ขั้นตอนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
(Translational Research to commercialization)
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันรัฐ บาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ กระตุน และพัฒนาขีดความสามารถดาน
เศรษฐกิจประเทศไทยดวยนโยบายประเทศไทย 4.0 ดวยการมุงพัฒนาหลายๆดาน สวนหนึ่งไดมุงพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม และขนาดกลางใหสามารถประกอบธุรกิจไดอยางประสบความสําเร็จตามที่ได
ตั้งเปาหมายไว โดยใหมีการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาไปเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดในตลาด ซึ่งผูเชี่ยวชาญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสวนใหญจะอยูในสถาบันอุดมศึกษา จึงไดมีการผลักดันให
สถาบันการศึกษานําผลงานการวิจัยมาใชในการพัฒนาใหเกิดประโยชนโดยนํามาเชื่อมโยงกับภาคเอกชนหรือ
ผูประกอบการเพื่อสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาไปเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดาน
ตางๆไมวาจะเปนดานการเพิ่มผลผลิต ดานการตรวจคุณภาพ เปนตน รวมไปถึงการเชื่อมโยงขอมูลดานอื่นๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหมากยิ่งขึ้นอีกดวย
การถายทอดเทคโนโลยี หมายถึงกระบวนการที่นําเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นในสถานที่
หนึ่งเพื่ อวั ตถุประสงคอยางหนึ่งไปใชในที่อื่นเพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน หรือเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกัน
ออกไป ทั้งนี้การถายทอดเทคโนโลยีจะตองครอบคลุมประเด็นซึ่งประกอบดวย (1) Know-how หมายถึง
องคความรูหรือประสบการณตางๆ (2) Show-how หมายถึง การฝกทักษะคําแนะนําตางๆ ที่ชวยในการใช
องคความรูไดอยางชํานาญหรืออยางมีประสิทธิภาพ (3) Utilization หมายถึง การนําองคความรูที่ไดไปใชให
เกิดประโยชน เชน ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ ปรับปรุงวิธีการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ และ
ปรั บ ปรุงขั้ น ตอน/วิธี การขนส ง เป นต น ซึ่ งลักษณะของการถายทอดเทคโนโลยีสามารถจัดแบงไดเปน 3
ประเภท คือ (1) การจัดซื้อผานเครื่องจักร หรือสินคาขั้นกลางที่นํามาใชในกระบวนการผลิต (2) ผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งพบเห็น ไดบอย และเปน ที่นิย มเนื่องจากการไดรับ การถายทอดจากผูเชี่ย วชาญโดยตรง จะชวยใหการ
ถายทอดเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (3) การถายทอดเทคโนโลยีในรูปของการสงผาน
ความรูทางเทคนิค หรือโนวฮาว หรือขอมูลตางๆ ซึ่งอาจจะเปนความรูที่ไดรับความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา (Patent and Licensing) หรือไมก็ได (Joint Research or Training) โดยในกระบวนการนี้อาจไม
เกี่ยวขอกับเครื่องจักร หรือสินคาขั้นกลาง หรืออาจไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญก็ได โดยผูรับการถายทอด
ความรูดังกลาวอาจนําความรูนั้นไปปรับใชหรือพัฒนาตอไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน สรางศักยภาพใหเปน
ขุมพลังแหงปญญา พัฒนาทองถิ่น ผลิตกําลังคนที่มีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก
ในการรับใชทองถิ่นและประเทศชาติ เปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บริการจัดมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปรงใส
ดวยหลักธรรมมาภิบาล มีการพัฒนาอยางกาวหนา ตอเนื่องและยั่งยืน จากแนวคิดและการดําเนินงานดังกลาว
ของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ทํ า ให ม หาวิ ท ยาลั ย มี แ นวคิ ด ที่ จ ะนํ า เอาองค ค วามรู เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมของ
มหาวิทยาลัยมาใหบริการวิชาการและนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ
เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีการจัดทําคูมือและขั้นตอนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนเชิง
พาณิชยทําใหผูจัดทําเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําคูมือฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อสรางระบบบริหารจัดการขอมูล

