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1. การบริหารงานวิจัยและผลงานวิจัยของ สศค.
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) เป็นหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลัง
มีภำรกิจ หน้ำที่ควำมรับผิด ชอบหลักเกี่ยวกับกำรเสนอแนะ ออกแบบนโยบำยและ
มำตรกำรด้ำนกำรคลัง ระบบกำรเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภำคและเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศที่มีคุณภำพเชิงรุกต่อกระทรวงกำรคลัง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคมอย่ำงยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้กำรออกแบบนโยบำย
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ลอย่ ำ งสู ง สุ ด ประกอบกั บ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ กำรยอมรั บ
จำกทุ ก ภำคส่ ว น สศค. จึ ง ใช้ ผ ลงำนวิ จั ย ที่ ไ ด้ มี ก ำรศึ ก ษำเชิ ง ลึ ก และมี ก ำรรั บ ฟั ง
ควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วน โดยกำรเปิดเวทีสัมมนำเผยแพร่ผลงำนวิจัย ซึ่งมีกำรเชิญ
ผู้แทนหน่วยงำนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมำร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งทำให้ผลงำนวิจัย
สะท้อนกำรนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่ำงเป็นรูปธรรม ก่อนจะนำผลที่ได้จำกงำนวิจัยมำใช้
สำหรับกำรออกแบบเสนอแนะนโยบำยนั้น ๆ
ด้วย สศค. ที่เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทำงำนวิจัย กำรจัดตั้ง
หน่วยงำนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร กำกับดูแล และดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง
กับงำนวิจัยโดยเฉพำะ ซึ่งจะเป็นกำรเอื้อประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนวิจัยให้คล่องตัว
มีประสิ ทธิภ ำพ จึงเป็ นแนวนโยบำยให้มี กำรจัด ตั้งฝ่ำยบริ หำรงำนวิจั ย ภำยใต้ ศูน ย์
บริหำรงำนวิจัยและบรรณสำรสนเทศ (ศวบ.) ขึ้น โดยที่ให้ฝ่ำยบริหำรงำนวิจัย มีอำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้
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การบริหารงานวิจยั และผลงานวิจยั ของ สศค.

ภำพที่ 1 อำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรงำนวิจัย
กาหนดนโยบายและ
วางแผนยุทธศาตร์การ
วิจัยของ สศค. ให้สอดรับ
กับการพัฒนาประเทศ

กากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลโครงการวิจัย
อย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ

ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางวิชาการผ่านการ
สัมมนาทางวิชาการสู่
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาเชิงวิชาการ
สู่งานวิจัย โดยการจัดหาแหล่ง
เงินทุน พร้อมทั้งดาเนินการ
เบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

พัฒนาระบบบริหาร
และแนวทางกากับการ
ดาเนินงานโครงการวิจัย
ของ สศค.

สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มำ : จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรงำนวิจัย ศูนย์บริหำรงำนวิจัยและบรรณำสำรสนเทศ
ทั้งนี้ จากอานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหำรงานวิจัย ภายใต้ ศวบ. ข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าฝ่ายบริหำรงานวิจัยมีความสาคัญและเป็นหน่วยงานที่มีอานาจ ความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ สศค. โดยตรง ซึ่งการบริหารจัดการงานวิจัยให้สาเร็จ
ลุล่วง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับนับถือจากสาธารณชน มีกระบวนการขั้นตอนอย่าง
เบื้องต้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1.1) การบริหารจัดการงานวิจัยของ สศค.
ลั ก ษณะงำนวิ จั ย ของ สศค. เป็ น กำรสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลำกร
ในองค์กรทำงำนวิจัย เพื่อเป็นกำรสะสมองค์ควำมรู้ และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ผลที่ได้จำกกำรวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กร ต่อยอด
กำรศึกษำให้เหมำะสมกับภำรกิจหน่วยงำน ด้วยเหตุนี้ กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย
ของ สศค. โดยฝ่ำยบริหำรงำนวิจัย จึงเป็นในระดับภำยในองค์กร ดังมีรำยละเอียด
โดยสังเขปตำมภำพที่ 2 ดังต่อไปนี้
ภำพที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยฝ่ำยบริหำรงำนวิจยั
1

บุคลากร สศค.
ยื่นข้อเสนอ

การวิจัย

4

2

3

พิจารณาข้อเสนอฯ
เบื้องต้น โดยคณะทางาน
ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของ

ส่งข้อเสนอการวิจัยให้
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

5

6

โครงการเสร็จสิ้น
ปิดโครงการ
รายงานต่อผู้บริหาร

จัดสัมมนาเผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่
สาธารณชน

7
คณะผู้วิจัยส่งงานให้
คณะกรรมการตรวจรับ
งานวิจัยตามงวดงาน
(4 งวดงาน)

วช. พิจารณาความ
เหมาะสมและความ
คุ้มค่าแล้ว ส่งให้สานัก
งบประมาณ

8
ผลการพิจารณา
สนับสนุน เริ่ม
ดาเนินการวิจัย
(1 ต.ค.)

9
สานักงบประมาณ
พิจารณาเข้า
คณะกรรมาธิการ

ที่มำ : จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรงำนวิจัย ศูนย์บริหำรงำนวิจัยและบรรณำสำรสนเทศ
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การบริหารงานวิจยั และผลงานวิจยั ของ สศค.

1.2) ภาพรวมงานวิจัยของ สศค. ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2562)
งำนวิจัยจึงมีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงมำกในกำรสนับสนุนภำรกิจของ
สศค. ทำให้ตลอดระยะเวลำ 12 ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2562
สศค. ได้มีกำรดำเนินงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องด้วยงบประมำณที่จำกัด
และคุ ณ ภำพผลงำนไม่ ต อบโจทย์ ประโยชน์ ไ ม่ ส ะท้ อ นถึ งกำรแก้ ไ ขปั ญ หำสั งคม
ในวงกว้ำงจึงทำให้โครงกำรวิจัยที่เสนอของบประมำณแผ่นดินผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวังไว้ โดยภำพรวม
งำนวิจัยของ สศค. ที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2562) พบว่ำ ร้อยละ 35
ของโครงกำรวิจัยทั้งหมดที่เสนอของบประมำณแผ่นดินไม่ได้รับกำรอนุมัติจัดสรร
งบประมำณ และในปีงบประมำณ 2553 มีโครงกำรที่ไม่ได้รับสนับสนุนให้ดำเนิน
งำนวิจัยมำกที่สุดถึงร้อยละ 75 รองลงมำ คือ ปีงบประมำณ 2555 คิดเป็นร้อยละ 67
ตำมรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1

8

ตำรำงที่ 1 ภำพรวมงำนวิจัยของ สศค. ที่ผ่ำนมำ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2562)
หน่วย : บำท
งบประมาณ
ที่เสนอขอ

งบประมาณ
ที่จัดสรร

งบประมาณ
ที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร

ร้อยละ

จานวน
ข้อเสนอ

จานวน
ข้อเสนอ
ที่จัดสรร

จานวน
ข้อเสนอ
ที่ไม่ได้
จัดสรร

ร้อยละ

2551

14,420,500

12,920,500

1,500,000

10

9

8

1

11

2552

15,650,840

7,348,040

8,302,800

53

9

5

4

44

2553

15,405,980

4,340,740

11,065,240

72

8

2

6

75

2554

16,607,660

12,195,320

4,412,340

27

8

6

2

25

2555

10,374,760

3,495,400

6,879,360

66

6

2

4

67

2556

11,505,882

9,927,882

1,578,000

14

8

7

1

13

2557

7,170,890

5,006,160

2,164,730

30

7

5

2

29

2558

17,360,320

8,297,400

9,062,920

52

10

7

3

30

2559

11,717,120

9,728,120

1,989,000

17

8

7

1

13

2560

9,576,280

5,401,280

4,175,000

44

6

3

3

50

2561

9,424,340

4,148,600

5,275,740

56

6

3

3

50

2562

4,165,535

2,460,400

1,705,135

41

4

3

1

25

รวม

128,959,604

72,349,342

56,610,265

44

89

58

31

35

ปี
งบประมาณ

ที่มำ : จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรงำนวิจัย ศูนย์บริหำรงำนวิจัยและบรรณำสำรสนเทศ
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การบริหารงานวิจยั และผลงานวิจยั ของ สศค.

การย้ อ นมองงานวิ จั ย จากสถิ ติ ที่ ผ่ า นมา ท าให้ เ กิด การเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว
เพื่ อ ให้ ผ ลงานวิ จั ย มี สั ด ส่ ว นการได้ รั บ อนุมั ติ จั ด สรรงบประมาณในแนวโน้ ม ที่ สู งขึ้ น
และเพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น ในหัวข้อถัดไป จะทาให้สามารถนาไปเป็นแนวทางประกอบการเขียนโครงร่าง
งานวิจัยได้อย่างเหมาะสมตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและทันสถานการณ์อีกด้วย
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2. การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ
ปัจจุบันเป็นที่รู้กันดีว่าการวิจัยมีส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลได้
กาหนดให้มีการปรับปรุงระบบวิจัยไว้ในแผนยุทธสาสตร์การวิจัยแห่งชาติ และจัดทา (ร่าง)
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่ได้กล่าวถึง
ความเป็นมาของการปฏิรปู ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งภาครัฐได้มีการดาเนิน
การผลักดันและขับเคลื่อนในหลายมิติ เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มี
เสถียรภาพจาเป็นต้องอาศัยความรูค้ วามก้าวหน้าในการวิจยั และนวัตกรรมทีต่ อ้ งมีการสร้าง
และสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการนาพาประเทศให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยต้องขับเคลื่อนประเทศจากประเทศที่ใช้
แรงงานไปเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มุ่งเน้นการกระจายรายได้ การลดความเหลื่อมลา การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
การสร้างภูมคิ ุ้มกัน และเพื่อทาให้ประเทศไทยปรับตัวรองรับผลกระทบที่เกิดขึนจากกระแส
ของการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบนั ซึง่ ในทีน่ จะกล่
ี าวถึงความเชือ่ มโยงต่าง ๆ
ทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลอันนาไปสูค่ วามจาเป็นในการปฏิรปู ระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ
สภาปฏิรปู แห่งชาติ (2558) ได้เสนอแนวทางในการจัดทาวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การปฏิรูปประเทศไทย โดยกล่าวถึงกลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยต้องยก
เครือ่ งเศรษฐกิจเสียใหม่ เน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ แทนการเน้นทรัพยากรพืนฐาน ที่นับวันจะหมดลงเรื่อย ๆ โดยในอดีต
ประเทศไทยมี พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั งแต่ Thailand 1.0 ที่ เ น้ น
เกษตรกรรมแบบดังเดิมมาสู่ Thailand 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา และพัฒนาสู่ Thailand
3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึน และประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
เปลี่ยนผ่านไปสู่ Thailand 4.0 ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศ
โลกทีห่ นึง่ ปรับเปลีย่ นจากประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูง และปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม

11

การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ

ภาพที่ 3 แบบจาลองการขับเคลื่อนความมั่นคั่งของประเทศไทย

ในช่วง Thailand 3.0 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 7 - 8 ทาให้มีความคาดหวังว่าไทยจะก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงค์โปร แต่ในความเป็นจริง Thailand 3.0 เป็นการเร่ง
การเจริญเติบโตเพื่อให้ทันประเทศที่พัฒนาแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนตามมาจึงเป็น
แบบก้ า วกระโดด กล่ า วคื อ มี ก ารน าความรู้ แ ละเทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศมาใช้
ในภาคอุตสาหกรรม เกิดอุตสาหกรรมลูกโซ่ต่าง ๆ ตามมา ประเทศไทยไม่สามารถสร้าง
ความรู้หรือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง จึงเกิดคาถามว่าประเทศไทยจะพึ่งตนเองได้อย่างไร
หลังจากเผชิญกับวิกฤตต้มยากุ้ง ในปี พ.ศ. 2540 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ก็ตกลงมาอยู่ร ะดั บร้อ ยละ 3 - 4 มาเกือ บ 20 ปี ซึ่งเรีย กว่ าภาวะของการติ ดอยู่ใ น
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศ
ไทยกาลังติดอยู่ใน “Competitive Nutcracker” กล่าวคือ ไทยไม่สามารถขยับ ขึนไป
แข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่งทีข่ บั เคลือ่ นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
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ความคิดสร้างสรรค์ เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกันไม่สามารถขยับ
ลงมาแข่งขันกับประเทศคูแ่ ข่งขันทีข่ บั เคลือ่ นด้วยการผลิตสินค้าต้นทุนต่า ด้วยแรงงาน
จานวนมหาศาลและราคาถูก อย่างจีนหรือเวียดนามใต้ ไทยติดอยู่ตรงกลางที่เรียกว่า
“Stuck in the Middle” นอกเหนือจากการติดอยู่ในกับดับประเทศรายได้ปานกลาง
ภายใต้ Thailand 3.0 ไทยยังเผชิ ญกั บดั บความเหลื่อ มล า (Inequality Trap) คื อ
ช่องว่างของรายได้คอื โอกาสของคนจนและคนรวยที่กว้างห่างออกจากกันมากขึน และ
กับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) ที่เกิดขึนจากการพัฒนา โดยเน้นความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจแต่ละเลยการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีอยู่ การยกระดับ
ศักยภาพและภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์ ซึง่ ส่งผลกระทบเชิงลบในมิตติ า่ ง ๆ มากมาย
ดังนัน ประเทศไทยต้องหันมาให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นของตนเองให้ได้ โดยเฉพาะในภาคเกษตร
ที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศ ซึ่งไทยจาเป็นต้องยกเครื่องกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ แทนการเน้นทรัพยากรพืนฐานที่นับวันจะหมดลงเรื่อย ๆ เป็นการเติมเต็ม
“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” เพือ่ “สร้างมูลค่า” แทน “การเพิม่ มูลค่า” โดยผลลัพธ์
ทีต่ อ้ งการจะเป็นในลักษณะ “ทาน้อยได้มาก” ไม่ใช่ลกั ษณะ “ทามากได้นอ้ ย” อีกต่อไป
โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชุดใหม่ได้กล่าวถึงแนวทางการนาพาประเทศไทย
ให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก คือกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมลา
และกับดักความไม่สมดุล พร้อมกับการนาประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในบริ บ ทของโลกยุ ค The Fourth Industrial Revolution
โดยปรั บเปลี่ย นกลไกการขั บเคลื่อ นการเติ บโตชุด ใหม่ (New Growth Engines)
ประกอบด้วย 3 กลไกสาคัญ คือ
1) กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
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2) กลไกการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม
(Inclusive Growth Engine)
3) กลไกการพัฒนาทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green Growth Engine)
กลไกการขับเคลื่อนชุดใหม่ประกอบด้วย 5 วาระ คือ
วาระที่ 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
วาระที่ 2 : การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต
วาระที่ 3 : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
วาระที่ 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด
วาระที่ 5 : การบูรณการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
ภาพที่ 4 Thailand 4.0 แบบจาลองการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่งและยืนยัน

