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จากรายงานดัชนีวทิยาศาสตรว์จิยัและนวตักรรมบันไดสู่การพฒันาประเทศปี
2564 ของสํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ แสดงไวว้า่ประเทศไทยในปี 2562 มี
นักวจิยัระดับปรญิญาโทและเอกรวมกันประมาณ 44,291 คน ในจาํนวนน้ี
รอ้ยละ 73 เป็นผู้ท่ีจบปรญิญาโท และมผู้ีท่ีจบปรญิญาเอกเพยีงรอ้ยละ 27
แต่หากดเูส้นทางอาชพีนักวจิยัในวงวชิาการ ก็จะต้องดจูากข้อมูลของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการในระดับอดุมศึกษา ซึ่งในรายงานดังกลา่ว พบวา่ มีนัก-
วชิาการรวมกนัทัง้ส้ิน 59,554 คน ในจาํนวนนีเ้ปน็ระดบัอาจารยท์ีไ่มม่ตีาํแหนง่
ทางวชิาการอยู่รอ้ยละ 62.5 หรอืเป็นจาํนวนเกือบ 40,000 คน เป็นระดับ
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อยู่รอ้ยละ 24.5 รวมกันแลว้เป็นประมาณรอ้ยละ 87 เป็น
ระดับรองศาสตราจารย์อยู่รอ้ยละ 11.2 คือกวา่ 6 พนัคนเศษ และเป็นระดับ
ศาสตราจารยข์ึ้นไปเพยีงรอ้ยละ 1.8 หรอืประมาณ 1,073 คนเท่านัน้ เนื่องจาก
นักวจิยัที่สามารถสรา้งนวตักรรมนั้นมกัจะต้องเป็นนักวจิยัที่มปีระสบการณ์
พอสมควรคือ เป็นระดับรองศาสตราจารย์ ซึ่งท้ังประเทศก็จะมอียู่ประมาณ
6,664 คน คือประมาณ 1 คนต่อประชากร 10,000 คน จงึนับวา่เรามจีาํนวน
นักวจิยัท่ีจะสามารถสรา้งสรรค์ นวตักรรมน้อยมาก เพราะกวา่จะทํางานวจิยั
หน่ึงชิน้ใหเ้กิดนวตักรรมจะต้องใชเ้วลาหลายปี หรอืบางครัง้ก็อาจจะได้ความรู้
แตไ่มส่ามารถขยบัเปน็นวตักรรมหรอืนาํไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิยไ์ด้ เนื่องจาก
ข้อจํากัดหลายประการ เช่น ไม่มีงบประมาณในการท่ีจะถอดความรูใ้ห้เป็น
เทคโนโลยต้ีนแบบ นวตักรรมท่ีได้มานัน้ไมคุ่้มทนุในเชงิพาณชิยห์รอืเปน็นวตั-
กรรมท่ีไมส่ามารถแข่งขันกับสินค้าทดแทนท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ ฯลฯ

ขอ้มลูอกีชดุหนึ่งซึ่งแสดงถงึความจาํกดัดา้นนกัวชิาการดไูดจ้ากจาํนวน
นักวชิาการท่ีตีพมิพบ์ทความในวารสาร ข้อมูลน้ีได้จากการศึกษาภายใต้แผน-
งานคนไทย 4.0 โดยใช้ฐานข้อมูล NRIIS Thai LIS และ ThaiJo ของ

มหาวทิยาลยัไทยจะขับเคลื่อนประเทศสู่
Thailand 4.0 ได้แค่ไหน?
มิง่สรรพ์ ขาวสอาด

ความท้าทายอนัยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
กค็อื การกา้วขา้มกบัดกัรายไดป้านกลางคอื
ยกระดับรายได้ต่อหวัของคนไทยใหเ้ท่า
เทียมกับประเทศพฒันาแลว้ ซึ่งรฐับาลไทย
ก็ได้ต้ังความหวงัไวว้า่จะสามารถขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของประเทศ 4.0
ซึ่งจะเป็นประเทศที่นอกจากจะพฒันาแลว้
ยงัจะเปน็ประเทศท่ีดํารงอยูบ่นพื้นฐานของ
องค์ความรูแ้ละนวตักรรม ไม่ได้อาศัยแต่
เพยีงทรพัยากรธรรมชาติ มรดกทางวฒัน-
ธรรมจากบรรพบุรษุ และแรงงานไรทั้กษะ
ดงันัน้ การลงทนุในการวจิยัและพฒันานวตั-
กรรม ตลอดจนการสรา้งทักษะวจัิยและ
นวตักรรมจงึเปน็เงือ่นไขสาํคญัทีท่าํใหค้วาม
คาดหมายสัมฤทธิผ์ลได้ในอนาคต