และระบบเตรียมความพรอมสําหรับผลักดันงานวิจัยที่พรอมใชของมหาวิทยาลัยไปสูเชิงพาณิชยเพื่อใหอาจารย
นักวิจัย บุคลากรตลอดจนบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนไดทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินไดตอไป
วัตถุประสงคในการจัดทํา
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในระบบการทํางาน
2. เพื่อรวบรวมความรูและแนวทางการตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชยใหเปนระบบและนําไปเผยแพรสูการ
ปฏิบัติ
ความหมายการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยคือ การนํางานวิจัยที่มีศักยภาพที่สามารถนําไปสรางขีด
ความสามารถทางการแขงขันใหกับองคกรในภาคธุรกิจ โดยผานรูปแบบการขอใชประโยชนหรือการขอรับการ
ถายทอดผลงานนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายไดและผลประโยชนตอไป
สิ่งสนับสนุนในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1. นักวิจัย ตัวนักวิจัยเองจะตองมีบทบาทสําคัญเปนอันดับแรก ดังนี้
1.1 ตองตระหนักและเห็นความสําคัญของผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1.2 ควรกําหนดในวัตถุประสงคของการวิจัยที่เปนรูปธรรมชัดเจนวาจะตองนําไปใชประโยชนใน
ดานใดดานหนึ่ง หรือควรกําหนดประเด็นที่จะนําไปใชในอนาคต และมีประเด็นที่เปนที่สนใจ
ในขณะนี้ เชน เรื่องเกี่ยวกับผูสูงอายุ ผูพิการ เปนตน
1.3 ควรมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ดวยการไปฝกอบรม เตรียมประชุม
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือรวมทํางานวิจัยกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
1.4 ควรเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ผูท ี่เกี่ยวของ และผูใชประโยชนจากงานวิจัยเขามามีสวนรวมใน
งานวิจัยตั้งแตเริ่มตน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับชุมชน
1.5 เมื่องานวิจัยเสร็จสมบูรณควรเชิญผูเชี่ยวชาญมารวมสัมมนาระดมสมองและวิพากษ
ผลงานวิจัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
1.6 ควรทําบทสรุปสําหรับผูบริหารที่มีขอเสนอแนะ ที่ไดจากการสัมมนาในขอ1.5 รวมกับ
ขอเสนอแนะของผูวิจัย ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนวา หนวยงานใดบางตองรับผิดชอบ
ดําเนินงาน ใครคือผูมีสวนไดสวนเสีย ใครคือผูรับผลประโยชน จะตองทําในเวลาใด
2. พัฒนาและสงเสริมหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับของชุมชน และสังคม เปนการสรางเครือขายการวิจัยทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ
2.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ
2.1.1 ควรเชิญหนวยงานองคกรสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดงานทุกกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
2.1.2 กระตุนสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีจิตสํานึกเขารวมงานที่ทองถิ่น
จัดในทุกกิจกรรมที่สามารถเขารวมได
2.1.3 ประชาสัมพันธความเชี่ยวชาญของหนวยงาน
2.2 มีการจดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษา ควรจดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง
ตามระเบียนราชการ เปนการเผยแพรประชาสัมพันธความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให

องคกรหรือบุคลากรภายนอกรูจักอยางแพรหลาย อันอาจมีผลสืบเนื่องใหมีการนําผลงานวิจัย
ไปใชประโยชน และการเชิญเขารวมงานวิจัย หรือที่ปรึกษาโครงการ
2.3 ตองรวมกันสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
2.4 สรางความรวมมือระหวางหนวยงานและคณะที่มีองคความรูที่แตกตางกัน เพื่อสามารถ
นํางานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง ควรมีการบูรณาการความรูที่แตกตางของแตละคณะ เชน
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.5 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยตอยอดเชิงพาณิชย เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหนักวิจัยผลิต
ผลงานที่มีคุณภาพ และนําไปใชประโยชน โดยมีขอกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานไดวาตองนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนได โดยมหาวิทยาลัยจะตองสนับสนุนทั้งเงินรางวัล และโลหประกาศ
เกียรติคุณ
3. มีฐานขอมูล เพื่อใหตอยอด และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ตามความตองการของผูที่
เกี่ยวของ ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ฐานขอมูลที่สําคัญที่ตองดําเนินการ เชน
1) ฐานขอมูลงานวิจัย
2) ฐานขอมูลบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3) ฐานขอมูลหนวยงาน หรือองคกรที่เคยนํางานวิจัยที่ทําโดยบุคคลากรของมหาวิทยาลัยไปใช
ประโยชน
4) ฐานขอมูลนักวิจัย เปนตน