ที่มา: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ
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ในส่วนของการพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (วาระที่
2) มีเป้าหมายหลัก คือ การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างจาก “ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพา
เทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ” สู่ “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
ของตนเองในระดั บ ที่ เ หมาะสม” และได้ ก าหนด 5 กลุ่ ม เทคโนโลยี / อุ ต สาหกรรม
เป้าหมายที่ต้องการพัฒนาขึนในประเทศ ประกอบด้วย
1) กลุม่ เกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Food & Agriculture - Biotech)
2) กลุม่ สุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชวี การแพทย์ (Health & Wellness – Biomedical)
3) กลุ่ม เครื่ องมื ออั จฉริ ยะและหุ่ นยนต์ ใช้เ ทคโนโลยีเ มคาทรอนิกส์ (Smart
Devices & Robotics – Mechatronics)
4) กลุ่มดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital &
IOT - Embedded Technology)
5) กลุ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรม ใช้ Service Design ในการสร้ า งมู ล ค่ า
(Creative & Culture - High Value Services)
ทังนี เพื่อปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นการรังสรรค์นวัตกรรม
โดยเน้น การพัฒ นาใน 3 นวัต กรรมส าคั ญคือ นวั ตกรรมในตัวผลิต ภัณฑ์ นวัตกรรม
ในกระบวนการผลิต และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ แต่ละกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย ได้ มีก ารก าหนด วิ สัย ทัศ น์ เป้ า หมายการสร้า งมู ลค่ า ทางเศรษฐกิจ กลไก
1
ขับเคลื่อน และ (Roadmap) การพัฒนาไว้ทังระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว
2.1 การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อตอบโจทย์วาระประเทศ
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Thailand 4.0 จึงเป็นเรื่องของการปฏิรูปการวิจัย
พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม นอกเหนือจากการระบุกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วได้
กาหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ ดังนี
1

ประพันธ์ ผาสุกยืด.(2560).ได้นิยามคาว่า Roadmap หมายถึง กลยุทธ์ทจี่ ะนาเราไปสูเ่ ป้าหมาย
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2.1.1 การวิจัย ต้อ งเป็น การวิจั ยเพื่อ สร้า งฐานรากและต่ อยอดให้เ กิด การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ เป็นมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้งาน (Demand-Oriented)
มากขึ น กล่ า วคื อ จะต้ อ งตอบโจทย์ ป ระเด็ น ปั ญ หาและโอกาสในระดั บ โลกและ
ระดับประเทศ และโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชน
2.1.2 การวิ จั ย ต้ อ งอยู่ ใ นรู ป แบบงานวิ จั ย ที่ ทั่ ว โลกใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย
(Global Platform) โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกับพันธมิตรการวิจัยในระดับโลก
2.1.3 การวิจัยต้องมีความเฉพาะเจาะจง และมุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์หรือประเด็นการวิจัยนัน ๆ
จากทิ ศ ทางการวิ จั ย ข้ า งต้ น “5 เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย”
จึงถูกแปลงออกมาเป็น “การวิจัยเชิงบูรณาการ” เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและ
โอกาสในระดับโลกและระดับประเทศ และโอกาสทางธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งมีอยู่
หลากหลายประเด็ น อาทิ เกษตรและอาหาร พลั งงาน สั งคมสู งวั ย เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การบริหารจัดการน า การปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ า และ
การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น

2.2 สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
เมือ่ พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550) จะเห็นว่าประเทศไทย
ให้ความสาคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับค่อนข้างต่า สะท้อนจากค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่อยู่ในระดับต่า
โดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.25 เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า GDP อี ก ทั งสั ด ส่ ว นของภาคเอกชน
ในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับภาครัฐก็อยู่ในระดับต่าเช่นเดียวกัน
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 39 และอยู่ที่ร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 2550
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ตารางที่ 1 การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2550

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2559) ภาครัฐได้มีความพยายามที่จะเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลก คือ ร้อยละ 1.04 โดยได้กาหนดเป้าหมายการลงทุนด้าน
การวิจยั และพัฒนาไว้ทรี่ อ้ ยละ 1 เมือ่ สินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าว และมุ่งสู่ร้อยละ 2
ในระยะเวลาต่อไป ตลอดจนเพิม่ สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน
ให้ไปสูร่ อ้ ยละ 70 ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 การวิจัยภาคเอกชนได้ขยายตัวนาหน้าภาครัฐเป็น
ครังแรก และในปี พ.ศ. 2560 (ผลสารวจรอบปี พ.ศ. 2561) ตัวเลขการลงทุนด้านวิจัย
พัฒนาภาพของไทยได้แตะที่ระดับร้อยละ 1 ของ GDP ด้วยเม็ดเงินลงทุนรวม 1.55 แสน
ล้านบาท เพิ่มขึนร้อยละ 36 จากรอบสารวจปีก่อนหน้า (ปี พ.ศ. 2559) โดยสัดส่วนของ
ภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 80 อุตสาหกรรม 3 ล าดับแรกที่ลงทุนด้านวิจัยสูงสุด คือ
อุตสาหกรรมยานยนต์ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมอาหาร และปิโตรเคมี ส่วนภาคบริการ
กลุม่ ทีล่ งทุนสูงสุด คือ บริการทางการเงินและประกันภัย ด้านอืน่ ๆ และภาคค้าปลีกค้าส่ง
จุดเปลี่ยนที่สาคัญ คือ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตมีความตื่นตัว
17
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ตารางที่ 2 การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เมื่อกลไกสาคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เป็นเรื่องของการปฏิรูปการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) จึ งได้ ก าหนด
เป้าหมายสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อจีดพี ีเพิ่มเป็นร้อยละ 1.5
เน้นการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
และมีการกาหนดตัวชีวัดผลงานวิ จัยถูกนาไปใช้ในการสร้างมูลค่า เชิงพาณิชย์ให้แ ก่
ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคธุรกิจ อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของโลกในปี พ.ศ. 2560 ประเทศที่มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP สูงที่สุด 10 อันดับต้น ๆ คือ เกาหลีใต้ (4.3)
อิสราเอล (4.2) ญี่ปุ่น (3.4) สวิสเซอร์แลนด์ (3.2) ฟินแลนด์ (3.2) ออสเตรเลีย (3.1)
สวีเดน (3.1) เดนมาร์ก (2.9) เยอรมัน (2.9) สหรัฐ (2.7) และเมือ่ เทียบกับไทยอาจต้องใช้
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ระยะเวลาในการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม นับว่าไทยได้มีแนวทางในการดาเนินการ
ที่ชัด เจนและเป็น รูปธรรมมากขึน และเมื่ อมีก้ าวแรก ก้า วที่ส องย่ อมตามมา ดั งนั น
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ The Fourth Industrial Revolution จึงมีความท้าทาย
มากมายที่หลายฝ่ายจะต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะภาครัฐต้องมีการบูรณาการการทางาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและผลั ก ดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากจุ ด แข็ งที่ มี อ ยู่
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง จากภายในกลายเป็นภูมิคุ้มกัน ที่สามารถนาพาประเทศให้
ก้าวข้ามกับดักต่าง ๆ ไปได้
ดังนัน กล่าวได้ว่าการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและสร้าง
โอกาสในระดั บ โลกและระดั บ ประเทศต้ องมี ก ารบู รณาการการท างานร่ว มกั น ของ
ทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ผลั ก ดั น จุ ด แข็ ง ให้ น าพาประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายหลุดพ้นจากกับดักที่ทาให้ประเทศเสียเปรียบทางการแข่งขันนาไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในหั ว ข้ อ ถั ด ไปจะกล่ า วถึ ง ทิ ศ ทางการวิ จั ย การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น
แนวทางการทางานให้ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
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3. ทิศทางการวิจัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การสร้างการเติบโตของประเทศที่มุ่งหน้าสู่
การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ขั บเคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นา
ประเทศมุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยปัจจัย
ในการขับเคลื่อนที่สาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อน
การพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ ให้มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้า และยกระดั บ
คุณ ภาพชี วิต รวมทั้งยกระดับ ขี ดความสามารถทางการแข่ งขั น ของประเทศ ดั งนั้ น
การวิจัยที่มีเป้าหมายแนวทางชัดเจนและตอบสนองต่อความต้องการ จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาระบบวิจัยยังต้อง
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และแผนวิ จั ย เพื่ อ เป็ น แนวทาง
การวิจัยให้หน่วยงานวิจัยหรือสถาบันต่าง ๆ มีทิศทางการวิจัยไปในทางเดียวกัน
อย่างที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อการวิจัยกับการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ในเรื่อง
การวิจั ยเชิงบู รณาการที่ ต้อ งอาศัย ความร่วมมือ จากทุก ภาคส่ วนให้มี การบูร ณาการ
การทางานร่วมกัน และหน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาการวิจัยของประเทศเพื่อ
นาความรู้มาใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง เพื่อทาให้ประชาชน
กินดีอยู่ดี และประเทศมีความมั่นคงตามวิสัยทัศน์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรหลัก
ที่ชี้นาการพัฒนาประเทศด้วยผลงานวิจัยและองค์ความรู้
ในบทความนี้ จึงขอนาเสนอ ประเด็นเรื่องการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะขอ
ยกตัวอย่างการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการใช้มุมมองของเศรษฐกิจสีเขียว ในหัวข้อ
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรงต่อความต้องการผู้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง ในหัวข้อ จากงานวิจัยสู่ผ ลกระทบ (From Research to Impact) ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในส่วนต่อไป
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ทิศทางการวิจัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.1 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน
โลกในคริ สต์ ศตวรรษที่ 21 เปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว เกิ ดแนวคิด และ
แบบจาลอง (Model) เศรษฐศาสตร์ใหม่ ๆ จานวนมาก ซึ่งแนวคิดหลักในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 21 คือ ในการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพราะโลกกาลัง
เผชิญกับหายนะทางระบบนิเวศอย่างหนักหน่วง ดังนั้น การเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อม
กับการรักษาสภาวะแวดล้อมให้ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญอย่างมาก
การเปลี่ยนมุมมองต่อโลกด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือความอยู่ดีกินดี
ของมนุษ ย์ เ ป็ นไปโดยควบคู่กั บ การท าสิ่ งแวดล้ อมให้ มี ความยั่ งยื น ลดความเสี่ ย งที่
จะเกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องมีความเท่าเทียมกันในสังคม จึงเป็นประเด็นที่
หลาย ๆ ประเทศให้ความสนใจและพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3.1.1 นิยามของเศรษฐกิจสีเขียว
เศรษฐกิจสีเขียว คือ มุ่งบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์และความเท่าเทียมกันในสังคม ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบ
ทางลบจากกิจกรรมของมนุษย์ และลดความขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ (ชล บุนนาค, 2559)
3.1.2 เศรษฐกิจสีเขียวสาคัญอย่างไร
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกาลังเผชิญและตระหนักถึงภัยคุกคาม คือ
ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ หรื อ ปั ญ หาโลกร้ อ น สาเหตุ นั้ น เกิ ด จาก
การเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศส่งผลให้โลกดูดซับรังสีความร้อนเพิ่ม
มากขึ้นกว่าเดิม และส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิโลกนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางกายภายของภูมิอากาศโลก
หลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงในปริมาณฝน อุณหภูมิน้าทะเล การเพิ่มขึ้นของ
พายุ เป็นต้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
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เกิ ด เป็ น ต้ นทุ น ต่ าง ๆ ท าให้ ก ารก าหนดนโยบายของรัฐ ไม่ มีเ สถีย รภาพ ส่ งผลให้
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างไม่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ยังมีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด การใช้พลังงาน
ทางเลือก การสร้างสิ่งปลูกสร้างและระบบเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า (Early Warning System) รวมถึ ง การลงทุ น ในงานศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการพัฒนา
องค์ ความรู้ เพื่ อเป็ นการลดความเสี่ ยง เตรีย มการรั บมื อ และพยายามปรั บตั วต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้ความเสียหายที่จะเกิดจากผลกระทบ
บรรเทาลง
3.1.3 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจสีเขียว
จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้มกี ารวางยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมไว้ทงั้ หมด 6 เป้าหมาย ซึง่ จะสามารถ
ตอบโจทย์การสร้างการเติบโตของประเทศที่มุ่งหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ประเทศไทยเป็นต้นแบบการเจริญเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและมี
สิง่ แวดล้อมดีทสี่ ดุ ในอาเซียน ตามวิสยั ทัศน์ "เติบโต สมดุล ยัง่ ยืน” ดังนี้
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้าเน้น
การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ๆ
5) การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละนโยบายการคลั งเพื่ อ
สิง่ แวดล้อม
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ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องที่สาคัญที่ทุกฝ่าย
ต้อ งร่ ว มมื อ ช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หากั น อย่ า งจริ งจั ง ส าหรั บ ประเทศไทยต้ อ งหาจุ ด สมดุ ล
ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นคุณภาพชีวิตของผู้คน
และสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี การจะเป็นเช่นนั้นได้จาเป็นต้องมีเทคโนโลยีสีเขียวรูปแบบ
ต่าง ๆ มารองรับ
เศรษฐกิจสีเขียวจึงน่าจะเหมาะกับประเทศไทยที่มีรากฐานการพัฒนาดั้งเดิม
เป็นแบบเกษตรกรรม การเพาะปลูกโดยพึ่งพาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี
มากเกินความจาเป็น มุ่งใช้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพืชและสัตว์ผ่านการศึกษาพันธุกรรม
อย่างเหมาะสม น่าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง มีผลผลิตมากเพียงพอ
เลี้ยงปากท้องคนในชาติและเหลือส่งออกได้อีกด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม จากยุ ท ธศาสตร์ เ ป้ า หมายที่ 6 การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร์แ ละนโยบายการคลั งเพื่อ สิ่งแวดล้อ ม ในฐานะที่ สศค. หน่ วยงานที่ มี
ภารกิจในการเสนอแนะ ออกแบบนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน
รวมทั้ ง เศรษฐกิ จ มหภาคและเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศที่ มี คุ ณ ภาพเชิ ง รุ ก ต่ อ
กระทรวงการคลัง เพื่ อเพิ่ มขีด ความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริม การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน
จึงเล็งเห็นความสาคัญในการทางานวิจัยในเรื่องดังกล่าว ดังเช่น งานวิจัยทั้ง 2 งานวิจัย
ที่ได้ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
3.1.4 งานวิจัยของ สศค. ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว
3.1.4.1 การพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว
บทสรุปโดยย่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
จาเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด โดยทรัพยากรธรรมชาติบาง
ประเภทอาจไม่สามารถสร้างใหม่ทดแทนได้ หรืออาจต้องใช้ระยะเวลานานในการสร้าง
ขึ้นทดแทน เช่น ถ่านหิน น้ามันปิโตรเลียม และแร่ธาตุต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
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อย่างจากัด ทาให้ราคาของทรัพยากรธรรมชาติในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตของอุตสาหกรรมสูงขึ้น นอกจากนี้ การใช้พลังงานที่ไม่สะอาดเหล่านี้ยังส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศและมลพิษที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น แนวคิดเศรษฐกิจสี
เขียว (Green Economy) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งพลังงานที่สามารถนากลับมาใช้
ใหม่ (Renewable Energy) หรือเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Energy) ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป
แม้ ว่ า เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย วจะมี ป ระโยชน์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมมากมาย แต่
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยยังมีข้อจากัด โดยมีเหตุผล
ด้วยกันหลายประการ ประการแรก ธุรกิจส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ยังไม่ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ระยะยาวในการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประการที่สอง สถาบันการเงิน ไม่ว่า
จะเป็ น สถาบั นการเงิ น เฉพาะกิ จ หรื อ ธนาคารพาณิ ชย์ ยังขาดความรู้ค วามเข้ า ใจที่
เพียงพอในการในการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่า ของโครงการสี เขียว และ
ประการสุดท้าย ในการดาเนินโครงการสีเขียวต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกเป็นจานวนมาก
ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตและสถาบันการเงินไม่สนใจการดาเนินธุรกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
สีเขียว
3.1.4.2 การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริม
ธุรกิจสีเขียว
บทสรุปโดยย่อ
สื บ เนื่ อ งจากปั ญ หาด้ า นสิ่ งแวดล้ อมในกา รประชุ ม
สหประชาชาติ แนวคิ ด เรื่ อ งการสนั บ สนุ น การผลิ ต ของภาคอุ ต สากรรมที่ เ ป็ น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ก ลายมาเป็ น นโยบายในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การจั ด ท า
กฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม “ธุ ร กิ จ สี เ ขี ย ว” ในหลายประเทศ กล่ า วคื อ ในปั จ จุ บั น

