพเชิงสถิต

การแข่งขันท่ีสามารถท างานได้
(Workable competition)

ประสิทธิภาพเชิงสถิต
Static efficiency

ประสิทธิภาพเชิงพลวัต
Dynamic efficiency

#ขยายเค้กให้เต็มถาด #ขยายทัง้ถาดให้ใหญ่ขึ้นด้วยนวัตกรรม

ใช้ประสิทธิภาพเชิงพลวัตเป็นวัตถุประสงค์ มีการแข่งขันท่ีสามารถท างานได้เป็นเป้าหมาย



ก ากับดูแลสู่การแข่งขันท่ีท างานได้
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ลดความซับซ้อนและซ ้ าซ้อนของกฎหมาย ที่ เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ 
ทบทวนความจ าเป็นของใบอนุญาตต่าง ๆ

ลดอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขันของรายใหม่ที่ เกิดจาก
พฤติกรรมกีดกันคู่แข่งและการเช่ือมโยงในแนวด่ิง

เน้นการก ากับดูแล พฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขัน
มากกว่าการก ากับโครงสร้างตลาด

ระบบตลาดมีข้อบกพร่องเสมอ (market failures)
ต้องมีการออกแบบและก ากับดูแลที่ดี

การแข่งขันที่ดีเป็น กลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง 
และจะช่วยลดความจ าเป็นของการควบคุมราคา



ถ้าจะส่งเสริมนวัตกรรม 
ควรเร่ิมต้นท่ีเหตุ 

เร่ิมท่ีสมการนวัตกรรม
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Disclaimer

• The views expressed in this study are of the authors and may not represent those 
of organizations affiliated with the authors or organizations which provide data

• Viewers may share, copy and redistribute this presentation and/or transform and 
build upon the material under the following terms:
1) You must give appropriate credit and indicate if changes were made
2) You may not use the material for commercial purposes
3) If you transform or build upon the material, you must distribute your contributions 
under the same term
(For more information: please see https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/) 
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