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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การจดัการองค์ความรู้ด้านการพฒันางานวจิยัไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณชิย์ 

(พ.ศ. 2558 - 2559) 
การจดัการองคค์วามรู้ดา้นการพฒันางานวิจยัไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย ์ มี

ล าดบัขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบติั แสดงรายละเอียดตามผงังานในรูปท่ี 1 
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ขั้นตอนก่อนกระบวนการวจิัย 
ขั้นตอนก่อนกระบวนการวจิยัประกอบดว้ย 3 กระบวนการยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การหาหัวข้อวจิัย 
1.1 ศึกษาโจทย์จากชุมชนหรือโจทย์จากสถานประกอบการ 
ในการพฒันางานวิจยัไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย ์ล าดบัแรกตอ้งดูโจทยจ์าก

ชุมชนหรือโจทยจ์ากสถานประกอบการ ร่วมกบันโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุนของภาครัฐ 
ในปัจจุบนั รัฐบาลมุ่งเน้นให้น างานวิจยัไปพฒันาชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นในการ
ตอบโจทยก์ารวจิยัใหต้รงกบัความตอ้งการของการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาประเทศเป็นหลกั 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัจะตอ้งแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัชุมชน/สถานประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม ท า
การวิเคราะห์โจทยปั์ญหาร่วมกนั เม่ือไดโ้จทยม์าแลว้ผูว้ิจยัจึงน ามาวางแผนต่อ โดยดูว่าจะน า
องค์ความรู้ท่ีเรามี นวตักรรมหรือเทคโนโลยีท่ีเรามีความเช่ียวชาญในแต่ละดา้นไปแกปั้ญหา
ใหก้บัชุมชน/สถานประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมไดอ้ยา่งไร ในขั้นตอนแรกน้ีผูว้ิจยัควรจะลง
พื้นท่ีจริงเพื่อเก็บขอ้มูล แลกเปล่ียนขอ้มูล สอบถามปัญหา เพื่อให้ได้ขอ้มูลจริงมาใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาและวางแผน จากประสบการณ์ของกลุ่มผูว้ิจยัท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการ
พฒันางานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย ์ให้ค  าแนะน าว่า ให้ค  านึงถึงการน า
ทรัพยากรในชุมชนเองมาเป็นตวัช่วยแกปั้ญหาใหก้บัชุมชน น านวตักรรม หรือเทคโนโลยท่ีีมีอยู่
ในชุมชนมาต่อยอดในการแกปั้ญหาให้กบัชุมชน เน่ืองจากการน าทรัพยากร นวตักรรม หรือ
เทคโนโลยีใหม่จากพื้นท่ีอ่ืนเขา้มาในชุมชน กอ็าจไม่สามารถท างานร่วมกนักบัระบบเดิมหรือ
เขา้กนักบัระบบเดิมได ้หรืออาจตอ้งใชเ้วลามากในการปรับตวัและด าเนินการ 

1.2 ศึกษาโจทย์จากนักศึกษาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หรือนักศึกษาที่มี
ภูมลิ าเนาต่างจังหวดั หาหัวข้อทีเ่ป็นประเด็นในหมู่บ้าน หรือต าบล 

1.3 ศึกษาโจทย์จากเพือ่นร่วมรุ่น เพือ่นร่วมงานทั้งจากสาขาเดียวกนัและต่างสาขากนั 
1.4 ศึกษาโจทย์จากข่าววทิยุ-หนังสือพมิพ์-โทรทศัน์ทีแ่สดงประเด็นปัญหา 
1.5 ศึกษาโจทย์จากการร่วมเข้าสัมมนาทางวชิาการ หรือนิทรรศการ 
ตัวอย่าง https://www.ipthailand.go.th/ip_Fair_2016-05.jpg มหกรรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา (IP Fair 2016) ระหวา่งวนัท่ี 11-14 สิงหาคม 2559 ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กทม. 
1.6 ศึกษาโจทย์จากเวบ็ไซท์ของหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ 
1.7 การนัดพบระหว่างนักวจิัยพบผู้ประกอบการ และแหล่งทุนวจิัย อาทิเช่น  

 ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) http://www.trf.or.th  

https://www.ipthailand.go.th/ip_Fair_2016-05.jpg
http://www.trf.or.th/
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 ส า นั ก ง านพัฒน า วิ ท ย า ศ าสต ร์ แ ละ เทค โนโลยี แ ห่ ง ช า ติ  ( ส วทช . ) 
http://www.nstda.or.th/index.php  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) http://www.sti.or.th/home.php  

 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) http://www.nia.or.th  
 ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.go.th    
 ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=5233&filename=index   
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  (บ ริการแหล่งทุน ศึกษาวิจัย ) 

http://www.most.go.th/main/index.php/service/fund-service.html  
โครงการการปรับตวัของภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของ สกว. จ  าแนกสาขาวิชาท่ีจะให้ทุนตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. สาขาวิชาในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 และโครงการ 
Flagship แผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีสัดส่วนของจ านวนทุนประมาณ 70%-80% ของ
จ านวนทุนในแต่ละปี ในกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมดงัน้ี      

สาขาอตุสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัเร่งด่วน  
 อตุสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
         - อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง  
         - อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตร (ขา้ว มนัส าปะหลงั ออ้ยและน ้ าตาล ธัญพืช 

น ้ามนัพืช อาหารสัตว ์ไก่ หมู ววั กุง้ ปลา ผกั ผลไม)้ 
 อตุสาหกรรมหนัก 
         - อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรและโลหะการ (เคร่ืองจกัรแปรรูปการเกษตร เคร่ืองจกัร

อตัโนมติัอุตสาหกรรม) 
         - อุตสาหกรรม Bio-Plastic  
         - อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน  
         - อุตสาหกรรม Recycle  
 

http://www.nstda.or.th/index.php
http://www.sti.or.th/home.php
http://www.nia.or.th/
http://www.nrct.go.th/
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=5233&filename=index
http://www.most.go.th/main/index.php/service/fund-service.html
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  อตุสาหกรรมเบา 
         - อุตสาหกรรมยา ยาสมุนไพรและเวชภณัฑ ์ 
  อตุสาหกรรมบริการและขนส่ง 
         - อุตสาหกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์และสปา  
         - อุตสาหกรรมบริการ (ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ไปรษณีย์และ

โทรคมนาคม การเงิน อสังหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าสินทรัพย ์การวจิยัและพฒันา การอ านวยการ) 
  สาขาอตุสาหกรรมทีม่คีวามส าคญัในล าดับรอง ไดแ้ก่ 
  อตุสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
         - อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  อตุสาหกรรมหนัก 
         - อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
         - อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์
         - อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละอุปกรณ์ขนส่ง 
         - อุตสาหกรรมพลาสติก 