ขั้นตอนการบริหารโครงการวิจัยตอยอดเชิงพาณิชย
ประชาสัมพันธคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย
จัดทํา Profile งานวิจัย
จําแนกประเภทงานวิจัย
จัดเก็บลงฐานขอมูล
คัดกรองผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือองคกรที่สนใจ

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาผลงานวิจัย
จัดทําแบบคําขอดําเนินโครงการตอยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย
เสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ / ขออนุมัติโครงการ
เสนอแหลงทุน/องคกรธุรกิจ/แหลงตองการใชประโยชน
จัดเวทีนําเสนอ (Project Pitching)
ขั้นตอนเจรจาตอรองและสิทธิ์การถายทอด
จัดทําสัญญา

ถายทอดผลงานเชิงพาณิชย

ขั้นตอนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
Protect
Develop
Market
Research
Finish
Licensing

1. Research Product
ขั้นนี้จ ะเปน ผลการวิจัยที่ไดจากหองปฏิบัติการ ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดอาจจะยังเปน ผลิตภัณฑตนแบบ
(Prototype) หรืออาจจะเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Finish Product) ก็ได
2. Develop Product
ขั้นตอนนี้จะตอเนื่องมากจากผลการวิจัยซึ่งไดผลิตภัณฑแลวแตจําเปนตองมีการมาพัฒนาหรือเพิ่ม
เทคโนโลยีเขาไปใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติที่โดดเดนหรือสามารถแขงขันไดเมื่ออกสูตลาด
3. Finish Product
ขั้ น ตอนนี้ เ ป น ขั้ น ตอนที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย สมบู ร ณ แ บบแล ว ซึ่ ง สามารถผลั ก ดั น เข า สู
กระบวนการถัดไปไดเลยโดยไมตองปรับปรุงแกไขตัวผลิตภัณฑจากงานวิจัยชิ้นนั้นแลว
4. Protect
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ตองมีการคุมครองสิทธิหรือใหความคุมครองทางทรัพยสินทางปญญาใหกับ
ผลิตภัณฑจากงานวิจัย
5. Marketing test
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่นําผลิตภัณฑจากงานวิจัยที่ไดผานการคุมครองสิทธิ มาทดสอบทางการตลาด
เพื่อดูผลตอบรับจากกลุมลูกคาเปาหมายที่วางไวและเพื่อใชขอมูลจากการทดสอบตลาดมาพยากรณการขายใน
อนาคต
6. Licensing
ขั้ น ตอนนี้ จ ะเป น การถ า ยทอดสิ ท ธิ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ง านวิ จั ย ที่ ผ า นกระบวนการต า งๆมาแล ว
สูผูประกอบการ นักธุรกิจ องคตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจนําสินคาที่ไดจากงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย

ประวัติผูจัดทํา ขั้นตอนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หนวยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายศศิพงษ บุญยงค
- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Sasiphong Boonyong
- ตําแหนงปจจุบัน
ผูจัดการ
- หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
หน ว ยบ มเพาะวิ ส าหกิ จ มหาลัย ราชภัฏ กําแพงเพชร ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 62000 โทรศัพท ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ตอ ๑๖๘๐ อีเมลล Boonyong.sasi@gmail.com
- ประวัติการศึกษา
2000-2006 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก
2006-2011 ว.ท.บ. วิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
2006-2011 บ.ธ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2011-2013 บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