25

ทิศทางการวิจัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลั กการดังกล่ าวได้ รับ การส่ งเสริ มและพั ฒนาผ่ านนโยบายที่ก ระตุ้น ให้ ภาคเอกชน
ตระหนั กถึ งการลงทุ นที่ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมน้อ ยที่ สุด ผ่า นการรณรงค์ และ
ส่งเสริมโดยภาครัฐผ่านแนวนโยบายในด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้สามารถอ่านรายงาน
วิจัยฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ สศค.
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารเข้ า เว็ บ ไซต์ ไ ด้ ที่
ภาคผนวกค่ะ

1
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FROM RESEARCH
TO IMPACT
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3.2 จากงานวิจัยสู่ผลกระทบ (From Research to Impact)
การวิ จั ย เป็ น กระบวนการส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนโยบายของ
ประเทศ ดังนั้นงานวิจัยในปัจจุบันจึงต้องมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับ “ผลกระทบ”
(Impact) เป็นสาคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ
การวิจั ย ที่ม าจากความต้อ งการของผู้ ใช้ ป ระโยชน์ แ ละค านึงถึ งผลกระทบ
ตัง้ แต่ตน้ จะเป็นงานวิจัยที่ทาใหมั่นใจได้ระดับหนึง่ ว่าผลงานวิจยั จะถูกนาไปใชประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการคัดเลือกการวิจัยที่มาจากผู้ใช้ประโยชน์และท าให้ผู้ใช้
ประโยชน์ตระหนักวางานวิจัยตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างแท้จริง จะเพิ่มโอกาส
ที่จ ะเกิ ด ผลกระทบที่ ค าดหวั งจากงานวิ จั ย ได้ ทั้ งนี้ มี ห ลั ก ในการทาให้ ก ารวิ จั ย ไปสู่
ผลกระทบที่คาดหวัง คือ
1. การตั้งประเด็นการวิจัยจากผลกระทบ (Being with the End in Mind)
2. การทาวิจยั โดยเอาความต้องการ (Demand-Driven Approach) เป็นตัวตัง้
3. การระบุผู้ ใช้ประโยชน์/ ผู้ได้รั บผลกระทบจากการวิ จัย (User-Oriented
approach) ตั้งแต่ต้น
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แนวทางการท างานของ “จากงานวิ จั ย สู่ ผ ลกระทบ” From Research to
Impact มีทั้ง 5 แนวทาง ดังนี้ 1) ทุกงานวิจัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่เป็นความต้องการ
ของสั งคม 2) งานวิจั ย ตองค านึงถึ งผู้ ใ ช้ ประโยชน์ 3) งานวิ จัย ตองออกแบบให้ เ กิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า 4) ผลงานวิจัย
ต้องถูกขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์และมีกลไกการขับเคลื่อนไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง และ 5) มีการสื่อสารสร้างคุณค่าให้สังคมตระหนักถึงการวิจัยและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และมนุษย์
เป็นที่ตระหนักกันดีว่าบทบาทของการวิจัยไม่ได้จากัดอยู่เพียงเป็นกิจกรรมของ
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการอธิบายข้อปัญหารวมถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
สังคมหรือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นใหม่ที่เอื้อต่อการนาไปใช้ในกิจกรรม
การผลิตและการบริโภค แต่ยังหมายรวมถึงกระบวนการนาความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปสู่การสร้างสรรค์เป็นคุณค่าและมูลค่า จนเกิดเป็นผลลัพธ์และผลกระทบ
กับสังคมตามมา การวิจัยหรือการลงทุนวิจัยจึงเป็นกระบวนการที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้กั บเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ มเป็ นการเสริม สร้ างความอยู่ ดีกิน ดีห รือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคม รวมถึงการเป็นจักรกลในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การจะทาให้
โครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัย รวมถึงแผนการพัฒนานาไปสู่การสร้างเป็นผลลัพธ์เกิด
เป็นผลกระทบตามเป้าหมายที่ต้องการนั้น จาเป็นต้องมีกลไกและกระบวนการจัดการ
ในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดมีการนาไปใช้ประโยชน์และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมของภาคีหุ้นส่วนภายในขอบเขตของเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงการนาเสนอถึงความเป็นมาของกรอบคิดเชิงทฤษฎี
ที่นามาใชกับการเชื่อมความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างผลผลิตหรือผลงาน
ที่เ กิ ด ขึ้น กั บ โครงการกั บ การน าไปใชประโยชน และการน าเสนอกรณีตั ว อย่า งของ
รูปแบบการจัดการชุดโครงการวิจัยสู่การใชประโยชนเพื่อใชเป็นกรณีศึกษา
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กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
การเชื่อมโยงการลงทุนในโครงการ
วิจัยสู่การใช้ประโยชน์
3.2.1 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การเชือ่ มโยงการลงทุนในโครงการวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์
การลงทุนในโครงการวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง การสร้างสรรค์ และ
การจัดการองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งองค์ความรู้หรือข้อเท็จจริงที่ได้รับ
การสะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ จะก่อให้เกิดเป็นทุนทางปัญญากอปรขึ้นเป็นสังคมแห่ง
ฐานความรู้ตามมา ประเทศที่มีการสะสมทุนทางปัญญาให้กับสังคมไว้มาก หรือกล่าวอีก
อย่างหนึ่งว่าประเทศที่มีฐานการลงทุนทางการวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมไว้
มาก ย่อมพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมที่มีการวิวัฒนาการในองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีระบบและกระบวนการในการนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้สร้างเสริม
ความอยูด่ กี นิ ดีให้กบั สังคม ตลอดจนการนาความรูไ้ ปใช้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมได้อย่างเหมาะสม สร้างความก้าวหน้าทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ ในอีกมิติหนึ่งการลงทุนวิจัยจัดเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีจุดมุ่งหวังในการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เพื่อการผลิตหรือ
การสร้างผลงานที่เป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ซึ่งผลผลิตหรือผลงานจาก
งานวิจัยเมื่อได้ถูกนาไปใช้ ประโยชน์จะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น สาหรับรูปแบบแนวคิดหรือวิธีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของการดาเนินการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ที่จะกล่าวถึงในทีนี้ ประกอบด้วย 3 แนวคิด
ได้แก่ กรอบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)
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3.2.1.1 กรอบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework)
Logical Framework เป็นแนวคิดหรือวิธที ี่ใช้หลักตรรกะของความเป็นเหตุ
เป็นผลเพื่ ออธิบ ายเชื่อ มความสัม พั นธ์ ระหว่ า งทรัพ ยากรหรือ ปั จจั ยน าเข้ า (inputs)
ที่ใช้กิจกรรมการจัดการและดาเนินการต่าง ๆ (Activities หรือ Processes) ที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการ จั ด ท าขึ้ น เป็ น ผลผลิ ต หรื อ ผลงาน (outputs) ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
โครงการได้ระบุไว้ ไปพร้อมกับความคาดหวัง (Expect) ให้ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับ
ถูกขยายผลก้าวไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองกับเป้าประสงค์และเป้าหมายขั้น
สุดท้ายที่ต้องการ (Purposes and Goal) ที่อยากจะเห็นหรือพึงอยากจะให้เกิดขึ้น ตาม
แนวคิ ด ดั งกล่ า วได้ ผ นวกเอามิ ติ ก ารใช้ ป ระโยชน์ เข้ า มาเป็ น เป้ า หมายของโครงการ
ที่พึ งปรารถนาจะให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ชุ มชนหรื อ สั งคม รวมอยู่ ด้ ว ยกั บ การจั ด ท าแผนและ
การออกแบบโครงการ ซึ่ งเป้ า หมายที่ ก าหนดขึ้ น นั้ น เป็ น เสมื อนการสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์
(Vision) ให้กับโครงการขึ้นมาก่อนพร้อมกับการระบุถึงภารกิจ (Mission) ที่จะต้อ ง
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุหรือเกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ปรารถนาหรือพึงประสงค์ไว้
3.2.1.2 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)
Outcome Mapping หรื อ “แผนที่ ผลลั พ ธ์ ” เป็ น แนวคิ ด หรือ วิ ธี ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรื อความสัมพันธ์ที่ เกิดกับภาคีชุมชน
เป้าหมายหรือเป็นกลไกการจัดการที่มุ่งถึงผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) 6 ของภาคีเป้าหมายต่าง ๆ (Boundary Partners) เป็นหลัก ทั้งนี้การที่จะ
ท าให้ เ กิ ด เป็ น ผลลั พ ธ์ เ กิ ด ขึ้ น ได้ นั้ น จะต้ อ งมี กิ จ กรรมหรื อ กลไกในการแทรกแซง
(Intervention) ผ่านกระบวนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การทาให้มีความตระหนัก
ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดี ซึ่งปัจจัยดังกล่าวหากเกิดขึ้นแล้วจะทาให้ภาคีเป้าหมาย
ต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม (Behavior) ความสัมพันธ์ (Relationship)
หรือการกระทา (Actions) ตามมา ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะเป็นพลังผลักดันขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change) ตามมา
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แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
อย่ า งหลากหลาย ทั้ ง ที่ โ ดยเจตนาและไม่ ไ ด้ เ จตนา ทั้ งที่ เ ป็ น ทางตรงและทางอ้ อ ม
นอกจากนี้ แ นวคิ ด หรื อ วิ ธี Outcome Mapping ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ข องความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร ท าไมจึ ง น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
3.2.1.3 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)
Theory of Change หรือ “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” เป็นแนวคิดหรือ
วิธีที่มีองค์ประกอบของโครงสร้างของตัวแปรที่เป็นปัจจัยหลักคล้ายคลึงกับแนวคิดของ
Logical Framework ,Outcome Mapping และ Impact Pathway ซึ่ ง โครงสร้ า ง
ของตั ว แปรที่ ส าคั ญ ดั งกล่ า ว ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรน าเข้ า (Inputs)
กิจกรรมต่าง ๆ (Activities) อันนาไปสู่การได้มาซึ่งผลผลิตหรือผลงาน (Outputs) จาก
โครงการนั้น ๆ กลไกการจัดการเพื่อทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยการขยายผลสู่ภาคีหุ้นส่วน
ต่าง ๆ ผ่านการเปลี่ยนแปลงระดับการยอมรับ ในพฤติกรรมความสัมพันธ์ แนวคิด หรือ
การกระทาของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยธุรกิจ สถาบัน ที่เป็นภาคีหุ้นส่วนหรือ
ผู้ใช้ป ระโยชน์ ตามเป้า หมายตามบริบ ทของข้อ กาหนด (Assumptions) เกิดขึ้ นเป็ น
ผลลัพธ์ (Outcomes) และสร้างผลกระทบ (Impacts) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ปั จ จุ บั น ทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า งแพร่ ห ลาย
ในการบริหารจัดการโครงการตลอดจนการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาและ
โครงการวิจัยขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนาในระดับสากล
อย่ า งหลากหลาย เช่น องค์กรด้านสาธารณสุข องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรด้าน
การพัฒนาระหว่ า งประเทศ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั งถู ก น าไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ชี้ วั ด ถึ ง
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของแผนงานหรือโครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนหรือลงทุนให้
ดาเนินการ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินหาผลกระทบของโครงการ รวมถึง
การกาหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) สาหรับการบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือโครงการ
พัฒนาอย่างแพร่หลาย
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3.2.2 การสังเคราะห์ กรณีตัวอย่าง
ประเด็ น ข้ อ ปั ญ หาที่ น าไปสู่
การจัดทาโครงการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายด้ า นสุ ข ภาพ (Health
Intervention and Technology
Assessment; HITAP) ของ ดร.นพ.ยศตีระ
วัฒนานนท์ เกิดขึ้นจากสภาพของข้อเท็จจริงที่ว่า “ระบบสุขภาพของสังคมยุคใหม่
ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจานวนมากและครอบครัวจานวนมากเป็นทุกข์ที่ต้องสูญเสีย
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ ส ะสมมา หรื อ เกิ ด เป็ น หนี้ สิ น และในบางรายมี ถึ ง ขั้ น ล้ ม ละลาย
เพราะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความรุ น แรงของค่ า ใช้ จ่ า ยทางสุ ข ภาพ” ซึ่ งน าไปสู่ ป ระเด็ น
การวิตกกังวลถึงเรื่อง “ความยั่งยืนของระบบสุขภาพในระยะยาว”
การหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับระบบสวัสดิการ
ด้า นการรั กษาพยาบาลนั บ ว่า มี ค วามจ าเป็ นจึ งน าไปสู่ การจัด ท าโครงการ HITAP
เพื่อนาเสนอนวัตกรรมการวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกในการดูแลรักษาแบบต่าง ๆ
ไปพร้อ มกับการจัดทาระบบฐานข้อมู ลและการมีข้อ มูลที่ดีด้ านการประเมิ นอย่า ง
มีมาตรฐานและได้คุณภาพมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนนอกจากนี้ข้อมูลที่ดีสามารถตอบปัญหาเชิงนโยบาย
ที่กาลังเผชิญอยู่ได้อย่างทันเวลา อันนาไปสู่กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่วาง
อยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบ
ที่ดีกับระบบสวัสดิการ ทาให้ประชาชนหรือผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นตามมา
การบริห ารจัด การงานวิ จัย ของโครงการ HITAP ที่ จะกล่ าวถึงต่อ ไปนี้เ ป็ น
การนาเสนอเชิงสังเคราะห์เพื่อแสดงถึงการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
(Theory of Change ) และรูปแบบของกิจกรรมการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่ขอบเขต
ของผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5 การบริหารจัดการงานวิจัยของโครงการ HITAP ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลง

ที่มา: สังเคราะห์เนื้อหาและใช้ข้อมูลจาก ยศตีระ วัฒนานนท์ (2561)
การมี ข้ อ มู ล ที่ ดี ข องโครงการ HITAP ต่ อ มาได้ ส่ ง ผลให้ ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการศึ ก ษาดั ง กล่ า วจึ งได้ ส นั บ สนุ น ให้ จั ด ตั้ ง โครงการประเมิ น เทคโนโลยี แ ละ
นโยบายด้านสุขภาพพร้อมกับการสนับสนุนทุนเพื่อจัดทาการประเมินความคุ้มค่าและ
กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางนโยบาย และทาให้โครงการ HITAP ได้
เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะการมีภาระกิจในการสร้าง
และจัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
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จากงานวิจัยสู่ผลกระทบ (From Research to Impact)

ภาพที่ 6 เส้นทางสู่ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการบริหารจัดการงานวิจัย HITAP