     อตุสาหกรรมเบา 
         - อุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพิมพ ์
         - อุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือน 
         - อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
         - อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
         - อุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
         - อุตสาหกรรมรองเทา้และผลิตภณัฑห์นงั  
 อตุสาหกรรมบริการและขนส่ง 
         - อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
         - อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (การขนส่งระบบราง) 
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
         - อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
         - อุตสาหกรรมโฆษณา 
         - การใหบ้ริการสถาปัตยกรรม 
         - ซอฟตแ์วร์และดิจิตอลคอนเทนต ์
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อตุสาหกรรมอืน่ ๆ  
         - การบริหารจดัการน ้า  
หมายเหตุ  กลุ่มท่ี 1. เป็นสาขาวชิาอุตสาหกรรมซ่ึงหน่วยงานเสนอความตอ้งการตรงกนั 

และตรงกบัการศึกษาความตอ้งการก าลงัคนดา้นวจิยัในภาคอุตสาหกรรมรายสาขาของ สวทน.  
2. เป็นสาขาวชิาอตุสาหกรรมทีม่คีวามต้องการบุคลากรด้านการวจิัยและพฒันามากที่สุด

ใน 5 ล าดับแรกจากการส ารวจของ สวทน.  (ท่ีมาจาก http://rri.trf.or.th/pva01.asp) 
โครงการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง การพฒันากระบวนการส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั  

การประดิษฐ์คิดคน้ การถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลยี ไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม โดย คณะท างานภาคประชาชนเพื่อพฒันากระบวนการส่งเสริมและเก้ือกลูการวิจยั 
การประดิษฐ์คิดคน้  การถ่ายทอดนวตักรรม และเทคโนโลยี ไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ กนัยายน 2552โดยมีความคิดเห็น
ของประชาชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ต่อรูปแบบการเผยแพร่ผลการวิจยั ท่ีสามารถเขา้ถึงเป้าหมาย
มากท่ีสุด เรียงตามล าดบัจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี  

1. การลงพื้นท่ีใหค้  าปรึกษาในชุมชน  หรือการวจิยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม   
2. การจดัสัมมนา/นิทรรศการ   
3. การเผยแพร่ในวารสาร/ส่ิงพิมพ ์    
4. การเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต  
5. การสร้างศนูยข์อ้มูลผลงานวจิยั   
6. การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายในชุมชน   
7. การเปิดตลาดนดังานวจิยั    
8. การฝึกอบรม/จดัคลินิกงานวจิยั    
9. การเผยแพร่ทางโทรทศัน ์/วทิย ุ   
ความคิดเห็นของประชาชน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีมีต่อปัญหา/อุปสรรคในการถ่ายทอด

ผลการวจิยั เทคโนโลย ีหรือการเช่ือมโยงไปสู่เชิงพาณิชย ์  
1. ผลงานวจิยัไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน ์ 
2. ขาดความต่อเน่ืองในการสนบัสนุน และถ่ายทอด  
3. ขาดความร่วมมือ/การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ (ทั้ งภาครัฐ  เอกชน  

ประชาชน)  
4. การเขา้ถึงงานวจิยัของกลุ่มเป้าหมายมีขอ้ก าจดั  

http://rri.trf.or.th/pva01.asp
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5. การเผยแพร่ ถ่ายทอด ประชาสัมพนัธ์ ไม่ทัว่ถึง  ช่องทางการถ่ายทอดมีนอ้ย ขาดการ
ส่ือสาร ขาดส่ือใน การถ่ายทอด  

6. ผลงานวจิยัเขา้ใจยาก ไม่เป็นท่ีสนใจ  
7. ความเขา้ใจพื้นฐานทางการวจิยั ชาวบา้นมกัคิดวา่ยาก  
8. ภาษาท่ีใชใ้นงานวิจยัยากแก่การท าความเขา้ใจ  ชาวบา้นทัว่ไปเขา้ไม่ถึง นกัวิจยัและ

ผูป้ระกอบการคุยกนัคนละภาษา (ทางความคิด และเป้าหมาย) หาทางเช่ือมไม่ได ้เป็นตน้ 
ท่ีมาจาก http://www1.nrct.go.th/downloads/adviser_science/overall_operation.pdf  

 
2. วเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 

เม่ือไดโ้จทยจ์ากสถานประกอบการแลว้ ผูว้ิจยัจะตอ้งศึกษาสภาพของปัญหา และความ
ตอ้งการในแกไ้ขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย และน ามาแยกแยะปัญหา ความตอ้งการของสภาพ
ปัญหาดงักล่าว ผา่นกระบวนการการวิเคราะห์และการสังเคราะห์เช่ือมโยง วางแผนในการสร้าง
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ ซ่ึง
การส ารวจขอ้มูลในเฟสท่ี 1 เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก ขอ้มูลของสภาพปัญหาแต่ละความตอ้งการของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งตระหนกัถึงปัญหาและความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย น าปัญหาและความตอ้งการของสถานประกอบการเป็นตวัตั้ง นอกจากจะ
มุ่งเนน้ดา้นการแกปั้ญหาโจทยท่ี์ไดจ้ากสถานประกอบการแลว้ ผูว้ิจยัควรจะตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบั 
ปราชญ ์วิถีชีวิตของชุมชน วฒันธรรมของชุมชน/องคก์ร ร่วมดว้ย เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ของส่ิงประดิษฐ ์หรือผลิตภณัฑท่ี์ตอบโจทยค์วามตอ้งการของสถาน
ประกอบการในทุกมิติ 
 
3. หาแหล่งทุนจากภายนอกเพือ่สนับสนุนการท างานวจิัย 

ผูว้จิยัควรหาแหล่งทุนจากภายนอกสนบัสนุน เพื่อใหง้านวิจยัเป็นท่ียอมรับ การยืน่เสนอ
งานวจิยัเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกนั้น ผูว้ิจยัจะไดรั้บประโยชน์เป็นอยา่งมากเน่ืองจากจะ
มีผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นใหก้ารกลัน่กรองและให้ขอ้เสนอแนะท่ีดีและเป็น
ประโยชน์กบัผูว้ิจยั เพื่อใหง้านวิจยัตอบโจทยก์บัชุมชน/สถานประกอบการ ปัญหาประการแรก
ของการขอทุนวิจยัจากภายนอก คือผูว้ิจยัไม่สามารถเจาะหาแหล่งทุนจากภายนอกได ้เน่ืองจาก
เป็นนักวิจยัหน้าใหม่หรือยงัไม่มีความเช่ียวชาญพอ ขอ้แนะน าคือผูว้ิจยัควรจะตอ้งไปเปิดตวั 
น าเสนอผลงานในการประชุมหรือในงานน าเสนอต่างๆ ถา้ส่ิงท่ีผูว้ิจยัน าเสนอเป็นประโยชน์ กมี็

http://www1.nrct.go.th/downloads/adviser_science/overall_operation.pdf
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โอกาสท่ีสถานประกอบการหรือแหล่งทุนจะเห็นผลงานและเป็นฝ่ายมาติดต่อสอบถามผูว้ิจยัเอง 
รวมถึงผูว้จิยัสามารถระบุประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวจิยัของตนเองและน าไปใชอ้า้งอิง
ไดใ้นอนาคต เวลาไปขอทุนสนบัสนุนกจ็ะง่ายข้ึน  
 