ในปจัจบุนั เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่จาํนวน
และคณุภาพของบคุลากรวจิยัและนวตักรรม
ไมเ่พยีงพอและไมต่รงตอ่ความตอ้งการของ
ภาคผลติ บรกิารชมุชน และสงัคมของประ-
เทศ ประเทศไทยจงึไดว้างเปา้หมายวา่จะตอ้ง
เพิม่สดัสว่นของบคุลากรดา้นวจิยัและพฒันา
ทีท่าํงานวจิยัเทยีบเทา่เตม็เวลาตอ่ประชากร
จาก 25 คนต่อประชากร 10,000 คน ใน
ปจัจบุนัเปน็ 30 คนตอ่ประชากร 10,000 คน
ภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2570)
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รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ซ่ึงได้ศึกษา
จาํนวนบทความท่ีตี-พมิพใ์นชว่งเวลาต้ังแต่ปี 2553-2564
เป็นเวลา 12 ปี ใน 5 สาขาวชิา พบวา่ นักวชิาการท่ีตีพมิพ์
บทความเพยีงครัง้ เดียวมถึีงประมาณรอ้ยละ 66-82 ใน
บรรดาจาํนวนนักวชิาการมากมายท่ีมตีีพมิพบ์ทความส่วน-
ใหญ่รอ้ยละ 60-80 เป็นบทความวชิาการท่ีมาจากวทิยา-
นพินธ์ ซึ่งการตพีมิพเ์พยีงครัง้เดยีวหมายความวา่ หลงัจาก
สาํเรจ็การศกึษาแลว้กไ็มไ่ดท้าํงานวจิยัอกีตอ่ไป ดงันัน้ จาํนวน
นักวชิาการท่ีสามารถทํางานต่อยอดไปได้เรื่อยๆ จึงจะมี
จาํนวนน้อยมาก

อกีคําถามหนึ่งท่ีค่อนขา้งสําคัญก็คือ แลว้นกัวชิาการ
ที่เรามนีั้นสามารถผลติผลงานที่มคีณุภาพได้ดีขนาดไหน
ซึ่งการตอบคําถารมน้ีก็จะต้องไปดวูา่ บทความท่ีตีพมิพน้ี์มี
อยูว่ารสารในระดับใด ซึ่งแบง่เปน็ 3 ระดับคือ TCI1 (วารสาร
ท่ีผ่านการรบัรองคณุภาพ) TCI2 (วารสารท่ีอยู่ระหวา่งการ
ปรบัปรงุคณุภาพ) และ TCI3 (วารสารท่ีไมผ่า่นการรบัรอง)

การศึกษา พบวา่ บทความส่วนใหญ่จะตีพิมพ์อยู่ใน
กลุม่ระดับกลางๆ คือ TCI2 ถึงรอ้ยละ 40-55 ส่วนการ
ตีพมิพใ์นวารสารในระดับสูงสุดคือ TCI1 น้ันทําได้มากท่ีสุด
ในสายวทิยาศาสตรก์ารแพทย์คือ ประมาณรอ้ยละ 47 ของ
การตพีมิพใ์นสาขานี้ หากจะตดิตามนกัวจิยับนเสน้ทางอาชพี
ต่อไปก็คือ ติดตามจาํนวนนักวจิยัท่ีได้รบัรางวลัวจิยัดีเด่น
แหง่ชาติ ในรปูท่ี 1 แสดงจาํนวนรางวลัดีเด่นในชว่ง 36 ปีท่ี
ผ่านมา พบวา่ สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์มผู้ีได้รบัรางวลั
มากท่ีสุดคือ 44 คน การวจิยัด้านเมดิฮับอาจจะมี impact
ต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 มากท่ีสุด

ปญัหาความจาํกดัของบคุลากรวจิยัในวงวชิาการของ
ไทยจงึไมใ่ชแ่คป่ญัหาการขาดแคลนจาํนวนบคุลากรในระดบั
critical mass แต่ยังมคีวามขาดแคลนคณุภาพ และการ

สะสมทนุทางปัญญา (intellectual capital) ไมเ่พยีงพอ
การจะสรา้งคณุภาพในประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะ
ผู้ทํางานสนับสนุนนักวจิยัรุน่ใหม่ พบวา่ กวา่จะสรา้งนัก-
วชิาการท่ีสรา้งสรรค์ผลงานได้อย่างมคีณุภาพต้องใชเ้วลา
5-10 ปขีึ้นไป และต้องมผีูท้รงคณุวฒุท่ีิมคีวามสามารถและ
ยอมสละเวลามาโคช้นกัวจิยัรุน่ใหม่ รวมทัง้ ยงัตอ้งมเีวทแีลก
เปลีย่นเรยีนรู้ เพือ่ใหผ้ลงานวจิยัทีต่รงประเดน็มคีวามแมน่ยาํ
ถกูต้อง สมควรต่อการเผยแพร่

ท่ีสําคัญคือ ยุทธศาสตรท่ี์จะขบัเคลื่อนประเทศสู่เปา้-
หมายไทยแลนด์ 4.0 คงอาศัยมหาวทิยาลยัอย่างเดียวไมไ่ด้
อาจต้องมกีารดึงสมองไทยที่ไหลไปต่างประเทศกลบับ้าน
และสนบัสนนุงานวจิยัในภาคเอกชนมากขึ้น รวมทัง้ สนบัสนนุ
การวจิยัรว่มของนักวจิยัไทยกับนักวจิบัต่างประเทศและ
นักวจิยัภาคเอกชน

บทสรปุเชงินโยบายน้ีตีพมิพใ์นหนังสือกรงุเทพธรุกิจ
คอลมัน์ประเทศไทย iCare ฉบับวนัพุธท่ี 28 กันยายน 2565

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.มิง่สรรพ์ ขาวสอาด
มูลนิธสิถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

หน่วยส่งมอบผลลพัธแ์ผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200
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