ที่มา: เอกสาร เรื่อง “บริหารจัดการงานวิจัยไฮแทป”
ภาพที่ 6 แสดงการสังเคราะห์เ ส้นทางสู่ผ ลผลลัพ ธ์แ ละผลกระทบ (Impact
Pathway) ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ภายใต้
กรอบคิดของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนผลงานของโครงการไปสู่การใช้
ประโยชน์เกิดการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
จนนาไปสู่ผลกระทบเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมการทาให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดี
ได้ เ ข้ า ถึ ง ระบบประกั น สุ ข ภาพอย่ า งถ้ ว นหน้ า และระบบมี ค วามยั่ ง ยื น นั้ น จั ด เป็ น
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระยะยาว (Long-Term Change) และเป็นการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ ในวงกว้างกับประชาชนโดยรวม ซึ่งจัดเป็นขอบเขตหรือพื้นที่ที่ผู้คนในสังคมสนใจ
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(Sphere of Interest) ผลที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วนั บ เป็ น ผลกระทบที่
เอื้อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตทีด่ ีตามมา
ดังนั้ น การจัด การงานวิ จัย สู่ ผ ลลั พ ธ์ และผลกระทบเป็ น การสร้า งกลไกและ
กิจกรรมในรู ปแบบต่ าง ๆ อัน นาไปสู่ก ารขั บเคลื่ อนผลผลิต หรื อผลงานที่ เกิ ดขึ้ นกั บ
โครงการวิ จั ย ให้ ก้ า วไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ใ นมิ ติ ต่ า ง ๆ กั บ ชุ ม ชนหรื อ สั งคม โดยให้
ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมความสัมพันธ์ การตระหนักถึง ตลอดจน
รวมถึงการกระทาของภาคีชุมชนเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ทั้งในขอบเขตที่โครงการควบคุมได้และในขอบเขตที่
นอกเหนือการควบคุมของโครงการ ซึ่งในบทความฉบับนี้ ได้กล่าวถึงแนวคิดเชิงตรรกะ
ที่สาคัญ ประกอบด้ว ย Logical Framework, Outcome Mapping และTheory of
Change นอกจากนี้ ยั งได้ น าเอาโครงการการประเมิ น เทคโนโลยี แ ละนโยบายด้ า น
สุขภาพ (HITAP) มาสังเคราะห์เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นรูปแบบและกลไก
ในการจัดการผลผลิตหรือผลงานจากโครงการวิจัยสูก่ ารใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าในการออกแบบรูปแบบของกลไกการจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ
โครงการสู่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบกับสังคมนั้นพบว่า มีรูปแบบขององค์ประกอบ
ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป
ในหัวข้อถัดไปจะกล่าวถึง การสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 3 โครงการวิจัยประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้ 1) โครงการวิจัยเรื่อง
การสร้างแบบจาลองวิเคราะห์เศรษฐกิจรายภูมิภาคและรายจังหวัด 2) โครงการวิจัย
เรื่อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงิน
ประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ และ 3) โครงการวิจัย
เรื่ อ งการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น
[Sustainable Development Goals (SDGs) Priority Index] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การออกนโยบายของกระทรวงการคลัง
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การสังเคราะห์โครงการวิจัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

A Study on Income and Value - Added Tax Measures to Encourage Participation of Small
and Medium Enterprises to Promote Competitiveness of Thai Entrepreneurs

4. การสังเคราะห์โครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1 การสร้างแบบจาลองวิเคราะห์เศรษฐกิจรายภูมิภาคและรายจังหวัด
การสังเคราะห์งานวิจัยมีความสาคัญมาก เนื่องจากจะช่วยรวบรวมที่มาและ
ความสาคัญของการศึกษา วิธดี าเนินงานวิจัย ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตลอดจนข้อจากัดของงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคตเพื่อให้บุคคลที่สนใจภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหรือต่อยอดงานวิจัยในอนาคต
ต่อไป
4.1.1 ที่มาและความสาคัญของการศึกษา
ในปัจจุบันการวิเคราะห์ การวางแผน และการประเมินผลของนโยบาย
เศรษฐกิจมีความซับซ้อนกว่าในอดีต เนื่องจากโครงสร้างของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับมหภาคและภูมิภาค ซึ่งอีกทั้งปัจจัยกาหนดสถานการณ์และ
ทิศทางของเศรษฐกิจมีมากมาย เต็มไปด้วยความผันผวนไม่สามารถคาดการณ์ได้ ประกอบ
กับในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมาการดาเนินนโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาในเชิง
พื้นที่มากขึ้น อันจะเห็นได้จากการนโยบายและมาตรการหลายอย่างมุ่งเป้าไปยังภูมิภาค
และจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) ส่งผลให้
ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ มีงานทาและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่ากระทรวงการคลัง
ในฐานะหน่ว ยงานหลัก ในการวางแผนเศรษฐกิจ จะมีแบบจ าลองเศรษฐกิจ มหภาค
(Macroeconomic Model) เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการประมาณการเศรษฐกิ จ และ
ประเมินผลกระทบของนโยบายต่าง ๆ ต่อเศรษฐกิจ แต่การวิเคราะห์การวางแผน และ
การประเมินผลของนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละภูมภิ าคมีความแตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงในมิติ
ของโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลข้างต้น กระทรวงการคลังจาเป็นต้องมีแบบจาลอง
เศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าค (Regional Economic Model) ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการอธิ บ าย
สถานการณ์เศรษฐกิจและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เป็นรายภูมิภาคและรายจังหวัด
เพือ่ ประกอบการเสนอแนะนโยบายในอนาคต
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การสร้างแบบจาลองวิเคราะห์เศรษฐกิจรายภูมิภาค
และรายจังหวัด

โดยงานวิจยั เรือ่ งดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจของ
แต่ละจังหวัดและภูมิภาคและวิเคราะห์สัดส่วนโครงสร้างน้าหนักของเศรษฐกิจของแต่ละ
จั ง หวั ด และภู มิ ภ าค 2) พั ฒ นาดั ชนี เ ศรษฐกิ จ ผสม (Composite Economic Index)
ของเศรษฐกิจรายจังหวัดและรายภูมิภาค เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและวิเคราะห์
ทิศทาง เศรษฐกิจ 3) วิเคราะห์เชิงปริมาณถึงผลกระทบของมาตรการการเงินการคลัง
ต่อเศรษฐกิจภูมิภาคและจังหวัด 4) สารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในทุกภาคของประเทศ ถึงมาตรการภาครัฐที่พื้นที่นั้น ๆ ต้องการมากที่สุด เพื่อนามา
ออกแบบนโยบายการเงินการคลังที่สามารถตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของ
แต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคนั้น ๆ และ 5) เพื่อเสนอแนะ
รูปแบบบทวิเคราะห์และรายงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาในระดับภูมิภาค
4.1.2 วิธีดาเนินงานวิจัย
วิธีการดาเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
4.1.2.1 ทบทวนเอกสารงานวิจัยและการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product; GPP)
ทัง้ 76 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาค (Gross Regional Product; GRP) ทั้ ง 7 ภู มิ ภ าค เป็ น ข้ อ มู ล หลั ก ประกอบกั บ การน าเครื่ อ งชี้
เศรษฐกิจรายเดือนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้อกี 16 ตัว ในช่วงตัง้ แต่เดือนมกราคม 2555
ถึงเดือนกันยายน 2560 มาจัดทาดัชนีเศรษฐกิจผสม (Composite Economic Index) เพือ่
อธิบายโครงสร้างและสถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดนัน้ ๆ นอกจากนี้ ยังนาแบบจาลอง
Vector Autoregression (VAR) มาช่วยให้การวิเคราะห์มคี วามรอบด้านยิง่ ขึน้
4.1.2.2 การสารวจความคิดเห็นของประชาชนจานวน 2,900 ตัวอย่าง
ใน 14 จังหวัด กระจายครบทั้ง 7 ภูมิภาค (กลุ่มตัวอย่าง) โดยการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่อ งมื อในการสารวจข้อ มูล ทั้ง 7 ภู มิภ าค ซึ่งจะทาการเลือ กจังหวั ดที่ มีเ ศรษฐกิ จ
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ค่ อ นข้ า งใหญ่ จ านวน 1-3 จั ง หวั ด เป็ น ตั ว แทนของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะภู มิ ภ าค
โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป
เพื่ อ รวบรวมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การดาเนิน นโยบายภาครั ฐในช่ว งที่ผ่ า นมา อาทิ
นโยบายโครงการประชารัฐสวัสดิการโดยการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4.1.3 ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถแบ่งได้ 2 ประเด็น ได้แก่
4.1.3.1 ผลจากแบบจ าลอง VAR สามารถชี้ วัด ผลกระทบอั นเกิด จาก
ปัจจัยภายนอกที่มีต่อเศรษฐกิจจังหวัดในภูมิภาคเดียวกันได้ผลที่ได้จะพบว่า ผลกระทบ
จากเหตุการณ์หนึ่ง ๆ จะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ
4.1.3.2 ผลจากการสารวจความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มตัวอย่าง)
พบว่ามีความเห็นต่อมาตรการภาครัฐใน 4 ด้าน ได้แก่
1. การรู้ จั ก มาตรการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนจากภาครั ฐ พบว่ า
มาตรการที่ประชาชนรูจ้ กั เกินร้อยละ 50 มีจานวน 25 โครงการจาก 42 มาตรการ โดย 5
มาตรการแรกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มากที่สุด ร้อยละ
98.90 รองลงมาคือโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ 98.04 โครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ร้อยละ 96.56 โครงการธงฟ้าประชารัฐ ร้อยละ 87.85 โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ ร้อยละ 83.24 สาหรับมาตรการที่เป็นที่รู้จักน้อยที่สุดอยู่ที่ระดับร้อยละ 32
2. ความเกี่ยวข้องกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ
พบว่า มาตรการที่ประชาชนเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับตนเองเกินร้อยละ 50 มีเพียง
4 มาตรการ ได้แก่ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค มากที่สุด ร้อยละ 78.05 รองลงมา
คือ มาตรการลดราคาน้ามัน ร้อยละ 68.89 มาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ร้อยละ 69.14 และโครงการธงฟ้าประชารัฐ ร้อยละ 54.06

41

การสร้างแบบจาลองวิเคราะห์เศรษฐกิจรายภูมิภาค
และรายจังหวัด

3. ความคิดเห็นต่อประโยชน์ของมาตรการช่วยเหลือประชาชน
จากภาครัฐ ในทุกภูมิภาคประชาชนเห็นตรงกันว่าทุกมาตรการมีประโยชน์เกินร้อยละ
50 ทั้งหมด โดยในภาพรวม 5 มาตรการแรกที่ประชาชนเห็นว่า มีประโยชน์มากที่สุด
คือโครงการ 30 บาทรักษาทุ กโรค มากที่สุด ร้ อยละ 98.93 รองลงมาคื อโครงการ
ทุนการศึกษาเพือ่ เด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาส ร้อยละ 98.76 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
ร้อยละ 98.72 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ 98.52 และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ร้อยละ 98.21 สาหรับโครงการทีป่ ระชาชนเห็นว่ามีประโยชน์นอ้ ยทีส่ ดุ
ยังเห็นว่ามีประโยชน์สงู ถึงร้อยละ 87
4. เรื่ อ งที่ ต้ อ งการให้ ภ าครั ฐ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ พบว่ า จาก
การตอบคาถามแบบปลายเปิดพบว่ามาตรการทีป่ ระชาชนต้องการมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
ได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือด้านราคาสินค้าเกษตร 2) การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค
บริโภค 3) การลดราคาน้ามัน 4) การให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้นอ้ ย และ 5) เบีย้ ยังชีพ
ผู้สู งอายุ ทั้ งนี้ ประชาชนในภาคอี สานและภาคเหนื อ มีจ านวนผู้ ตอบแบบสอบถาม
ที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่า ภูมิภาคอื่น ๆ ในขณะที่ กทม. และปริมณฑลมีจานวน
ผูท้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลือน้อยทีส่ ดุ
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4.1.4 ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ผลจากแบบจาลองและการประมวลความคิดเห็นต่าง ๆ
ทั้งจากการสารวจข้อมูลและในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้วิพากษ์นามาสู่ข้อเสนอแนะ ดังนี้
4.1.4.1 รัฐบาลควรเน้นแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรโดยการเพิม่ ผลิตภาพด้าน
การเกษตรและส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรแรงงานด้านการเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
4.1.4.2 การดาเนินนโยบายเชิงพื้นที่ควรคานึงถึงผลกระทบทั้งทางบวก
และลบที่อาจเกิดขึ้นกับจังหวัดโดยรอบด้วย
4.1.4.3 ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์มาตรการของรัฐให้ประชาชน
ได้รับรู้และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