ขั้นตอนระหว่างการวจิัย 
ขั้นตอนระหวา่งกระบวนการวจิยัประกอบดว้ย 3 กระบวนการยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

4. ทดสอบ/ทดลอง หรือนวตักรรมของตนเองในห้องปฏบิัติการ 
ในทางปฏิบติัผูว้ิจยัสามารถพฒันางานต่อยอดไดม้ากกว่างานท่ีเราขอทุนไวก้็ได ้ส่ิงท่ี

ส าคญักคื็อผูว้จิยัจะตอ้งทดลองงานหรือนวตักรรมของตนเองในหอ้งปฏิบติัการก่อน หรือท าการ
ทดสอบทดลองก่อน ก่อนท่ีจะลงชุมชนหรือน าไปใชก้บังานจริง เพื่อดูผลว่าเหมาะสมหรือไม่
อยา่งไร เพื่อประโยชน์ในการพฒันางานวิจยัและเป็นประโยชน์กบัชุมชนมากท่ีสุด จากนั้นค่อย
ผลิตต่อเป็น mass product เพื่อพฒันาให้เป็นผลิตภณัฑ์ในเชิงพาณิชย ์ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยั
สามารถบูรณาการงานวิจยัเขา้กบัการเรียนการสอนได ้โดยน างานท่ีเราพฒันาให้กบัชุมชนเป็น
กรณีศึกษาใหก้บันกัศึกษาเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน ให้นกัศึกษาไดฝึ้กคิดจากโจทยง์านจริงท่ี
ได้ท ากบัสถานประกอบการ การบริการวิชาการก็เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้งานวิจยัของเรา
สามารถเอาไปใชไ้ดจ้ริง และก็น าไปพฒันาต่อในภาคอุตสาหกรรมไดจ้ริง ภาระกิจท่ีส าคญัอีก
ดา้นหน่ึงก็คือการบูรณาการกบัศิลปวฒันธรรม  ผูว้ิจยัควรตอ้งช่วยชุมชนเสนอแนวคิดในดา้น
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนเอง เม่ือไดล้งท างานในพื้นท่ี ส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าตามมา
กคื็อการเผยแพร่ขอ้มูลให้คนทัว่ไปไดท้ราบ เช่นการเผยแพร่ขอ้มูลในแบบออนไลน์ ยิง่ไปกว่า
นั้นการท่ีจะเป็นเชิงพาณิชยไ์ด้บางทีการเผยแพร่ในแบบออนไลน์ก็ไม่เพียงพอ จ าเป็นตอ้ง
เผยแพร่ผลงานวิจยัในงานประชุม งานจดันิทรรศการในระดบัชาติและนานาชาติ เช่น งานท่ีจดั
โดย วช. สกว. เป็นตน้   
 
5. การน าผลงานวจิัยไปใช้จริงในภาคอตุสาหกรรมและเชิงพาณชิย์ 
หลงัจากท่ีไดท้ดสอบ/ทดลองงาน หรือนวตักรรมของตนเองในห้องปฏิบติัการ และไดผ้ลลพัธ์
เป็นท่ีน่าพอใจแลว้ ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัจะตอ้งค านึงความเป็นไปไดใ้นการน าขั้นตอนของการ
วจิยัท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ปใชใ้นงานจริง ไปใชใ้นการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม ซ่ึงปัญหาท่ีพบใน
ขั้นตอนน้ีคือ บริษทัต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้เร็ว และผลิตได้ได้ในปริมาณมากๆ (Mass 
Production) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด ซ่ึงเป็นปัญหาต่อนกัวิจยัท่ีผลิตตน้แบบโดย
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ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในระดบัหอ้งปฏิบติัการ ในขั้นตอนของการวิจยั การทดสอบ ทดลองก่อน
กระบวนการผลิตจริง ผูว้จิยัควรค านึงถึงเร่ือง Scale ในกระบวนการผลิตจริงดว้ย รวมถึงวางแผน
และออกแบบล่วงหนา้ หากตอ้งท าการผลิตจริงใน Scale ท่ีใหญ่ข้ึน 
 
ตวัอยา่งงานวจิยัข้ึนหา้ง 
http://thaist.sti.or.th/thaist-
journal/images/files/Journal1/1_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%  A7% 
E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%
B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%201-16.pdf 

 
6. เลอืกชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ในการท่ีผูว้ิจยัจะน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่และองค์ความรู้ท่ีสร้างข้ึนใหม่จากการวิจยั ไป
ถ่ายทอดให้กบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อผลิตออกสู่เชิงพาณิชย ์จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น การ
เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีจะถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญมาก ซ่ึงการเลือก
กลุ่มเป้าหมายจะตอ้งเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีผลิตออกสู่เชิงพาณิชยอ์ยูแ่ลว้ ควรเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีมีปัญหาบางประการและมีความจ าเป็นตอ้งน านวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้ไปแกไ้ข แต่หาก
เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มใหม่ๆ ยงัไม่แข็งแรง โอกาสท่ีจะไม่ประสบความสาเร็จจะมีสูง
มากกวา่  

การแกไ้ขปัญหาดว้ยเทคโนโลยอียา่งเดียวอาจจะประสพความส าเร็จในเบ้ืองตน้เท่านั้น 
หากตอ้งการแกไ้ขปัญหา ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความแตกต่างทางส่ิงประดิษฐ์
และผลิตภณัฑ ์จะตอ้งใชน้วตักรรมควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูแ่ลว้ 
 
ปัญหาและอปุสรรคของการพฒันางานวจิัยไปสู่ภาคอตุสาหกรรมและเชิงพาณชิย์ 

1. ขาดการจัดการความรู้จากผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากงานวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมมีความหลากหลายมาก อีกทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันาในภาค
การศึกษาและภาคอุตสาหกรรมด าเนินการวิจยัเป็นอิสระต่อกนั ไม่มีหน่วยงานกลางท าหนา้ท่ี
รวบรวม จดัหมวดหมู่ผลการวจิยัอยา่งเป็นระบบ ท าใหส้ถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถ
เขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

http://thaist.sti.or.th/thaist-journal/images/files/Journal1/1_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%25%20%20A7%25%20E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%201-16.pdf
http://thaist.sti.or.th/thaist-journal/images/files/Journal1/1_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%25%20%20A7%25%20E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%201-16.pdf
http://thaist.sti.or.th/thaist-journal/images/files/Journal1/1_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%25%20%20A7%25%20E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%201-16.pdf
http://thaist.sti.or.th/thaist-journal/images/files/Journal1/1_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%25%20%20A7%25%20E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%201-16.pdf
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2. ขาดกองทุนวจิยัหรือหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงานวจิยัท่ีมีเป้าหมายเพื่อวิจยัและพฒันาต่อ
ยอดความรู้ใหมี้การน าผลงานวจิยัไปสู่เชิงพาณิชยโ์ดยตรง 

3. การก าหนดปัญหาหรือโครงการวิจยัและพฒันา ขาดการบูรณาการร่วมกนักบัสถาน
ประกอบการ ท าให้ผลงานวิจยัจ  านวนมากไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ หรือน าไปใช้
ประโยชนใ์นเชิงพาณิชยไ์ดโ้ดยตรง 

4. สถานประกอบการเห็นว่าการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันามีความเส่ียงและใชเ้งิน
งบประมาณค่อนขา้งมาก มีความยุง่ยาก ซบัซอ้น ถา้เทียบกบัการลงทุนซ้ือใชเ้ทคโนโลยซ่ึีงเป็น
วธีิการท่ีง่ายกวา่และตอบสนองต่อการใชง้านโดยตรง 

5. สถานประกอบการขาดทรัพยากรสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
เงินทุนหรืองบประมาณ เคร่ืองมือและเทคโนโลยสี าหรับการวจิยัและพฒันา  
 

ขั้นตอนหลงักระบวนการวจิัย 
ขั้นตอนหลงักระบวนการวจิยัประกอบดว้ย 3 กระบวนการยอ่ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

7. รูปแบบการสนับสนุนด้านวชิาการ 
  - การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ทางธุรกิจ และการลงทุนของ
โครงการนวตักรรม 

- การช่วยเหลือพิจารณาหาหรือว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี
หรือความรู้เฉพาะ (know-how) รวมทั้งการทดสอบหรือประเมินความเป็นไปไดข้องความคิด
ทฤษฎีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเอาเทคโนโลยหีรือวธีิการใหม่มาใชใ้นประเทศ 

- การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้หรือทกัษะความช านาญท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาหรือการ
น าเอานวตักรรมมาใชใ้นทางปฏิบติั และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

- การปรับเปล่ียนกระบวนการธุรกิจหรือสร้างวฒันธรรมองคก์ร หรือระบบการบริหาร
จดัการท่ีจ  าเป็นต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงของกระบวนการหรือเทคโนโลยใีหม่  

- การช่วยเหลือประสานงานในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการนวตักรรม ซ่ึงรวมทั้งการ
ประชุมระดมสมอง การสืบค้นขอ้มูลการตลาด การค้า การส่งออก การลงทุน การปกป้อง
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการหาผูร่้วมทุนในภาครัฐและเอกชน  

- การประเมินผลโครงการนวตักรรม และเผยแพร่ตวัอยา่งความส าเร็จของโครงการ  
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8. รูปแบบการสนับสนุนด้านการเงิน 
การสนบัสนุนดา้นการเงิน (Financial Support) มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

- โครงการ “นวตักรรมดี…ไม่มีดอกเบ้ีย”  
- โครงการ “แปลงเทคโนโลยเีป็นทุน”  
- โครงการ “ทุนเครือข่ายวสิาหกิจนวตักรรม” 
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ตารางสรุป รูปแบบการสนับสนุนโครงการนวตักรรม 

รูปแบบการ
สนับสนุน 

ลกัษณะโครงการ เงื่อนไขการ
สนับสนุน 

หลกัทรัพย์
ค า้ประกนั 

วงเงินสูงสุด
ต่อโครงการ 

ระยะเวลา
การ

สนับสนุน 

ดา้นวชิาการ - การศึกษาความ
เป็นไปไดข้อง
โครงการและการ
ประสานงานการ
วา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญ/
ท่ีปรึกษา 
- การจดัท าแผน 
ธุรกิจ เพื่อพฒันา
ขอ้เสนอโครงการ
นวตักรรม 

- เบิกจ่าย
ยอ้นหลงั 
(Reimbursement) 
- สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายตามจ่าย
จริง (ตามความ
เห็นชอบของ 
สนช.) 

ไม่มี ไม่เกิน 5 
ลา้นบาท 

ไม่เกิน 3 ปี 

“นวตักรรมดี
... ไม่มี
ดอกเบ้ีย” 

- โครงการ
นวตักรรมท่ีอยูใ่น
ระยะเร่ิมตน้ของ
กระบวนการผลิต
จริง 
- โครงการท่ีขยาย
ผลจากการสร้าง
ตน้แบบ หรือการ
ทดสอบน าร่อง
และพฒันาออกสู่
ตลาดในระยะแรก 

- สนบัสนุน
ดอกเบ้ียเงินกูใ้น
ระยะเวลาหน่ึง
ใหแ้ก่โครงการ
นวตักรรมโดย
จ่ายใหแ้ก่สถาบนั
การเงินท่ีปล่อย
สินเช่ือ 

เป็นไปตาม
เง่ือนไขของ
สถาบนั
การเงินท่ี
ปล่อย
สินเช่ือ 

ไม่เกิน 5 
ลา้นบาท 

ไม่เกิน 3 ปี 

“แปลงเทค
โน-โลยเีป็น

- โครงการ
นวตักรรมใน

- ผูไ้ดรั้บการ
สนบัสนุนจะตอ้ง

ไม่มี ไม่เกินร้อย
ละ 75 ของ

ไม่เกิน 3 ปี 



12 
 

ทุน” ขั้นตอนของการ
ท าตน้แบบ 
(prototype) หรือ
ทดสอบน าร่อง 
(pilot scale) 
- โครงการ
นวตักรรมท่ีอยูใ่น
ระยะของการ
ทดสอบยนืยนั
ความเป็นไปได้
ทางเทคโนโลย ี
จากการต่อยอด
งานวจิยัพฒันา 
และส่ิงประดิษฐ ์
หรือสิทธิบตัรท่ี
ผา่นการรับรอง 

ลงทุนใน
โครงการ
นวตักรรมในรูป
ของเมด็เงิน (in-
cash) ไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 25 ของ
ค่าใชจ่้าย
โครงการ 
- เบิกจ่าย
ยอ้นหลงั 
- สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายตาม
หลกัเกณฑข์อง 
สนช. 

ค่าใชจ่้าย
โครงการ 
ในวงเงินไม่
เกิน 5 ลา้น

บาท 

“ทุนเครือข่าย
วสิหกิจ
นวตักรรม” 

- โครงการ
นวตักรรมท่ีมี
ลกัษณะการพฒันา
ในรูปแบบ
เครือข่ายวสิาหกิจ 
เช่น กลุ่ม
อุตสาหกรรม 
สมาคม จงัหวดั 
หรือกลุ่มจงัหวดั ท่ี
มีกลุ่มการ
ด าเนินงานครบทั้ง
กระบวนการทาง

- เบิกจ่าย
ยอ้นหลงั 
- สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายตาม
หลกัเกณฑข์อง 
สนช. 