4.1.4.4 สิ่งที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเป็นล าดับต้น ๆ ได้แก่
ความช่วยเหลือด้านราคาสินค้าเกษตร การควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค การลดราคา
น้ามัน การให้ความช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่า
และโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ควรมีความสอดคล้องกับกลไกตลาดและส่งเสริมให้เกิดความยัง่ ยืนทางการคลังด้วย
4.1.5 ข้อจากัดของงานวิจยั /การวิจยั ในอนาคต
4.1.5.1 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์รายจังหวัด อาจสะท้อนโครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลการส่งออกและการนาเข้าสินค้า
รายจังหวัดในประเทศไทย
4.1.5.2 ปัจจัยทุนซึง่ เป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญและสามารถนามาประกอบ
ในการวิเคราะห์และติดตามเศรษฐกิจด้านอุปทานให้มีความแม่นยาเพิ่มขึ้นนั้นเป็นข้อมูล
ทีไ่ ม่มกี ารจัดเก็บในประเทศไทยเป็นรายจังหวัดเช่นกัน
4.1.5.3 การคานวณดัชนีเศรษฐกิจผสม (Composite Index) ทีใ่ ช้วธิ ี Principle Component Analysis ในการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจทุกตัว
ที่ น ามาใช้ ใ นการค านวณต่ า งมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผลผลิ ต จั งหวั ด แต่ ใ นความเป็ น จริ ง
ความสาคัญของเครื่องชี้แต่ละตัวอาจแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยาในการชี้วัดผล
ผลิตจังหวัด
4.1.5.4 การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบรายจั ง หวั ด ด้ ว ยแบบจ าลอง VAR
มีข้อจ ากัดด้านข้อมูลซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด อาจส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์จาก
การคานวณ ดังนั้น ควรระมัดระวังในการนาผลการศึกษาไปใช้ นอกจากนี้ งานศึกษานี้
ทาการคานวณผลกระทบภายนอกทีเ่ กิดขึน้ ในจังหวัดหนึ่ง ๆ และส่งผลกระทบต่อจังหวัด
อืน่ ๆ เท่านัน้ ยังไม่สามารถคานวณผลลัพธ์ในกรณีทเี่ กิดผลกระทบภายนอกพร้อมกันหลาย
จังหวัดได้ ซึง่ อาจเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจสาหรับการศึกษาในอนาคตต่อไป
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4.1.5.5 ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน แม้วา่ จะมีจานวนกลุม่
ตัวอย่างทีส่ อดคล้องถูกต้องตามหลักการสถิติ แต่การสารวจก็มคี วามจากัดทัง้ ในเชิงเวลา
และงบประมาณทาให้การสารวจในแต่ละภูมิภาคมีการสารวจเพียง 2 จังหวัด ซึ่งแม้ว่า
อาจใช้เป็นตัวแทนความต้องการของภูมิภาคนั้น ๆ ได้ แต่หากรัฐบาลต้องการดาเนิน
นโยบายทีเ่ น้นไปทีจ่ งั หวัดใดจังหวัดหนึง่ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์จากผลสารวจควรเป็นไป
ด้วยความระมัดระวัง
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้สามารถนาไปต่อยอดเพื่อสร้างแบบจาลอง
เศรษฐกิจภูมิภาคที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจของแต่ละ
ภูมิภาคได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้การประมาณการเศรษฐกิจมหภาคมีความแม่นยา
มากขึ้น อีกทั้งสามารถใช้ประกอบการเสนอแนะและประเมินผลกระทบของนโยบาย
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Executive Summary of Regional Model
and Provincial Model
Nowadays, economic policy formulation, analysis, and assessment
has become more complicated than ever. This is due to the fast changing
economic structure in both regional and macro perspectives. Moreover,
several factors that are highly volatile in nature have greatly impacted
economic situation and direction. On the other hand, government
policies during the past decade have put more emphasis on spatial
development in the regional and provincial level in order to pursue more
inclusive growth. This has resulted in substantial increase in income level
for people in several regions.
Ministry of Finance, as the main economic planning agency,
already utilizes the Macroeconomic Model as the major tool for economic
projection and assessment of policy impact. However, as the economic
planning, analyzing, and policy implication of each region is completely
different, it is utmost necessary for the Ministry of Finance to construct
Regional Economic Model. The Model would be a major tool for explaining
regional and provincial economic situation and impact assessment for
policy suggestion in the future.
The main purposes of this research paper are 1) to study economic
structure of each province and region, 2) to develop Composite
Economic Index of each province and region for better monitoring and
analyzing economic trend, 3) to conduct quantitative analysis of impact
from fiscal and monetary measures on each provincial and regional
economy, 4) to survey stakeholders’ opinion towards the most needed
government policy in order to formulate policies that would best match
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each region’s need given its economic structure, and 5) to present the
corresponding analysis and reports to the public for the purpose of
regional development.
Methodology used in this research starting from review of literature
both in Thailand and abroad to gather relevant ideas. Data mainly used in
this study include, but not limited to, Gross Provincial Product (GPP) of 76
provinces including Bangkok, and Gross Regional Product (GRP) of 7
regions. Also, researchers utilized 16 monthly economic indicators at the
provincial level from 2014 – present to construct Composite Economic
Index in order to explain economic structure and situation of each
province. For quantitative analysis, this research employs Vector
Autoregressive Regression (VAR) that could quantify the impact from
shock in one province on another within the same region. This study has
found that the extent to which an impact from one shock would affect
other provinces depend on economic structure and dependence within
the region.
Public opinion on public sector measures
We conducted a survey on opinions on government
measures. Our sample was comprised of samples in 7 regions around the
country. According to Statistics principle, the sample size for each region
is limited to Thai people aged 18 and over with a minimum size of 400
people, ranging from gender, occupation, education and income. In total,
2,905 samples were collected from June 20 to July 6, 2018.
Results of the survey was as follows.
1) Do you know public measures?
There were 24 measures out of 42 measures that more
than 50% of people recognized. The first five most known measures were
the universal health care program (98.90 %), elderly allowance (98.04%),
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low income earner registration (96.56%), blue flag project (87.85%), and
disability allowance ( 83.24%). The least known measures have known
about 32%.
2) Are you relevant with public measures?
There were only 4 measures that people over 50% thought
they were relevant. Those measures included universal healthcare
program (78.05%), oil price reduction measure (68.89%),consumer price
control measures (69.14%), and blue flag project (54.06%).
3) Do you benefit from public measures?
People in the samples from all regions agreed that every
measure was beneficial. The first five measures that they considered most
beneficial were the universal healthcare program (98.93%), low income
earner registration (98.76%), disability allowance (98.72%), elderly allowance
(98.52%), and student loan fund (98.21%). The project that the people
considered least useful was seen beneficial as much as 87%.
4) What kind of assistance do you need from the government?
From the open-ended questionnaire, the 5 most-needed
measures were 1) agricultural price support, 2) consumer price controls,
3) oil price reduction, 4) low income support, and 5) elderly allowance.
Respondents in the Northern and the Northeastern had more respondents
who needed help than other regions, while Bangkok and its vicinity had
the least number of respondents who needed help.
Based on the above findings and opinions from our seminar, we
suggested that 1) The government should focus on solving agricultural
problems by increasing agricultural productivity and promoting the
efficiency of agricultural labor resource allocation. 2) Area based policy
implementation should take into account both positive and negative
impacts that may occur on the surrounding provinces 3) Public relations
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should be improved to increase public awareness and understanding,
and 4) The following issues are considered Thai government first
priorities: agricultural price, consumer price control, oil price reduction,
low income earners’ assistance, elderly allowance, and universal health
care program. However, government assistance should be consistent
with market mechanisms and promote fiscal sustainability.
In the future, this study can be extended into a full-scale regional
economic modelling that can be used as a regional economic projection
tool. Such model would help fine-tuning macroeconomic projection to
become more accurate, and to make policy impact assessment more
efficient.
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4.2 โครงการวิจั ย เรื่ อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิ ภ าพของ
การกัน เงิน ภาษีอากรและการกัน เงิน ประเภทอื่น เพื่ อวัตถุป ระสงค์
เฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ
4.2.1 ที่มาและความสาคัญของการศึกษา
การกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
(Hypothecated Tax หรื อ Earmarked Tax) เป็ น การกั น รายได้ ข องรั ฐ ส่ ว นหนึ่ ง
เพื่ อ น าไปใช้ จ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ เ ท่ า นั้ น โดยไม่ ส ามารถน าไปใช้ จ่ า ย
เพื่อการอื่นที่ไม่ระบุไว้ได้และไม่ต้องนาเงินดังกล่าว ส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนาไป
จัดสรรในระบบงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามปกติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงาน
ของรั ฐมี ร ายได้ ไ ปใช้จ่ ายได้อ ย่า งเป็ นอิ ส ระ มี ความคล่อ งตัว และลดการแทรกแซง
จากฝ่ า ยบริ ห าร โดยการกั น เงิ น ภาษี อ ากรเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะมี ก ารใช้ อ ย่ า ง
แพร่หลายในหลายประเทศ
สาหรับประเทศไทย การกันเงินภาษีและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อใช้
ในวัตถุประสงค์เฉพาะแฝงอยู่ในภาคการคลังของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน
โดยถูกกาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งนี้ ได้กาหนดนิยามของการกันเงินภาษีอากร
และการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของประเทศไทย โดยอาศัยหลักการ
และสาระสาคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กล่าวคือ
“การกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หมายถึง
การใช้อานาจของฝ่ายบริหารหรืออานาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม หรือเงินประเภทอื่นเพิ่มเติม (Surcharged) จากกฎหมายภาษีอากรและ
กฎหมายจัดเก็บรายได้ประเภทอื่น และรวมถึงการกันเงินภาษีอากรและการกันเงิน
ประเภทอื่น (Earmarking) เพื่อนาไปใช้จ่ายในโครงการแผนงานหรือ กิจกรรมที่ มี
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และการกันเงินประเภทอื่นเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ

วัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ (Special End Use) ไม่ใช่เป็นการใช้จ่ายเพื่อการทั่วไป
(Broad End Use) และการบริหารเงินดังกล่าวอยู่นอกระบบงบประมาณ” การกาหนด
นิยามของการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลที่แม่นยาและตรงตามวัตถุประสงค์
การศึกษาที่กาหนดไว้
โดยงานวิ จั ย เรื่ องดั งกล่ า วมี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและจั ด ท าข้ อ มู ล
การกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของประเทศไทย
และต่ า งประเทศ รวมถึงวิ เ คราะห์ผ ลกระทบของการกั น เงิ น ภาษี อ ากรดั งกล่ า วต่ อ
ภาคการคลั ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
ในการกาหนดแนวทางและเพิ่มประสิทธิภาพของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงิน
ประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยมุ่งเน้นการรักษาวินัยการคลัง การเสริมสร้าง
ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั งภาครั ฐ และเป็ น ประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ของประเทศ

4.2.2 วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูล
จากการสั ม ภาษณ์ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ และศึ ก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
จากบทความเอกสารวิ ชาการ รายงานการวิ จัย ข้ อมู ลอิ เล็ กทรอนิก ส์จ ากเครือ ข่า ย
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยและต่างประเทศ (ซึ่งได้ศึกษาการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุ
เฉพาะของประเทศออสเตรเลี ย ประเทศญี่ ปุ่ น และประเทศเกาหลี ใ ต้ เนื่ อ งจาก
มีโครงสร้า งทางการคลังคล้า ยคลึ งกั บประเทศไทย) บทบัญ ญัติข องกฎหมายต่า ง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น คงคลั ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน/หน่วยงาน
ที่มีรายได้จากการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
จากนั้ น น าข้ อ มู ล มาศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ
การกาหนดกรอบการใช้ Earmarked Fund ของประเทศไทย
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จากนิ ย ามของการกั น เงิ น ภาษี อ ากรและการกั น เงิน ประเภทอื่ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่กล่าวข้างต้น จึงนาข้อมูลทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของกรมบัญชีกลางในปีงบประมาณ 2560 จานวน 115 แห่ง และองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) รวมทั้งสิ้น 116 แห่ง มาพิจารณา
ว่าทุนหมุนเวียนใดที่มีรายได้จากการกันเงินภาษีหรือการกันเงินอื่นซึ่งเป็นอานาจจัดเก็บ
ของกฎหมายอื่น โดยวิเคราะห์จากกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
จัดตั้งทุนหมุนเวียนและไทยพีบีเอสในประเด็นวัตถุประสงค์การจัดตั้งแหล่งที่มาของ
รายได้ และวัตถุประสงค์การใช้จ่าย โดยการวิเคราะห์เริ่มจากการจัดกลุ่มเพื่อกาหนด
ประเภทโดยใช้เกณฑ์ “แหล่งที่มาของรายได้” ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ทุนหมุนเวียน
ที่เข้าข่ายการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ
การศึกษาในครั้งนี้ มีจานวน 13 แห่ง ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนน้ามันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ และไทยพีบีเอส

4.2.3 ผลการศึกษา
จากการศึกษาการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุเฉพาะของประเทศออสเตรเลีย
ประเทศญี่ ปุ่ น และประเทศเกาหลี ใ ต้ พบว่ า ทั้ ง สามประเทศมี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น โดยมีการกาหนดอัตราการจัดเก็บ
และผู้เสียภาษีที่ชัดเจนในแต่ละประเภทภาษี ไม่ว่าจะจัดเก็บในลักษณะการกันเงินภาษี
หรือภาษีส่วนเพิ่มในขณะที่การนาเงินไปใช้ก็มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม
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และการกันเงินประเภทอื่นเพือ่ วัตถุประสงคเฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ

อย่างไรก็ตาม เมื่อนาหลักผลประโยชน์มาพิจารณา พบว่า ภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
บางประเภท ผู้เสียภาษีกับผู้ได้รับประโยชน์จากเงินภาษีไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละประเทศแม้ว่าจะมี
ความชัดเจนในการนาเงินไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเฉพาะเจาะจง แต่ก็มีความ
ซ้าซ้อนกับภารกิจของรัฐบาล จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์มุ่งเน้น
การหารายได้เพิ่มเติมให้แก่ภาครัฐ หรือมุ่งเน้นการชดเชยรายได้ซึ่งไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ภาครัฐมากกว่ามุ่งเน้นความเป็นอิสระของกิจกรรมหรือโครงการของรัฐ
ในลาดับต่อไป ได้วิเคราะห์ประเด็นด้านการกาหนดนโยบายการบริหารงาน และ
การดาเนินงานของทุนหมุนเวียนดังกล่าว เพื่อประเมินผลกระทบของการกันเงินภาษี
อากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีต่อการคลังภาครัฐ ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงการดาเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
4.2.3.1 การกันเงินภาษีอากรเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีบทบาทไม่ต่าง
จากภาษีอากรที่จัดเก็บโดยทั่วไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นรายได้ให้แก่รัฐบาล ก่อให้เกิด
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ดี การกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีผล
ทาให้รฐั บาลมีรายได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เนือ่ งจากทุนหมุนเวียนบางแห่งมีการกันเงินรายได้
รัฐบาลเข้าทุนหมุนเวียนก่อนนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน นอกจากนี้ ทุนหมุนเวียนที่มีรายได้
จากการกันเงินบางแห่งยังต้องอาศัยการอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐบาล เนือ่ งจากรายได้
จากการกันเงินภาษีและการกันเงินอื่นไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
สะท้อนให้เห็นว่าทุนหมุนเวียนเหล่านี้ยังไม่มีความเป็นอิสระด้านรายได้อย่างเต็มที่
4.2.3.2 การใช้จ่ายเงินภาครัฐในบางกรณีอาจไม่เกิดความคุ้มค่าและไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยการใช้จ่ายเงินขึ้นอยู่กับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี จึงอาจ
ไม่ ส ะท้ อ นถึ งความจ าเป็ น เร่ งด่ ว นหรื อ ใช้ จ่ า ยตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ นอกจากนี้
กฎหมายจัดตัง้ ทุนหมุนเวียนทีม่ รี ายได้จากการกันเงินบางแห่งกาหนดวัตถุประสงค์ขอบเขต
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การดาเนินงานไว้อย่างกว้าง จึงทาให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความซ้าซ้อนกับภารกิจ
ปกติของภาครัฐโดยไม่ได้มีการบูรณาการการใช้จ่ายระหว่างกัน และอาจทาให้เกิดการใช้
จ่ายที่ไม่รัดกุม
4.2.3.3 การเผยแพร่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ทุนหมุนเวียนบางแห่งยังมี
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ไม่ ส ม่ าเสมอ ซึ่ ง ควรต้ อ งเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ
เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ยังไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุน
หมุนเวียนหลายแห่งมีการประเมินผลความสาเร็จในการปฏิบัติตามแผนงาน แต่ไม่มี
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานหรือการดาเนินโครงการต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ประเมิน
4.2.3.4 แม้ ว่ า ทุ นหมุ น เวี ย นมี ค วามจาเป็ น ต้ อ งจั ด ตั้ งโดยมี ก ฎหมาย
รองรับ แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายจัดตั้งทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่ก็บัญญัติให้ฝ่ายบริหาร
เป็ น ผู้ มี อ านาจก าหนดนโยบายการด าเนิน งานของทุ น หมุ น เวี ย น รวมทั้ งบั ญ ญั ติ ใ ห้
มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งมีตัวแทนจากฝ่ายบริหารและส่วนราชการเป็นผู้
มีอานาจกาหนดแนวทางการบริหารงานรวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล จึงทาให้ไม่มีความแตกต่างกับการใช้จ่ายงบประมาณปกติ
4.2.3.5 ทุนหมุนเวียนบางแห่งมีแนวโน้มที่จะเป็นภาระการคลัง จึงควร
มี ก ารวางแผนงานเพื่ อ รองรั บ ความเสี่ ย งทางการคลั ง ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
4.2.3.6 ทุนหมุนเวียนของประเทศไทยบางแห่งไม่ใช้หลักผลประโยชน์
(Benefit Principle) กล่ า วคื อ กลุ่ ม ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากทุ น หมุ น เวี ย นไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม
ผู้จ่ายเงินเพื่อเป็นรายได้ให้ทุนหมุนเวียน
4.2.3.7 ทุนหมุนเวียนไม่มีความเป็นสาธารณะ กล่าวคือ ผู้ได้รับจัดสรร
เงินคือผู้เสนอขอจัดทาโครงการและมีผู้ได้ประโยชน์จากการดาเนินโครงการเฉพาะกลุ่ม
ต่างกับในต่างประเทศซึ่งมีการจัดสรรเงินลงไปอย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ
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นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาผลกระทบของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงิน
ประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่อรายได้รัฐบาลสุทธิ เพื่อศึกษาแนวโน้มของจานวน
เงินค่าเสียโอกาส ของรัฐบาลในกรณีการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะให้แก่ 12 ทุนหมุนเวียนและไทยพีบีเอส โดยผลการประมาณ
การ พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 – 2564 จะมีการกันเงินภาษีอากรและการกันเงิน
ประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นจานวน 28,770 30,580 32,010 และ 33,490
ล้ า นบาท ตามล าดั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.2 ของประมาณการรายได้ รั ฐ บาลสุ ท ธิ
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การกันเงินภาษีอากรและการกันเงิน
ประเภทอื่ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะมี จ านวนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี
แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิแล้วถือว่ามีสัดส่วนที่คงที่