ไม่มี ไม่เกิน 5 
ลา้นบาท 

ไม่เกิน 3 ปี 
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ธุรกิจ 

ท่ีมาจาก http://www.nia.or.th/spring/index.php?page=project  
 
9. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลขิสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า) 
สิทธิบัตร (Patent) 

หมายถึง หนังสือส าคญัท่ีรัฐออกให้เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษ ท่ีใหผู้ ้
ประดิษฐ์คิดคน้หรือผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ์ มีสิทธิท่ีจะผลิตสินคา้ จ  าหน่ายสินคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง การประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรคเ์ก่ียวกบั ลกัษณะ
องคป์ระกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภณัฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ใหดี้ข้ึน หรือท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ข้ึนใหม่ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
เช่น กลไกของเคร่ืองยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผกัผลไมไ้ม่ให้เน่าเสียเร็ว
เกินไป เป็นตน้  

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนงัสือส าคญัท่ีรัฐออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ์จะ
มีลกัษณะคลา้ยกนักบัการประดิษฐ ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรคท่ี์มีระดบัการพฒันาเทคโนโลยไีม่
สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐคิ์ดคน้เพียงเลก็นอ้ย และมีประโยชนใ์ชส้อยมากข้ึน 
ระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรออนไลน์ (e-Filling) 
  https://www.ipthailand.go.th/patentonline.html  
เอกสารเกีย่วกบัความรู้พืน้ฐานของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอืน่ๆ 

http://www.am.mahidol.ac.th/web/images/documents/Research%20department/Manua
l/11%20Introduction%20to%20Intellectual%20Property.pdf 
 
เอกสารทีใ่ช้ในการขอรับสิทธิบัตร   

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์   
ผูท่ี้ประสงค์จะยื่นขอต้องจัดเตรียมค าขอท่ีประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นแบบพิมพ์ค  าขอ 

ประกอบดว้ยแบบท่ีทางราชการก าหนด (แบบ สป/สผ/อสป/001-ก)  และส่วนท่ีเป็นเอกสาร
ประกอบค าขอ  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีผูข้อ จะตอ้งจดัเตรียมข้ึนเองทั้งหมด ประกอบดว้ย  รายละเอียด

http://www.nia.or.th/spring/index.php?page=project
https://www.ipthailand.go.th/patentonline.html
http://www.am.mahidol.ac.th/web/images/documents/Research%20department/Manual/11%20Introduction%20to%20Intellectual%20Property.pdf
http://www.am.mahidol.ac.th/web/images/documents/Research%20department/Manual/11%20Introduction%20to%20Intellectual%20Property.pdf
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การประดิษฐ ์ ขอ้ถือสิทธิ  บทสรุปการประดิษฐ์  และรูปเขียน (ถา้มี)  นอกจากน้ี อาจใชเ้อกสาร
อ่ืนๆ (ถา้มี)  อาทิ หนงัสือสัญญาโอนสิทธิ  หนงัสือมอบอ านาจ 

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์   การให้ความค้มุครองการออกแบบผลิตภัณฑ์
เช่นเดียวกบัสิทธิบตัรการประดิษฐ์ ประกอบดว้ย แบบพิมพค์  าขอ เอกสารประกอบค าขอ และ
เอกสารอ่ืน ๆ  จะแตกต่างกนัเฉพาะในส่วนท่ีเป็นเอกสารประกอบค าขอ  ซ่ึงจะประกอบดว้ยค า
พรรณนาแบบผลิตภณัฑ์ (ถา้มี)  ขอ้ถือสิทธิ  รูปเขียนหรือภาพถ่ายท่ีแสดงแบบผลิตภณัฑ์นั้น
ตอ้งชดัเจนทุกดา้น 
อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร  

1. สิทธิบตัรการประดิษฐ ์ มีอาย ุ20 ปี  นบัแต่วนัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร 
2. สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์ มีอาย ุ10 ปี  นบัแต่วนัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร 

สถานทีแ่ละวธิีการยืน่ขอจดทะเบียน   
1. ยื่นค าขอจดทะเบียนไดท่ี้ศูนยบ์ริการทรัพยสิ์นทางปัญญา  ชั้น 3  กรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา  กระทรวงพาณิชย ์ หรือ 
2. ท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัทุกแห่ง   

วธิีการยืน่ขอจดทะเบียน    
1. ยืน่ขอโดยตรงต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีพร้อมช าระค่าธรรมเนียม  
2. ส่งค าขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง  ผูอ้  านวยการส านักสิทธิบัตร พร้อมช าระ

ค่าธรรมเนียม โดยธนาณติัสั่งจ่ายในนาม  ผูอ้  านวยการส านกัสิทธิบตัร  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา    
3. ยืน่ค  าขอทางอินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 
1. ศึกษาเอกสารจากเวบ็ไซทข์องกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาก่อน     
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=3 5

&Itemid=245 
2. ระบบสืบคน้ขอ้มูลสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรออนไลน ์ 
http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php  

หมายเหตุ - สามารถตรวจสอบไดต้ามหน่วยงาน (ประเทศ) อาทิ สิทธิบตัรไทย (ภาษาไทย) DIP 
(THAILAND-TH) สิทธิบตัรโลก (WIPO) สิทธิบตัรเกาหลี KIPO (KOREA) สิทธิบตัรไทย 
(ภาษาองักฤษ) TIPIC DIP (THAILAND-EN) สิทธิบตัรยโุรป EPO (EUROPEAN)  สิทธิบตัร

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=245
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=245
http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
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ออสเตรเลีย Australia IP AUSTRALIA สิทธิบตัรญ่ีปุ่น JPO (JAPAN) สิทธิบตัรอเมริกา 
USPTO (USA) สิทธิบตัรเยอรมนี DPMA (GERMANY) 
หมายเหตุ ควรสืบคน้ขอ้มูลก่อน วา่มีผูเ้คยจดสิทธิบตัรไทยหรือไม่ ถา้หากมีแลว้ควรพิจารณาว่า
จะตอ้งไม่ซ ้ าซอ้นกบัผูถื้อสิทธิ  
คู่มอืค้นหาสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรออนไลน์ 

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:
2014-06-19-07-05-18&catid=35&Itemid=245 

3. ศึกษาขั้นตอนการจดสิทธิบตัร  
https://www.ipthailand.go.th/images/Anual/Step_IP_Registation.pdf 
4. ศึกษาวธีิการเขียนสิทธิบตัร 
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid

=251 
5. กรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์ม 
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=24

8&Itemid=247 
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=11

6&Itemid=345 
สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย 

http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid
=18 

 
ลขิสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เก่ียวกบังานท่ีผูส้ร้างสรรคไ์ด้

ริเร่ิมโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการ
สร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผูอ่ื้น โดยงานท่ีสร้างสรรค์ตอ้งเป็นงานตามประเภทท่ี
กฎหมายลิขสิทธ์ิใหคุ้ม้ครอง โดยผูส้ร้างสรรคจ์ะไดรั้บความคุม้ครองทนัทีท่ีสร้างสรรคโ์ดยไม่
ตอ้งจดทะเบียน การแจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา มิได ้เป็นการรับรองสิทธ์ิ
ของเจา้ของลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแจง้ต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจา้ของ
สิทธ์ิในผลงานลิขสิทธ์ิท่ีแจง้ไวเ้ท่านั้น โดยผูแ้จง้ตอ้งรับรองตนเองว่าเป็นเจา้ของผลงานท่ีน ามา
แจง้ขอ้มูลลิขสิทธ์ิและหนงัสือรับรองท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาออกให้ ก็มิไดรั้บรองว่าผูแ้จง้

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:2014-06-19-07-05-18&catid=35&Itemid=245
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:2014-06-19-07-05-18&catid=35&Itemid=245
https://www.ipthailand.go.th/images/Anual/Step_IP_Registation.pdf
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=251
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=251
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=248&Itemid=247
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=248&Itemid=247
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&Itemid=345
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&Itemid=345
http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=18
http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=11&Itemid=18
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เป็นเจา้ของงานลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด หากมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ผูแ้จง้
จ  าเป็นตอ้งพิสูจนค์วามเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ นั้นเอง 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการแจ้งข้อมูลลขิสิทธ์ิ  

1. ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
2. ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ท่ีนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจา้ของ

ลิขสิทธ์ิ (กรณีเป็นนิติบุคคล)  
3. ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธ์ิ จ  านวน 1 ชุด 
4. หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บ

มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)  
5. หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลใช้ส าเนาหนังสือแต่งตั้งผูบ้ริหารหน่วยงานหรือ

องคก์รฯ รวมทั้งส าเนาบตัรประชาชนของผูย้ืน่ค  าขอ (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 

ความลบัทางการค้า คือ ขอ้มูลการคา้ซ่ึงยงัไม่รู้จกักนัโดยทัว่ไปหรือยงัเขา้ถึงไม่ไดใ้นหมู่
บุคคล ซ่ึงโดยปกติแลว้ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดังกล่าว โดยเป็นขอ้มูลท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ในทางการคา้เน่ืองจากการเป็นความลบัและเป็น ขอ้มูลท่ีเจา้ของหรือผูมี้หนา้ท่ีควบคุมความลบั
ทางการคา้ไดใ้ช้วิธีการท่ี เหมาะสมรักษาไวเ้ป็นความลบั ตามปกติแลว้ความลบัทางการคา้จะ
ไดรั้บความคุม้ครองอยูต่ราบเท่าท่ียงัเป็น ความลบัอยู ่เพราะฉะนั้นสิทธิของเจา้ของความลบัทาง
การคา้จึงมีอยูต่ลอดไป หากความลบัทางการคา้นั้นยงัไม่มีการเปิดเผย และความลบัทางการคา้จะ
ไดรั้บความคุม้ครองโดยไม่ตอ้งมีการจดทะเบียนแต่อยา่ง ใด เจา้ของความลบัทางการคา้สามารถ
เลือกท่ีจะแจง้ขอ้มูลความลบัทางการคา้ คือ เจา้ของความลบัทางการคา้อาจน าความลบัทางการ
คา้ของตนมาเป็นหลกัประกนัในการ กูย้มืเงินกบัธนาคารได ้ 
"ขอ้มูลการคา้" หมายความวา่ ส่ิงท่ีสามารถส่ือความหมายใหรู้้ขอ้ความ เร่ืองราว ขอ้เทจ็จริงหรือ
ส่ิงใด ไม่วา่การส่ือความหมายนั้นจะผา่นวธีีใดๆ กไ็ดต้วัอยา่งขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลทางการคา้ไดแ้ก่
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ขอัมูลท่ีเก่่ียวกบัตวัสินคา้ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่วนผสมท่ีท าให้เกิดเป็นตวัสินคา้
ข้ึนมา เช่นส่วนผสมของสบู่สมุนไพรส่วนผสมของน ้าอดัลมส่วนผสมของกระจกกนักระสุนปืน
หรือส่วนผสมของโลหะกันความร้อนเป็นต้น และไม่ว่าจะจัดท าไวใ้นรูปแบบใด โดยให้
หมายความรวมถึงสูตร รูปแบบงานท่ีได้รวบรวมหรือประกอบข้ึน ด้วยวิธีการ เทคนิคหรือ
กรรมวธีิดว้ย 
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ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกรรมวีธีการผลิตไวน์กระชายด า 
ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมวธีีการผลิตสบู่สมุนไพร หรือกรรมวิธีการยอ้มผา้ ขอ้มูลการควบคุมคุณภาพ
สินคา้ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ เช่น ขอ้มูลพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีได้มาจากการท่ีบริษทัได้ท าการ
ส ารวจเพื่อท าการสุ่มตวัอยา่งจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่เส้นทางท่ีสะดวกท่ีสุดในการส่งของใหลู้กคา้ 
ความตอ้งการตามปกติของลูคา้บญัชีรายช่ือและท่ีอยู่ของลูกคา้ก็อาจเป็นขอ้มูลทางการคา้ได้
เช่นกนั 

"ผลิต" หมายความว่า ท า ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้รวมถึงการเปล่ียนรูป หรือ
แบ่งบรรจุ  

"เจา้ของความลบัทางการคา้ " หมายความว่า ผูค้น้พบ คิดคน้ รวบรวม หรือสร้างสรรค์
ขอ้มูลการคา้ท่ีเป็นความลบัทางการคา้โดยมิไดเ้ป็นการละเมิดสิทธิในความลบัทางการคา้ของ
ผูอ่ื้น หรือผูท่ี้มีสิทธิโดยชอบในผลการทดสอบขอ้มูลการคา้ท่ีเป็นความลบัทางการคา้ และให้
หมายรวมถึงผูรั้บโอนสิทธิตามพระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ พ.ศ. 2545  

"ผูค้วบคุมความลบัทางการคา้" หมายความว่า เจา้ของความลบัทางการคา้ และใหร้วมถึง
ผูค้รอบครอง ควบคุม และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลรักษาความลบัทางการคา้ดว้ย 
 
มาตรการรักษาความลบัทางการค้า  

บริษทัหรือผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลความลบัทางการคา้ควรจะมีมาตรการท่ี
เหมาะสมในการเกบ็รักษาความลบัทางการคา้ท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแลของตนใหป้ลอดภยั ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นการป้องกนัมิใหผู้อ่ื้นฉกฉวยน าเอาขอัมูลเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
เพราะอาจจะส่งผลเสียตามมาในภายหลงัได ้ในทางปฎิบติัผูท่ี้เป็นเจา้ของขอ้มูลความลบัทาง
การคา้ควรตอ้งใชม้าตรการต่างๆ เพื่อน ามาจดัระบบการควบคุมดูแลขอ้มูลท่ีเป็นใหเ้ป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เช่น 

- ประทบัตรา "ลบั" ลงในเอกสาร 
- มีระบบการตรวจสอบและติดตามการเคล่ือนไหวของขอ้มูลว่าอยู่ ณ ท่ีใด เช่นมีการ

ตรวจสอบช่ือเม่ือมีการน าเอกสารออกนอก เขต เกบ็รักษาไวใ้นสถานท่ีปลอดภยั เช่น ใชกุ้ญแจ 
หรือเกบ็ไวใ้นตูเ้ซฟ 

- หา้มพนกังานเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
- ก  าหนดไม่ใหมี้การน าขอ้มูลออกจากเขตพื้นท่ีท่ีก  าหนดไว ้
- ระมดัระวงัเม่ือมีการน าบุคคลภายนอกเขา้เยีย่มชมสถานประกอบการ 
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- หมัน่ตรวจสอบข่าวสาร เอกสาร หรือบทความต่างๆ ว่ามีการอา้งอิงถึงความลบัทาง
การคา้หรือไม่ 