4.2.4 ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาสถานการณ์ แ ละประเด็ น ด้ า นการก าหนดนโยบาย
การบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงานทีม่ แี หล่งทีม่ าของรายได้บางส่วนจากการ
กันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของประเทศไทย
จึงสามารถเสนอแนะเชิ งนโยบายส าหรับ 2 กรณี ได้แ ก่ แนวทางเพิ่ มประสิท ธิภาพ
ของหน่วยงานของรัฐที่มีแหล่งรายได้บางส่วนจากการกันเงินภาษีอากรและการกันเงิน
ประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่จะมีแหล่งรายได้
ดังกล่าวในอนาคต
4.2.4.1 แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐที่มีแหล่งรายได้
บางส่วนจากการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1) ควรกาหนดเพดานขั้นสูงของการกันเงินรายได้ โดยคานึงถึง
ความจาเป็นและเหมาะสมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกันเงินไว้มากเกิน
ความจาเป็นจนก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสจากการกันเงินรายได้ดังกล่าว โดยแก้ไขกฎหมาย
จั ด ตั้ ง ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ก ารก าหนดเพดานขั้ น สู ง ในการกั น เงิ น รายได้
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2) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลทุนหมุนเวียนควร
เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในประเด็นด้านการตรวจสอบ การประเมินผล
ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงาน รวมถึ ง การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลและความครบถ้วน ทันเวลาเพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
3) ควรมี ก ารทบทวนความจ าเป็น ของการกั นเงิ น เนื่ อ งจาก
การกั น เงิ น ควรเป็ น การแก้ ปั ญ หาในระยะสั้ น ส าหรั บ ในระยะยาวควรเข้ า สู่ ร ะบบ
งบประมาณเนื่องจากเป็นระบบที่มีการตรวจสอบการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดาเนิน งานต่ า ง ๆ ควรมี ค วามยื ดหยุ่ นเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ปัจจุบัน
4.2.4.2 แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานที่จะมีแหล่งรายได้บางส่วน จาก
การกันเงิน ภาษี อากรและการกันเงิน ประเภทอื่น เพื่อ วัต ถุประสงค์เ ฉพาะในอนาคต
1) ในการจั ด ตั้ ง ทุ น หมุ น เวี ย นขึ้ น ใหม่ ใ นอนาคตจ าเป็ น
ต้ อ งพิ จ ารณาเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ อย่ า งรอบคอบ ดั ง เช่ น หลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ต าม
พระราชบั ญญั ติ ก ารบริห ารทุ น หมุน เวี ย น พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งซึ่งควรกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ และการจัดตั้งต้องไม่ซ้าซ้อนกับ
ภารกิจ ปกติข องภาครัฐ ตลอดจนคานึงถึงภาระการคลังของรัฐบาลที่อ าจเกิ ดขึ้นใน
อนาคต เป็นต้น นอกจากนี้ การกันเงินควรต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับแหล่งที่มา
ของรายได้ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก Benefit Principle ซึ่ ง สามารถลดข้ อ โต้ แ ย้ ง
ในเรื่องความเป็นธรรมและความจาเป็นของการกันเงินได้
2) ควรกาหนดให้การบริหารงานทุนหมุนเวียนมีความเป็นอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายบริ หาร เพื่อให้ก ารบริห ารงานทุนหมุน เวีย นบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดยกาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งทุนหมุนเวียน
3) ควรก าหนดเพดานขั้ น สู ง ของในการกั น เงิ น รายได้
โดยคานึงถึงความจาเป็นและเหมาะสมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกันเงินไว้
มากเกินความจาเป็นจนก่อให้เกิดค่าเสียโอกาสจากการกันเงินรายได้ดังกล่าว
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เช่นเดียวกับกรณีทุนหมุนเวียนที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยกาหนดไว้ในกฎหมาย
จัดตั้งทุนหมุนเวียน
4) ควรกาหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมาย
จัดตั้งเป็นการเฉพาะ ให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณายุบเลิกทุนหมุนเวียน
ดั ง กล่ า ว โดยอ้ า งอิ ง ตามความในมาตรา 40 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารทุ น
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 กล่าวคือ ให้มีการยุบเลิกในกรณีที่ทุนหมุนเวียนหมดความจาเป็น
ที่จะต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน หรือกรณีที่ทุนหมุนเวียน
ได้หยุดการดาเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือทุนหมุนเวียนได้รับการประเมินผล
การด าเนิ นงานต่ ากว่ าเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการกาหนดเป็ น เวลาสามปี ติด ต่ อ กั น และ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ยกเลิกทุนหมุนเวียนนั้น

4.2.5 ข้อจากัดของงานวิจัย/การวิจัยในอนาคต
4.2.5.1 ข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลรายทุนหมุนเวียน อาทิ ข้อมูลด้านงบ
การเงิน การประเมินผลทุนหมุนเวียน เป็นต้น ซี่งจากการศึกษาพบว่าทุนหมุนเวียนขนาด
เล็กไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่
กากับดูแล ส่งผลให้การตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานเป็นไปอย่างจากัด
4.2.5.2 ด้วยข้อจากัดด้านเวลา ทาให้พิจารณาเพียงผลกระทบที่มีต่อ
ภาคการคลัง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้การวิเคราะห์ผลกระทบ
และการนาเสนอข้ อเสนอแนะมี ความครบถ้วนยิ่งขึ้น ในอนาคตจึงควรมีการศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบในเชิงสังคมประกอบด้วย
4.2.5.3 ในการศึกษาเรื่องนี้ จะศึกษาเฉพาะทุนหมุนเวียนประเภทที่ 4
แต่ในอนาคตควรมีการศึกษาทุนหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ และเงินฝากของส่วนราชการ
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะทาให้การศึกษาการกันเงิน
ภาษีอากรและการกันเงินประเภทอืน่ เพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะของประเทศไทยครบถ้วนมากขึน้
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Executive Summary of a Study on guideline
to increase efficiency of the earmarked taxes
and other revenues to maintain fiscal discipline
The objectives of this paper, the study on guideline to increase
efficiency of the earmarked taxes and other revenues to maintain fiscal
discipline, are to study and conduct the information about earmarked
taxes and other revenues both in Thailand and other countries. This
paper also analyzes the impact of earmarked taxes on fiscal sector,
economy, and society to make policy recommendations to increase
the efficiency of earmarked taxes and other revenues. In addition, this
study focuses on maintaining fiscal discipline, strengthening corporate
governance, and enhancing benefits to economy, society and situation
of Thailand.
Earmarked or Hypothecated Tax is the dedication of the
government revenue from a specific tax for a specific purpose. It cannot
be used for other purposes and it does not have a requirement to send
to the budget system. The objectives of earmarked taxes are to allow
government agencies to have a flexibility in the budget process and to
reduce the administrative intervention. Earmarked taxes are used
widespread in many countries in the world, the research team chose to
study this system in Australia, Japan, and South Korea because of these
countries have a similar fiscal structure to Thailand. The results showed
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that these three countries are used earmarked taxes both in the state
and local levels. They set a particular tax rates and taxpayers in each of
tax category whether it is collected in the form of a tax or levy. As well
as, they had a clear objective and expenditure purpose. However, some
earmarked taxes are not follow the benefit principle. For example,
taxpayers and beneficiaries from these earmarked taxes are not in the
same group. In addition, even though the objective of earmarked taxes
is clear but there are overlaps with the government’s mission.
Therefore, it can be said that earmarked taxes are using for increase
revenue for some government agencies more than using for the
independence of government activities or projects.
For Thailand, earmarked taxes and other revenues are used for
specific purposed in the fiscal sector for a long time and it defined in
the law of the government agencies, funds, or revolving funds. The
research team has defined the definition of earmarked taxes based on
the principle and quintessence of Fiscal Responsibility Act, B.E. 2561
which is “Earmarked taxes and other types of funding for a specific
purpose mean the use of power from administrative or legislative
authorities to collect taxes, fees, or surcharges from tax and other
income law, or earmarking for using in the specific end use program,
not in the broad end use program, and this cash management
is outside the budget system”
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From the above definition of earmarked taxes and other revenues,
the research team used the data of revolving funds that are
under the supervision of the Comptroller General’s Department (CGD)
in the Fiscal Year 2017 to investigate that which funds have their
income from earmarked taxes. The data in this paper includes 115
revolving funds under the supervision of CGD and Thai Public
Broadcasting Service (Thai PBS). The analysis based on the law,
regulation, order, resolution of the cabinet, or established act of all
revolving funds and Thai PBS in term of their establishment, expenditure,
and especially, source of income. The result represented that there are
13 funds which their income is from earmarked taxes. They are Thai
Health Promotion Foundation, Energy Conservation Promotion Fund,
Oil Fund, Fund for Development of Political Parties, Criminal Fund,
Education Technology Fund, Older Fund, Sport Fund, Broadcasting and
Telecommunications Research and Development Fund for the Public
Interest, Digital Economy Fund, Fund for Empowerment of Persons with
Disabilities, Educational Promotion and Development Fund for
Handicapped Group, and Thai PBS.
In the next step, the researcher analyzed the data in depth,
particularly, the policy issue, management and operational process of
13 funds. The goals are to assess the impact of earmarked taxes on
public finance as well as problems, obstacles, and risks. Summarized as
follows:
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1 . The role of earmarked taxes is not different from the
taxation. The goals of them are earning revenue for government,
allocating resources effectively, and supporting economic growth.
However, earmarked taxes distort some of government revenue
because some revolving funds use that money before sending to
government. In addition, some revolving funds also need a subsidy
from government budget since their income from earmarked taxes are
not enough to achieve their mission. This reflect that these revolving
funds are not fully
independent.
2. In some cases, government spending may not be effective
and efficient because their spending are depend on the expected
revenue each year. In addition, the scope of revolving funds’ mission is
too widely so it is possible to overlap with central government mission.
Finally, it can cause overspending in the budget.
3. The dissemination of information is not complete. Some
revolving funds are not fully disclosed so they should declassify their
assets for transparency and accountability. In addition, some revolving
funds have their performance appraisal, however, they do not have
management efficiency evaluation which requires expert assessment.
4. Although revolving funds are required to be established by
law, this establishment also requires the authorities from central
government to determine the operation policy of revolving funds.
Therefore, there is no difference with the normal budget spending.

60

5.Some revolving funds are likely to be a fiscal burden.
Therefore, government should have a plan to handle the potential
fiscal risks in the future.
6. Some revolving funds are not follow the benefit principle.
The beneficiaries and taxpayers are not the same group.
7. Some revolving funds are not public. The grantee is the
applicant for the project and the beneficiaries are in small groups. It is
not the same as in other countries which beneficiaries are in large
groups.
Moreover, the researchers studied the effects of earmarked taxes
on government revenue to see the tendency of opportunity cost from
these earmarked taxes. The projection represented that, in the fiscal
year 2018 to 2021, the amount of earmarked taxes of 13 revolving
funds will be 28,770 30,580 32,010 and 33,490 million baht, respectively,
or 1 . 2 percentage of total government revenue. It can be said that
the amount of earmarked taxes is increasing every year, however,
the percentage of the total government revenue is the same.
From the study of the current situation of earmarking in
Thailand, the research team proposed two policy recommendations
which are the guidelines to enhancing the efficiency of government
agencies that have an income from earmarked taxes, and the way to
set up an agency that will have an income from earmarked taxes in the
future.
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Study on guideline to increase efficiency of the earmarked taxes
and other revenues to maintain fiscal discipline

1 . The guidelines to enhancing the efficiency of government
agencies that have an income from earmarked taxes:
(1) Government should set the ceiling of the income from
earmarked taxes in order to prevent unnecessary over-funding. It can
be done by adjusting the existing laws of revolving funds.
(2) The regulatory agency of revolving funds should strictly
enforce the law both in terms of monitoring, and evaluating. The
evaluation should consists of performance evaluation, transparency,
and accountability.
(3) Government should review the necessity of earmarked
fund because earmarking should be a short term solution. Whereas, in
the long term, the process should be the budget for a cost-effective
monitoring, and the operation can be flexible, appropriate, and
consistent with the current situation.
2. The way to set up an agency that will have an income from
earmarked taxes in the future:
(1) To setting up a new revolving fund in the future, it is
necessary to consider the conditions carefully, such as the criteria
prescribed under the Revolving Fund Management Act, B. E. 2558 and
other related laws. The purpose of the establishment should be
specific and must not overlap with the regular mission of the
government. The government should also consider the fiscal burden in
the future. In addition, the researchers suggested that earmarking
should be consistent with the source of income and the benefit
principle, which can reduce the argument on fairness and the need for
money of revolving fund.
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(2) Government should be ensured that the operation of revolving
fund is independent and without administrative intervention.
(3) Government should set the ceiling of the income from
earmarked taxes in order to prevent unnecessary over-funding by
defining in the laws of revolving fund.
(4) The conditions for establishing and dissolving revolving fund
should be specified. According to Section 40 of the Revolving Fund
Management Act, B.E. 2558, the dissolution of revolving fund is required
in the case of the revolving fund is unnecessary, stop working with no
reason, and the performance is below the standard for three
consecutive years.
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4.3 โครงการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาเพือ่ พัฒนาตัวชีว้ ดั เพือ่ จัดลาดับความสาคัญ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs)
Priority Index] เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง

4.3.1 ที่มาและความสาคัญของการศึกษา
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว ก่อให้เกิ ด
การพั ฒนาที่ไม่ส มดุล ส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาประเทศแบบองค์ร วมในระยะยาว
การปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
(Sustainable Growth) จึงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสาคัญ โดยสหประชาชาติ
ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ภายในระยะเวลา 15 ปี (ค.ศ. 2015 – 2030) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ที่ค รอบคลุ ม ทั้ ง 17 เป้ า หมาย (Goal) และกลายมาเป็ น แนวทางการพั ฒ นาของ
ประเทศต่าง ๆ
สาหรับประเทศไทย จุดอ่อนด้านการพัฒนาที่สาคัญ คือ การนาแนวทาง
การพัฒนาในระดับระหว่างประเทศมาใช้โดยไม่คานึงถึงบริบทการพัฒนาภายในของ
ประเทศ ส่งผลให้การพัฒนามีลักษณะเป็นแผนที่ไม่ถูกนามาใช้ โดยการบรรจุไว้ในแผน
ระดับประเทศในรูปแบบเป้าหมายแบบกว้าง ๆ ทาให้การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขาดทิศทางที่ชัดเจน ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างกรอบการวิเคราะห์กรอบ
SDGs ในบริ บ ทของประเทศไทย เพื่ อ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของมาตรการการคลั ง
ที่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยประเมิน ใน 4 มิ ติ คื อ ความเร่ งด่ วน ความส าคัญ ผลกระทบ และ
ความพร้อมของโครงสร้างเชิงสถาบันและกฎหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการออกนโยบายการคลังโดยกระทรวงการคลังที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ที่แท้จริง
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โดยงานวิ จั ย เรื่ อ งดั ง กล่ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ
ในระดับเป้าหมาย (Goal) และเป้าประสงค์ (Target) ของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ
SDGs โดยพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ความส าคั ญ ของ SDGs (SDGs Priority Index) ในระดั บ
เป้าประสงค์ใน 4 มิติ คือ (1) ความเร่งด่วน (2) ความสาคัญ (3) ผลกระทบ และ (4)
ความพร้อมของโครงสร้างเชิงสถาบันและกฎหมาย และนาผลการจัดลาดับความสาคัญ
ของเป้าประสงค์ SDGs ไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงการคลัง
เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ของกระทรวงการคลังภายใต้บริบทของ SDGs