- ใชก้ารถอดรหสัในการเขา้ถึงขอ้มูลความลบั 
- ก  าหนดใหมี้การท าลายเอกสารต่างๆ ท่ีไม่ไดใ้ชอ้ยูเ่สมอ 
- จดัท าขอ้ตกลงกบับริษทัท่ีเป็นผูค้วบคุมดูแลสูตรเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

อ้างองิจาก https://www.ipthailand.go.th  
หมายเหตุ เวบ็ไซทท่ี์สอนวธีิการน าเอาสิทธิบตัรไปใชป้ระโยชนโ์ดยไม่ละเมิดสิทธิ  
http://www.thaimoodle.net/ (ต่อยอด จดัท าโดย อ.ปราโมทย ์ธรรมทศัน)์ 
http://www.thaimoodle.net/fullpatent.php  ต่อยอดงานวิจัยฉบับเต็ม จากฐานข้อมูล EPO 
Worldwide http://gb.espacenet.com  ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง (Title) บทคดัย่อ (Abstract) 
รายละเอียดการประดิษฐ์ (Description) ขอ้ถือสิทธิ (Claim) และรูปภาพประกอบ (Drawing) 
พร้อมผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสิทธิบตัร & แสดงผลดว้ยแผนทีสิ่ทธิบัตร (Patent Mapping)   
 

โปรแกรมวเิคราะห์เอกสารสิทธิบัตร เพือ่ท าแผนทีสิ่ทธิบัตร (Patent Mapping)  
โดยน าเอกสารสิทธิบตัรท่ีได ้Download มาท าการวิเคราะห์เทคโนโลยีของคู่แข่งขนั 

และหาช่องวา่งของเทคโนโลย ีท าใหเ้ห็นโอกาส ประหยดัเวลาในการคิด ท าใหส้ามารถพฒันา
ส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ ไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 

 

 

 

โปรแกรม Matheo Patent ส าหรับการ Download วเิคราะห์และท าแผนทีสิ่ทธิบัตร 

 
www.matheo-software.com 
 

โปรแกรม Matheo Patent ออกแบบมาเพื่อการ
วเิคราะห์ขอ้มูลสิทธิบตัรอยา่งสมบูรณ์  
จากฐานขอ้มูลสิทธิบตัรยโุรป (EspaceNet Patent 
Database; gb.espacenet.com) ทั้งน้ีเพื่อ 
 วเิคราะห์การแข่งขนัทางภูมิปัญญา (Competitive 

Intelligence) 
 การท าแผนท่ีภูมิปัญญา (Patent Information 

Mapping)  
 การวเิคราะห์แฟ้มขอ้มูลสิทธิบตัร (Patent Portfolio 

https://www.ipthailand.go.th/
http://www.thaimoodle.net/
http://www.thaimoodle.net/fullpatent.php
http://gb.espacenet.com/
http://www.matheo-software.com/
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Analysis)  
 การสร้างตวัช้ีวดัเทคโนโลย ี(Creation of 

Technological Indicators) 
 การจดัการเทคโนโลย ี(Technology Management) 
 โครงการนวตักรรม (Innovative Project) 
 การส ารวจคู่แข่งขนั (Competitors Survey)  
 การวเิคราะห์โอกาสทางเทคโนโลย ี(Technological 

Opportunities)  
 คลิกท่ีน่ี เพื่ออ่านวธีิการใชง้านโปรแกรม 
Matheo Patent ฉบบัสมบูรณ์  

Silde Presentation การใชง้านโปรแกรม 
Matheo Patent  

INAS ( Patent Information Analysis System ) ระบบวเิคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร 

 
www.winslab.com 

 
โปรแกรม INAS หรือ Information Analysis System 
คือ ซอฟแวร์ท่ีช่วยวเิคราะห์ขอ้มูลสิทธิบตัร แ 
ละแสดงผลในรูปแบบขอ้ความ (text) หรือ รูปภาพ 
(graphical form) ขอ้มูลสิทธิบตัรอาจไดม้าจากแหล่ง
ฐานขอ้มูลสิทธิบตัรหลายๆ แหล่ง เช่น Derwent search 
หรือฐานขอ้มูลของส านกังานสิทธิบตัร (USPTO, EPO, 
JPO, etc.) การแสดงผลวเิคราะห์ในรูปแบบกราฟฟิก
นั้น ท าใหส้ามารถมองเห็นภาพรวมของขอ้มูลใน
ปริมาณมากไดง่้ายข้ึน และเหมาะส าหรับ 
นกัวางแผนทางเทคโนโลย ีนกัวจิยั นกัวทิยาศาสตร์ 
เจา้หนา้ท่ีทรัพยสิ์นทางปัญญา และนกัวเิคราะห์ธุรกิจ 
เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์จากขอ้มูลสิทธิบตัร  
 ติดตามวธีิการเชิงยทุธศาสตร์จากสิทธิบตัรของคู่

http://www.thaimoodle.net/pdf/Matheo4_5.pdf
http://www.thaimoodle.net/pdf/Matheo4_5.pdf
http://www.thaimoodle.net/pdf/Slide%20Patent%20Mapping.pdf
http://www.thaimoodle.net/pdf/Slide%20Patent%20Mapping.pdf
http://www.winslab.com/
http://www.thaimoodle.net/pdf/Matheo4_5.pdf
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แข่งขนัซ่ึงเปล่ียนแปลงไป ไดค้รอบคลุมทุกช่วงเวลา 
 คาดการณ์ทิศทางในอนาคตไดว้า่ ต่อไปใครจะเป็น

ผูน้  าทางเทคโนโลยกีารประดิษฐท์างเทคนิคเฉพาะทาง
ในดา้นนั้น 

 บ่งช้ีไดว้า่ใครเป็นผูน้  าการประดิษฐใ์นดา้นนั้น เพื่อ
เป็นประโยชนส์ าหรับผูต้อ้งการท าตลาดใหม่ หรือ
ตอ้งการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด 
 วเิคราะห์เอกสารสิทธิบตัรในเร่ืองขีดความสามารถ

และความเป็นไปไดใ้นการไดสิ้ทธ์ิในเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 ใหผ้ลการรายงานท่ีมีทรรศนะกวา้งไกลท าให้

ประเดน็ส าคญัท่ีตอ้งการมีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
 เร่งใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ จากการท่ีนกัวิจยัสามารถ

ใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์สิทธิบตัรท่ีมีศกัยภาพสูงช่วยใน
การท าวจิยั 
 บ่งช้ีขีดความสามารถของผูร่้วมมือ ผูไ้ดรั้บอนุญาต 

และ ผูล้ะเมิด  

คลิกท่ีน่ี เพื่ออ่านวธีิการใชง้านโปรแกรม INAS 
ฉบบัสมบูรณ์  

Slide Presentatin การใชง้านโปรแกรม INAS 
 

การท า Citation ข้อมูลสิทธิบัตรด้วยโปรแกรม exciter 

 
www.patmate.com 

 
โปรแกรม exCITEr เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการอา้งอิง 
ถึงขอ้มูลสิทธิบตัรก่อนหนา้ (Fordward) และยอ้นหลงั  
(Backward) ของเร่ืองท่ีท าการประมวลขอ้มูล โดยการ
อา้งจากฐานขอ้มูล ของส านกัสิทธิบตัรและเคร่ืองหมาย
การคา้แห่งสหรัฐอเมริกา  

http://www.thaimoodle.net/pdf/inas.pdf
http://www.thaimoodle.net/pdf/inas.pdf
http://www.thaimoodle.net/pdf/Slide%20INAS.pdf
http://www.patmate.com/
http://www.thaimoodle.net/pdf/inas.pdf
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(www.uspto.gov) 
ทั้งน้ี เพื่อดูแนวโนม้การพฒันาเทคโนโลยสิีทธิบตัรใน
สาขาต่างๆ เห็นภาพของการน าไปต่อยอดเทคโนโลยี
ในระดบัท่ีสูงข้ึน และโอกาสการขายหรืออนุญาตใหใ้ช้
สิทธิ (licensing opportunity) นอกจากน้ี ยงัสามารถเกบ็
ขอ้มูลท่ีไดท้  าการประมวลเทคโนโลยนีั้นแลว้ ไวใ้น
โปรแกรม Excel เพื่อน าไปวเิคราะห์ทางสถิติ หรือเพื่อ
แสดงในลกัษณะกราฟหรือตารางต่อไปไดอี้กทางหน่ึง
ดว้ย  

 คลิกท่ีน่ี เพื่ออ่านวธีิการใชง้านโปรแกรม 
exCITEr ฉบบัสมบูรณ์  

 

โปรแกรมวเิคราะห์สิทธิบัตร PatentLab-II ของ Delphion 

 
www.delphion.com 

 
PatentLab-II คือ ซอฟตแ์วร์ส าหรับวเิคราะห์แนวโนม้
การพฒันาของคู่แข่งขนั หรือผูน้  าการประดิษฐค์น
ส าคญั ซ่ึงซอฟตแ์วร์จะวเิคราะห์และแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลสิทธิบตัรใน Field ต่างๆ ท่ี
คุณไดเ้ลือกไว ้ไม่วา่จะเป็น Assignee, Inventor, Patent 
Class, Patent Year หรือ Country  
ผา่นการแสดงผลในลกัษณะต่างๆ เช่น กราฟ ตาราง 
หรือรายงาน เป็นตน้  

 คลิกท่ีน่ี เพื่ออ่านค าแนะน าโปรแกรม 
PatentLab-II  

 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดย Worldwide Intellectual Property Patent Search (WIPS)  

http://www.uspto.gov/
http://www.thaimoodle.net/pdf/exCITEr.pdf
http://www.thaimoodle.net/pdf/exCITEr.pdf
http://www.delphion.com/
http://www.thaimoodle.net/word/PatentLabII%20Introduction.doc
http://www.thaimoodle.net/word/PatentLabII%20Introduction.doc
http://www.thaimoodle.net/word/WIPS%20Patent%20Search%20-%20Analysis.doc
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www.wipsglobal.com 

 

 
Worldwide Intellectual Property Patent Search หรือ 
WIPS เป็นบริษทัเอกชนประเทศเกาหล และเป็น
ผูพ้ฒันาระบบการสืบคน้ขอ้มูลสิทธิบตัรจากฐานขอ้มูล
สิทธิบตัรนานาชาติ PATROM มาตั้งแต่ปี 1994 และ
ล่าสุดปี 2005 WIPS ไดรั้บรางวลั Winner of Jang 
Young-Shil Awards (Smart Invention Awards) จาก 
the Ministry of Science & Technology ประเทศเกาหลี  
มีผลงานท่ีน่าติดตามศึกษาจาก WIPS Patent Search 
หลายเร่ือง เช่น •  Search with the Same Condition  
•  Data Connection •  Saving Time & Effort •  Data 
Management  

 คลิกท่ีน่ี เพื่ออ่านค าแนะน าการวเิคราะห์ขอ้มูล
สิทธิบตัรโดย WIPS  
 

โปรแกรม Matheo Pharma เพือ่ดึงข้อมูลจาก PubMed Database 

 
www.matheo-software.com 

 
Matheo Pharma เป็นโปรแกรมในกลุ่ม Matheo 
Software ของประเทศฝร่ังเศส มีคุณสมบติัช่วยดึง
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของ "PubMed Database"  
ซ่ึงจะแตกต่างจากโปรแกรม Matheo Patent ท่ีดึงขอ้มูล
จากฐานขอ้มูลของ "Patent Database"  

คลิกท่ีน่ี เพื่ออ่านค าแนะน าโปรแกรม Matheo 
Pharma เพื่อดึงขอ้มูลจาก PubMed Database  

ท่ีมาจาก http://www.thaimoodle.net/patentanalysis.php  
ฐานข้อมูลวทิยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกของมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่โลก  

http://www.wipsglobal.com/
http://www.wipsglobal.com/
http://www.thaimoodle.net/word/WIPS%20Patent%20Search%20-%20Analysis.doc
http://www.thaimoodle.net/word/WIPS%20Patent%20Search%20-%20Analysis.doc
http://www.thaimoodle.net/word/Matheo%20Pharma%20Introduction.doc
http://www.matheo-software.com/
http://www.thaimoodle.net/word/Matheo%20Pharma%20Introduction.doc
http://www.thaimoodle.net/word/Matheo%20Pharma%20Introduction.doc
http://www.thaimoodle.net/patentanalysis.php
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ครอบคลุมทุกสาขาวชิาใหข้อ้มูลบรรณานุกรมกรมของวทิยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1861 เป็นตน้
มา เร่ิมมีสาระสังเขปตั้งแต่ปี 1981 และมีขอ้มูล 24 page preview   
ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศฉบบัเต็ม ให้ขอ้มูลวิทยานิพนธ์ฉบบัเต็ม จ  านวนประมาณ 
3,850 ช่ือ ปีพิมพต์ั้งแต่ 1997-2004 โดยเร่ืองเตม็อยูใ่นรูปของไฟล ์PDF 

http://www.thaimoodle.net/thesis_search.php 
 
นกัวจิยัสามารถใชเ้คร่ืองมือแปลภาษา โดยใชเ้คร่ืองมือในลิงกด์า้นล่างน้ี 

https://translate.google.com/ 
http://www.nectec.or.th/services/services.php 

 
ตลาด ซ้ือ ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ (ประเทศไทย) 

เทคโนโลยภีายในประเทศ แหล่งรวมเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยั แหล่งสนบัสนุนทุน
วจิยั องคก์ร บริษทัเอกชน ส าหรับผูท่ี้ประสงค ์ซ้ือ-ขาย เทคโนโลย ีและหรือ อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
ต้องการเสนอซ้ือ-ขาย เทคโนโลย ี(ติดต่อฟรี) 

http://www.thaimoodle.net/patentmarket.php 
 

ตลาด ซ้ือ ขาย อนุญาตให้ใช้สิทธ์ิ (ต่างประเทศ) 
http://www.thaimoodle.net/patentmarketout.php 

 
*********************************** 

http://www.thaimoodle.net/thesis_search.php
https://translate.google.com/
http://www.nectec.or.th/services/services.php
http://www.thaimoodle.net/patentmarket.php
http://www.thaimoodle.net/patentmarketout.php
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