4.3.2 วิธีดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินงานวิจัยมุ่งเน้นศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับหลักการและแนวคิด
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทากรอบหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด และ
กรอบการพัฒนาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศของไทย เพือ่ ชี้ให้เห็น
ถึงปัญ หาและอุ ปสรรคที่ มีอ ยู่ใ นปั จจุ บัน (Situation Review) เพื่ อน ามาสร้า งกรอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อกาหนดความสาคัญของเป้าหมาย SDGs ในด้านต่าง ๆ ใน 4 มิติ
คื อ ด้ า นความเร่ งด่ ว น ด้ า นความส าคั ญ ด้ า นผลกระทบ และด้ า นความพร้ อ มของ
โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น และกฎหมาย โดยปรั บ ใช้ แ นวคิ ด จากกรอบการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการสารวจและสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง โดยที่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง และส านั ก งานความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) รวมเป็นจานวน 45 คน เพื่อเข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบหรือดาเนินนโยบาย
ของกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ SDGs ได้ในอนาคต
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การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลั ง ร่ ว มกั น จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ SDGs ในระดั บ เป้ า หมายและ
เป้าประสงค์ โดยใช้มุมมองของการกาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทของ
ประเทศไทย ผลการจัดลาดับความสาคัญในระดับเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมายด้วยวิธี
เปรียบเทียบทีละคู่ (Pairwise Comparison) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตมากที่สุด สะท้อนให้เห็นจาก
ผลการจัดลาดับความสาคัญ 5 ลาดับแรก ได้แก่ 1) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
2) การขจัดความหิวโหย 3) การศึกษาที่มีคุณภาพ 4) การมีน้าสะอาดและสุขาภิบาล
และ 5) การขจัดความยากจน
ต่ อ มาได้ ท าการคั ด เลื อ กเป้ า ประสงค์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข อง
กระทรวงการคลัง เพื่อนามาจัดลาดับความสาคัญโดยการสร้าง SDGs Priority Index
จานวน 27 เป้าประสงค์ ผลการจัดลาดับความสาคัญพบว่า ในภาพรวมเป้าประสงค์
ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ สู งสุ ด 5 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ 1) สร้ า งหลั ก ประกั น
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย
2) ดาเนินมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมและครอบคลุมกลุ่มที่ยากจนและ
เปราะบาง 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน
ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสาหรับทุกคน 4) จัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง
ที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้สาหรับทุกคน และคานึงกลุ่มคน
ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และ 5) ทาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร
มีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ

4.3.3 ผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติพบว่า ลาดับความสาคัญของมิติความเร่งด่วน
มิติความสาคัญ และมิติผลกระทบ มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกเว้นมิติความ
พร้อมเชิงสถาบันและกฎหมายที่มีความแตกต่างจากมิติอื่น ๆ ในแต่ละเป้าประสงค์
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เมื่อพิจารณาในแต่ละมิติพบว่า ลาดับความสาคัญของมิติความเร่งด่วน
มิติ ค วามส าคั ญ และมิติ ผ ลกระทบ มี แ นวโน้ ม เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ยกเว้ น มิ ติ
ความพร้อมเชิงสถาบันและกฎหมายที่มีความแตกต่างจากมิติอื่น ๆ ในแต่ละเป้าประสงค์
ผลการสัมภาษณ์บุคลากรกระทรวงการคลังและนักวิชาการเกี่ยวกับผล
การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ในระดั บ เป้ า หมายและเป้ า ประสงค์ ข อง SDGs พบว่ า
ในภาพรวมผลการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ดั ง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมและสะท้ อ น
ความเป็น จริง นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ใ ห้สั ม ภาษณ์ยั งได้ ใ ห้ข้ อมู ล และข้อ คิ ดเห็ น
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ปั ญ หาอุ ป สรรคในการบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ได้รับ การจัดลาดับความสาคัญ 5 ลาดับแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อ
การดาเนินงานของประเทศไทยและกระทรวงการคลังเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
ผลการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ในระดั บ เป้ า ประสงค์ 10 ล าดั บ แรก
มาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงการคลัง เพื่อจัดลาดับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์
ที่กระทรวงการคลังควรให้ความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อม
ล้ าทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสนั บ สนุ น ศั ก ยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ในระดั บ กลยุ ท ธ์ ข องกระทรวงการคลั ง กระทรวงการคลั ง ควรให้
ความสาคัญกับกลยุทธ์เรียงตามลาดับ ดังนี้
1) กลยุทธ์การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ยกระดับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
2) กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด สวั ส ดิ ก าร การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของภาครัฐ และการพัฒนาช่องทางการออมระยะยาว
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคุ้มครองทางสังคม
3) กลยุ ท ธ์ ก ารผลั ก ดั น การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ทางกายภาพ เพื่อลดต้นทุนการประกอบการของภาคเอกชน

4) กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน
5) กลยุทธ์การผลักดันมาตรการการเงินการคลังเพื่อปฏิรูปการกระจาย
รายได้

6) กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Green Economy) โดยวิ ธี
การใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

4.3.4 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ทั้งสองเป้าประสงค์
ข้างต้นร่วมกัน ดังนี้
4.3.4.1 การส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของกระทรวงการคลังข้อ
ที่ 2.4 (การผลั ก ดั น การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพเพื่ อ ลดต้ น ทุ น
การประกอบการของภาคเอกชน) โดยกระทรวงการคลังมีกลไกสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อ
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งจากเงินงบประมาณ แหล่งเงินกู้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) และแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้า ง
พื้นฐานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันกระทรวงการคลังควรให้ความสาคัญกับ PPP
ในฐานะที่เป็นแนวทางการระดมทุนสาหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีเอกชนเข้ามามี
บทบาท เนื่ อ งจากโครงการโครงสร้ า งพื้ นฐานส่ว นใหญ่ใ ช้ เ งิ นลงทุ น สูง ซึ่ งรัฐ บาลมี
งบประมาณจากัดและยังต้องรักษาระดับปริมาณหนี้สาธารณะเพื่อรักษาวินัยการคลัง
ทาให้ PPP เป็นแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและยังได้รับ
การสนับสนุนจากเวทีในระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งการลงทุนภายใต้กรอบ PPP นั้น
ควรมีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดสรรความเสี่ยงในการดาเนินการตามกรอบ
PPP ซึง่ จะดาเนินการเมือ่ ต้นทุนต่ากว่า คุม้ ค่ามากกว่า และสอดคล้องกับกรอบวินยั การเงิน
การคลัง หากไม่เป็นไปตามหลักการทัง้ 3 ข้อข้างต้นภาครัฐควรเข้ามาดาเนินการลงทุนเอง
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นอกจากนี้ ยังควรผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในการคลัง
หากไม่ เ ป็ นไปตามหลั กการทั้ง 3 ข้ อ ข้ างต้ นภาครัฐ ควรเข้ า มาด าเนิ น การลงทุน เอง
นอกจากนี้ ยังควรผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. .... (ร่างกฎหมายร่วมทุนใหม่) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ภายใต้กรอบ PPP อย่างไรก็ดี โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง
แม้ ว่ า รั ฐ บาลอาจระดมทุ น ภายใต้ ก รอบ PPP ก็ ต าม แต่ รั ฐ บาลยั งคงต้ อ งรั บ ภาระ
ความเสี่ยงทางการเงินจากการดาเนินโครงการอยู่ส่วนหนึ่ง ดังนั้น กระทรวงการคลัง
จาเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกเหนือจากการบริหารหนี้สาธารณะ
และดูแลระดับหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง และติดตาม
ภาวะตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การระดมเงินกู้มีต้นทุน
และความเสี่ยงที่เหมาะสม
4.3.4.2 การกาหนดมาตรฐานการตั้งราคาค่าใช้ บริก ารโครงสร้า ง
พื้นฐานหรือระบบคมนาคมขนส่งที่เป็นธรรม ควรมีการกาหนดราคาที่เป็นธรรมสาหรับ
โครงสร้ า งพื้ นฐานที่ ทาให้ ค นทั่ วไปสามารถเข้า ถึงได้อ ย่า งเท่ าเทีย มกัน และมี ความ
สมเหตุสมผล ทั้งนี้ หากมีการจ่ายเงินอุดหนุน (Subsidy) ค่าใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
หรือระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะ ควรมุ่งเน้นการอุดหนุนไปยังกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม
เช่น ผู้มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น เพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยไม่
จ าเป็ น ต้ อ งอุ ด หนุ น ค่ า บริ ก ารให้ กั บ ทุ ก คน (Universal Subsidy) ซึ่ ง เป็ น ภาระทาง
การคลังมาก และอาจเป็นลักษณะของนโยบายประชานิยม
4.3.4.3 การผลั ก ดั น การวางแผนเชื่ อ มโยงเพื่ อ พั ฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐานอย่างเป็นระบบ กระทรวงการคลังควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้
เกิดกระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของประเทศอย่างเป็น
ระบบ เพื่อจัดลาดับความสาคัญ (Priority) ของโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมและ
เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการผลักดัน ทาให้โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบทั้งประเทศ เกิดความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้
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สามารถพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทั้ ง ระบบอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบู ร ณาการ
เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดดังกล่าวได้กาหนดไว้ในรูปแบบ
ของแผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ (National Infrastructure Plan)
ซึ่งปรากฏในร่างพระราชบัญญัติสง่ เสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ...
(ร่างกฎหมายร่วมทุนใหม่) ที่ อยู่ระหว่างกระบวนการออกกฎหมายให้ มีผลบั งคับใช้
ซึ่งหากร่างกฎหมายร่วมทุนใหม่ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในอนาคต กระทรวงการคลังควร
ให้ความสาคัญกับการจัดทา National Infrastructure Plan ดังกล่าว เพื่อใช้กาหนด
ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเห็นควรผลักดัน
ให้มีการตั้งคณะทางานหรือหน่วยงานกลาง เพื่อมาพิจารณาแผนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศแบบบูรณาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.4.4 การกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านกระทรวงการคลัง โดยสานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น (องค์ ก ารมหาชน) (สพพ.) เป็ น หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น นโยบายหุ้ น ส่ ว น
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศเวียดนาม เมียนมา กัมพูชา
สปป. ลาว ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์ เลส-เต ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
และทางการเงิน ที่ผ่านมา มีการให้ความช่วยเหลือ สปป. ลาว เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผล
ต่อการเชื่อมโยงการคมนาคมและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ดี การให้ความช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ยังมีจานวนน้อยมาก อาจส่งผลต่อ
ระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากัน และการเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการจัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการพัฒนา
เป็ น รายประเทศเพื่ อ ให้ เ กิ ด การด าเนิ น การเป็ น ไปตามแผนการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ ง
ในแต่ละพื้นที่ต่อไป
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4.3.5 ข้อจากัดของงานวิจัย/การวิจัยในอนาคต
4.3.5.1 ข้อจากัดของงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขอสรุปปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อจากัด
ของงานวิจัยนี้ ดังนี้ ๆ
1) ความเข้ า ใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในเรื่ อ งเป้ า หมาย (Goal) และ
เป้าประสงค์ (Target) ของ SDGs ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ คือ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงการคลั ง ซึ่งอาจมี ข้อ จากัด ด้า นความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกั บเป้า หมายและ
เป้าประสงค์ของ SDGs ถึงแม้ว่าจะอธิบายเกี่ยวกับเป้าหมายและเป้าประสงค์ของ SDGs
ที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มตอบแบบสอบถามเพื่อจัดลาดับความสาคัญก็ตาม เนื่องจาก SDGs มีหลายเป้าหมาย
และเป้าประสงค์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาทาความเข้าใจสักระยะหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
เรื่ อ งความรู้ ค วามเข้ า ใจในมิ ติ ด้ า นความพร้ อ มเชิ งสถาบั น และกฎหมายของแต่ ล ะ
เป้าประสงค์ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมอาจไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวครบถ้วน
2) จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
เป้าหมาย (Goal) และเป้าประสงค์ (Target) ของ SDGs ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ขึ้นอยู่กับการมอบหมายของส่วนราชการนั้น ๆ ไม่สามารถควบคุมจานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ กลุ่มตัวอย่างทีร่ ว่ มจัดลาดับความสาคัญในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ สองครัง้
มีจานวน 33 และ 32 คน ตามลาดับ ซึ่งถือว่ามีจานวนไม่มากนัก
3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สัมภาษณ์ เนื่องจากรายละเอียดของเป้าหมาย
และเป้าประสงค์ของ SDGs มีรายละเอียดมากและบางเรื่องจะอยู่ในความสนใจของ
เฉพาะกลุ่ม ทาให้มีผู้ที่เข้าใจความหมายของเป้าหมายและเป้าประสงค์ของ SDGs และ
สามารถให้ความเห็นต่อการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและเป้าประสงค์ของ SDGs
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ที่เ หมาะสมและสอดคล้ องกับ บริ บทของประเทศไทยนั้ น ยังมีอ ยู่ใ นขอบเขตเฉพาะ
นักวิชาการและบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับ SDGs ทาให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีขอบเขต
จากัด
4.3.5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
1) ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดลาดับความสาคัญของ SDGs อาจใช้
วิธีการอื่นในการจัดลาดับความสาคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ หรืออาจจัดลาดับ
ความสาคัญในบริบทอื่น ๆ
2) ผู้ ส นใจศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม อาจเลื อ กศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งาน
เพื่อบรรลุ SDGs ในแต่ละเป้าประสงค์ในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
การดาเนินนโยบายในมิติที่กว้างขึ้น
3) การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการระดมทุนเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
SDGs จะท าให้ การดาเนิน งานเพื่ อ บรรลุ เ ป้า ประสงค์ ดังกล่า วมี ค วามสมบูร ณ์ ยิ่งขึ้ น
ซึ่งผู้ สนใจอาจเริ่ มศึก ษาจากกรอบของการระดมทุ นเพื่ อการพัฒ นา (Financing for
Development) ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้กับการระดมทุนเพื่อการบรรลุ SDGs
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Executive Summary of Sustainable Development
Goals (SDGs) Priority Index
Economic development that purely focuses on economic
growth has led to an imbalanced growth, non-inclusive development
and adverse effect on social and environmental dimensions in many
countries. The shift toward sustainable economic growth has, therefore,
been given priority by global community. The United nations has initiated
Sustainable Development Goals (SDGs) to promote sustainable
development through 17 development goals covering various
dimensions of balanced growth within the 15-year timescale between
2015 - 2030. The SDGs have become the parameters for development
of many countries including Thailand.
This study aims to develop the SDGs Priority Index that can be
used to increase an efficiency of policy design for the Ministry of
Finance (MOF). The team aims to achieve this goal through first
prioritizing SDGs using the Pairwise Comparison method and prioritizing
various SDGs Targets associated with MOF long-term strategies in four
dimensions consisting of urgency, importance, impact and Institutional
& regulatory readiness. Utilising the methods described, the team
anticipates that the results of this research would be able to provide
policy recommendation on how MOF could prioritize its strategies to
achieve sustainable growth under the context of SDGs.
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Sustainable Development Goals
(SDGs) Priority Index

The technical workshop with MOF officials from various
departments to prioritize 17 SDGs has shown the top five prioritized
SDGs as followed: (1) Good Health and Well-Being (2) Zero Hunger
(3) Quality Education (4) Clean Water and Sanitation and (5) No Poverty.
The team has therefore narrowed down SDGs Targets related to MOF
strategies to 27 Targets. The result from the second workshop shows
that the top five prioritized Targets are as followed: (1) Ensure that all
girls and boys completely free, equitable and quality primary and
secondary education leading to relevant and effective learning
outcome (2) Implement nationally appropriate social protection
systems and measures for all, including floors, and achieve substantial
coverage of the poor and the vulnerable (3) Develop quality, reliable,
sustainable and resilient infrastructure to support economic development
and
human well-being, with focus on affordable and equitable
access (4) Provide access to safe, affordable, accessible and sustainable
transport systems for all, improving road safety with special attention to
the needs of those in vulnerable situations and (5) Sustain per Capita
economic growth in accordance with national circumstances.
The finding also suggests a positive correlation in three out of
four dimensions namely (1) Urgency (2) Importance and (3) Impact.
Meanwhile, the last dimension of institutional and regulatory readiness
is quite uncorrelated with other dimensions.
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Interviews with officials from the MOF and academic scholars suggest
that the ranking results of SDGs in both goal and target level are
appropriate and align with Thailand’s development context. In addition,
the interviewers also offer useful recommendations and comments on
sustainable development and challenges to achieve SDGs Targets.
Aligning the top 10 prioritized Targets with MOF strategies, the
team finds that under sustainable development context, the MOF
should prioritize its strategies focusing on (1) Reducing inequality and
promote inclusive growth (2) Enhancing Thailand’s competitiveness and
(3) Promoting Green Economy. On tactical level, the MOF should focus
on the following prioritized policies: (1) Improve access to quality
education and enhance professional knowledge and skills (2) Improve
welfare, remuneration and benefits from the public sector and develop
long-term savings channel in preparation for ageing society (3) Support
investment in physical infrastructure to reduce cost of doing business
for private sector (4) Support MOF’s strategies in enhancing Thailand’s
competitiveness (5) Design fiscal policy that focuses on redistribution
and (6) Design fiscal policy that focuses on green economy and green
financing.
Lastly, this study delivers in-depth policy recommendation,
using data from the interviews and the team’s analysis, for the MOF’s
operation to achieve the top five prioritized SDGs Targets.
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ภาคผนวก
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วิธีการเข้าดู/ดาวน์โหลด งานวิจัยของ สศค.
ขั้ น ที่ 1 เข้ า หน้ า เว็ บ ไซต์ สศค. ที่ http://www.fpo.go.th/main/
Home.aspx

ขั้นที่ 2 เข้าเมนู e – Research ด้านบนสุดของหน้าเว็บข้างต้น
คลิ๊กตรงคำว่ำ e – Research

เรียบร้อยแล้วจะปรำกฎหน้ำเว็บ e – Research ตำมรูปด้ำนล่ำง

ขั้นที่ 3 เลือกโครงการวิจัยเพื่อเข้าไปอ่านงานวิจัยที่ผ่านมาของ สศค. และ
สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านทีหลังได้ด้วย
คลิ๊กตรงคำว่ำโครงกำรวิจยั

ขั้นที่ 4 เลือกโครงการวิจัยที่สนใจ โดยมีวิธเี ลือก 3 แบบ ดังต่อไปนี้
1. เลือกตำมหมวดงำนวิจัย ได้ดังนี้
1.1 โครงกำรวิจัยทำงกำรเงินและสถำบันกำรเงิน
1.2 โครงกำรวิจัยทำงกำรคลังและภำษี
1.3 โครงกำรวิจัยทำงกำรออมและกำรลงทุน
1.4 โครงกำรวิจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคและระหว่ำงประเทศ
1.5 โครงกำรวิจัยด้ำนกฎหมำย
1.6 โครงกำรวิจัยด้ำนอื่น ๆ
1.7 ทั้งหมด (เลือกไม่เฉพำะเจำะจงด้ำนไหน)

หำกเลือกโครงกำรวิจัยทำงกำรเงินและสถำบันกำรเงิน ผลงำนวิจัยที่ปรำกฏ
จะเป็นผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งกำรเงินและสถำบันกำรเงินทั้งหมดของ สศค.
อย่ำงไรก็ตำม หำกประสงค์จะดูโครงกำรวิจัยทั้งหมดให้เลือก ทั้งหมด ซึ่งจะปรำกฏ
งำนวิจัยทั้งหมดของ สศค.

2. เลือกตำมปีงบประมำณ
สำมำรถเลือกงำนวิจัยตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 – 2560 (ปีปัจจุบัน
ล่ำสุด และจะมีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมงำนวิจัยในปีงบประมำณต่อ ๆ ไปอีกเรื่อย ๆ )
อย่ ำ งไรก็ ต ำม วิ ธี ก ำรเลื อ กปี งบประมำณมี ข้ อ ควรระวั ง คื อ หำกอยำกเลื อ กดู
งำนวิจัยทั้งหมดของปีงบประมำณนั้น ๆ จะต้องดำเนินกำรเลือกหมวดงำนวิจัย
ทั้งหมดด้วย เพรำะหำกเลือกปีงบประมำณ แต่เลือกหมวดกำรเงินและสถำบั น
กำรเงิน งำนวิจัย จะปรำกฎแค่ เพีย งงำนวิจั ยที่เ กี่ยวข้องกับกำรเงินและสถำบั น
กำรเงินเท่ำนั้น เป็นเหตุให้ในบำงปีงบประมำณไม่ปรำกฏงำนวิจัยเลย ตำมตัวอย่ำง

เลือกทั้งปีงบประมำณ
และทั้งหมด

กรณีเลือกปีงบประมำณ พร้อมกับเลือกหมวดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน

กรณีเลือกปีงบประมำณ พร้อมกับเลือกหมวดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน แต่ไม่ปรำกฏ
งำนวิจัยเลย เพรำะปีงบประมำณนั้น ๆ ไม่มีงำนวิจัยด้ำนที่เลือก

ดังนั้น วิธีกำรเลือกต้องระมัดระวังให้มำก เพรำะถ้ำเลือกไม่ถูกต้องอำจไม่ปรำกฏ
งำนวิจัยที่ต้องกำร
3. เลือกโดยวิธีกำรค้นหำ (Search)
กำรเลือกผลงำนวิจัยจำกกำรค้นหำ (Search) เป็นกำรค้นหำในกรณีที่ผู้ใช้งำน
ทรำบชือ่ โครงกำรวิจยั แล้วเท่ำนัน้ เนือ่ งจำกหำกค้นหำด้วยชือ่ นักวิจยั ระบบจะไม่สำมำรถ
ค้นหำผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องได้

ทดสอบพิมพ์คำค้นว่ำ
กำรพัฒนำกฎหมำย

ขั้นที่ 5 เลือกโครงการที่ต้องการแล้ว สามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดได้

เลือกโครงกำรกำรพัฒนำกฎหมำย
เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคในกำรใช้
บริกำรทำงกำรเงิน

สำมำรถดำวน์โหลดเก็บไว้ได้ โดยคลิ๊กชือ่ งำนวิจยั ดำวน์โหลด
เสร็จจะได้รูปแบบไฟล์พีดีเอฟ (PDF File)

ทั้ ง นี้ ได้ ร วบรวมรำยชื่ อ โครงกำรวิ จั ย ของ สศค. ตั้ ง แต่ ปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2551 - 2561 ไว้ ใ นหั ว ข้ อ ถั ด ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ส นใจสำมำรถเลื อ กศึ ก ษำใน
แต่ละโครงกำรได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้น หำกมีข้อสงสัยหรือมีปัญหำในกำรใช้งำน
เว็บ e – Research สำมำรถติดต่อได้ที่ฝ่ำยบริหำรงำนวิจัย ศูนย์บริหำรงำนวิจัย
และบรรณสำรสนเทศ โทร. 02 - 2739020 ต่อ 3583 ,3588

รายชื่อโครงการวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2561

A Study on Income and Value - Added Tax Measures to Encourage Participation of Small
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รายชื่อโครงการวิจัยของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

1)

การศึกษาผลกระทบของรายจ่ายเพื่อสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ของข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานของรัฐต่อภาระทางการคลัง

2)

ดัชนีชี้วัดในการบริหารจัดการสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3)

การพัฒนาระบบการออมระยะยาวของประเทศไทย

4)
5)

กระแสโลกาภิวัตน์ดา้ นเงินทุนและเศรษฐกิจฐานรากของไทยในทศวรรษหน้า
การศึกษาภาระทางการคลังจากการให้สวัสดิการทางสังคมของรัฐบาล
ในกรณีศึกษาโครงการประกันสังคม และโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า

6) การบริหารจัดการดุลยภาพการออมและการลงทุนของประเทศ
7) แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงการคลัง
8) การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลภาคการคลังของประเทศไทย
9) การศึกษาแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

10) การจัดระบบการออมเพื่อสวัสดิการการชราภาพให้แก่แรงงาน
นอกระบบโดยใช้กลไกชุมชน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
11)

การศึกษาวินัยทางการคลังของประเทศไทย (อดีตสู่ปัจจุบัน)
และแนวทางในการเสริมสร้างวินัยทางการคลังตามหลักสากล

12)

การปรับโครงสร้างรายได้ของรัฐบาลชดเชยการลดลงของภาษีศุลกากร

13)

การศึกษาข้อดี/ข้อเสียและความเหมาะสมของการอนุญาต
ให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคาเป็นสินค้าอ้างอิง
(Gold Derivatives)

14)

การศึกษาผลกระทบจากการยกเลิกให้เงินชดเชยภาษีอากรแนวทาง
แก้ไขปัญหาและมาตรการรองรับอื่น ๆ สาหรับผูส้ ่งออก

15)

การคาดการณ์และการประเมินผลของมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี
ต่อพฤติกรรมการบริโภคสุราของไทย

16)

การติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน
จากต่างประเทศ

17) การสร้างระบบการออมเพือ่ การชราภาพสาหรับแรงงานนอกระบบ
18)

การศึกษาระบบการกากับดูแลระบบบาเหน็จบานาญทีเ่ หมาะสม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
1) ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยและประเทศสมาชิก
2) ความรู้ความเข้าใจของผู้ฝากเงินและผู้ถือกรมธรรม์และนัยต่อการพัฒนา
ระบบการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
3) โลกาภิวตั น์ด้านเงินทุนและตลาดทุนไทย
4) การศึกษาภาระทางการคลังจากโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน
กรณีศึกษาโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่
5) กรอบการเจรจาที่เหมาะสมในการจัดการทาความตกลงเขตการค้าเสรี
ภาคบริการด้านการเงินของไทย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินสาหรับเกษตรกร : กรณีศึกษา
การประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีสภาพอากาศในประเทศไทย
2) นโยบายการกากับดูแลเพื่อพัฒนาการแข่งขันในธุรกิจทางการเงิน
ในประเทศไทย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1)

การศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง
เชิงรุกโดยวิธีจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลดภาระทางการคลังที่เกิดจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติ

2)

นโยบายกองทุนขนาดใหญ่ภาครัฐภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ดา้ นเงินทุน

3)

การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของประเทศไทย
โดยใช้นโยบายการคลัง

4)

การศึกษาความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิน
บางประเภทของสถาบันคุม้ ครองเงินฝากเพื่อความเป็นธรรม

5)

แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ตลาดสาขาบริการการเงินในประเทศลาว
และกัมพูชาภายใต้แผนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

6)

บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงิน

7) การศึกษาผลกระทบของภาษีมลู ค่าเพิม่ ต่อการสร้างความเป็นธรรม
ในการกระจายรายได้และเศรษฐกิจของประเทศไทย
8)

การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการกากับดูแล
และแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1) การจัดทาดัชนีวัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียน
และการศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน
2) การศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม
ของภาคสาธารณะเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3) การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
เกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพื่อจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการวิจัยของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ ูง (HiPPS)

1) นโยบายและมาตรการภาษีเพือ่ ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ :
ประสบการณ์จากต่างประเทศและแนวทางในการประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย
2) ส่องกล้องมองเงินเฟ้อไทยบทบาทภาครัฐและมาตรการรับมือ
3) แนวทางในการค้าประกันสินเชื่อ SMEs อย่างยั่งยืน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1)

การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังที่มีผลต่อ
การสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยให้เข้าสู่ตลาดอาเซียน

2)

การศึกษาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทาง
ในการจัดการและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของส่วนราชการ
ในกระทรวงการคลัง

3)

การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ

4) ระบบติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก
และประเมินนัยต่อเศรษฐกิจไทย
5) การศึกษาแนวทางการนา Negative Income Tax
มาใช้ในประเทศไทย
6)

การพัฒนากฎหมายเพื่อการคุม้ ครองผู้บริโภคในการใช้
บริการทางการเงิน

7) การศึกษาระดับเงินคงคลังทีเ่ หมาะสม
8) การวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการคลังของไทย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1) ศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
นักธุรกิจไทยในการลงทุนทางตรงในเมียนมาร์
2) การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี
จากการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
3) การพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว
4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการคลังท้องถิ่น
5) การศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1) การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย
2) การศึกษาวิจัยแนวทางนโยบายการพัฒนาการสร้างสินทรัพย์
เพื่อการออมสาหรับครัวเรือนที่มรี ายได้ต่า

3) การศึกษาเพื่อจัดทาระบบการวิเคราะห์ดลุ การคลังเชิงโครงสร้าง
ของประเทศไทย
4)

แผนงานวิจัยเรื่อง การติดตามสถานการณ์หนีภ้ าคครัวเรือนในประเทศไทย
และการพัฒนาชุดแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์สาหรับการประเมินผล
กระทบในบริบทของการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม
4.1) โครงการวิจัยย่อยเรื่อง ศึกษาสภาวการณ์หนีภ้ าคครัวเรือน
และการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจมหภาคด้วยแบบจาลองคานวณ
ดุลยภาพทั่วไป
4.2) โครงการวิจัยย่อยเรื่อง การพัฒนาแบบจาลองจุลภาคเพื่อศึกษาบทบาท
ของหนี้ภาคครัวเรือนที่มีต่อความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
ในประเทศไทย

4.3) โครงการวิจัยสนับสนุนเรื่อง การสารวจพฤติกรรมการก่อหนี้
ของภาคครัวเรือนในประเทศไทยและการประมาณค่าความยืดหยุ่น
ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อสังคม
ของกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5) การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
การประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อการพัฒนากฎหมายประกันภัยของไทย
6) การศึกษาผลกระทบของกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการดาเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
7) แนวทางการพัฒนาธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการ
นาไปใช้ประโยชน์ในโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อสังคมของกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1) การศึกษาแนวทางเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้าสู่ระบบภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิม่ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถใน
การ แข่งขันของผู้ประกอบการไทย
2) การศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างเพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการนาพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างมาปรับใช้ในประเทศไทย
3) การศึกษาแนวทางการนาระบบภาษีเงินได้แบบแยกที่มาของเงินได้
(Dual Income Tax) มาใช้ในประเทศไทย
4) การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับธุรกิจธนาคารเงา
5) การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายไทยเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี
อากรระหว่างประเทศ
6) การศึกษาแนวทางการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกระบวนการ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการคลังยั่งยืน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับการกากับ
ดูแลสหกรณ์เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย
2) การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจสีเขียว

3) การศึกษาแนวทางการจากัดการให้สิทธิหักค่าลดหย่อนในภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
4) การพัฒนาระบบการกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) การสร้างแบบจาลองวิเคราะห์เศรษฐกิจรายภูมิภาคและรายจังหวัด
2) การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการกันเงินภาษีอากรและ
การกันเงินประเภทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลัง
ของรัฐ
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาที่
ยั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs) Priority Index]
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง
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