
ข้ันตอนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย  

(Translational Research to commercialization) 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการเพ่ิมศักยภาพ กระตุน และพัฒนาขีดความสามารถดาน

เศรษฐกิจประเทศไทยดวยนโยบายประเทศไทย 4.0 ดวยการมุงพัฒนาหลายๆดาน สวนหนึ่งไดมุงพัฒนา

ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม และขนาดกลางใหสามารถประกอบธุรกิจไดอยางประสบความสําเร็จตามท่ีได

ตั้งเปาหมายไว โดยใหมีการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาไปเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ไดในตลาด ซ่ึงผูเชี่ยวชาญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสวนใหญจะอยูในสถาบันอุดมศึกษา จึงไดมีการผลักดันให

สถาบันการศึกษานําผลงานการวิจัยมาใชในการพัฒนาใหเกิดประโยชนโดยนํามาเชื่อมโยงกับภาคเอกชนหรือ

ผูประกอบการเพ่ือสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาไปเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดาน

ตางๆไมวาจะเปนดานการเพ่ิมผลผลิต ดานการตรวจคุณภาพ เปนตน รวมไปถึงการเชื่อมโยงขอมูลดานอ่ืนๆ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหมากยิ่งข้ึนอีกดวย  

 การถายทอดเทคโนโลยี หมายถึงกระบวนการท่ีนําเอาเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนหรือพัฒนาข้ึนในสถานท่ี

หนึ่งเพ่ือวัตถุประสงคอยางหนึ่งไปใชในท่ีอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงคเดียวกันหรือเพ่ือวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน

ออกไป  ท้ังนี้การถายทอดเทคโนโลยีจะตองครอบคลุมประเด็นซ่ึงประกอบดวย  (1) Know-how หมายถึง 

องคความรูหรือประสบการณตางๆ (2) Show-how หมายถึง การฝกทักษะคําแนะนําตางๆ ท่ีชวยในการใช

องคความรูไดอยางชํานาญหรืออยางมีประสิทธิภาพ  (3) Utilization หมายถึง การนําองคความรูท่ีไดไปใชให

เกิดประโยชน เชน ลดตนทุน  เพ่ิมผลผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ  ปรับปรุงวิธีการผลิต  พัฒนาบรรจุภัณฑ และ

ปรับปรุงข้ันตอน/วิธีการขนสง เปนตน  ซ่ึงลักษณะของการถายทอดเทคโนโลยีสามารถจัดแบงไดเปน 3 

ประเภท คือ  (1) การจัดซ้ือผานเครื่องจักร หรือสินคาข้ันกลางท่ีนํามาใชในกระบวนการผลิต  (2) ผูเชี่ยวชาญ

ซ่ึงพบเห็นไดบอย และเปนท่ีนิยมเนื่องจากการไดรับการถายทอดจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง  จะชวยใหการ

ถายทอดเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  (3) การถายทอดเทคโนโลยีในรูปของการสงผาน

ความรูทางเทคนิค หรือโนวฮาว หรือขอมูลตางๆ ซ่ึงอาจจะเปนความรูท่ีไดรับความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา (Patent and Licensing) หรือไมก็ได (Joint Research or Training) โดยในกระบวนการนี้อาจไม

เก่ียวขอกับเครื่องจักร หรือสินคาข้ันกลาง หรืออาจไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญก็ได โดยผูรับการถายทอด

ความรูดังกลาวอาจนําความรูนั้นไปปรับใชหรือพัฒนาตอไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน สรางศักยภาพใหเปน

ขุมพลังแหงปญญา พัฒนาทองถ่ิน ผลิตกําลังคนท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก

ในการรับใชทองถ่ินและประเทศชาติ เปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของทองถ่ินใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน ผลิตและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บริการจัดมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย โปรงใส

ดวยหลักธรรมมาภิบาล มีการพัฒนาอยางกาวหนา ตอเนื่องและยั่งยืน จากแนวคิดและการดําเนินงานดังกลาว

ของมหาวิทยาลัยจึงทําใหมหาวิทยาลัยมีแนวคิดท่ีจะนําเอาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

มหาวิทยาลัยมาใหบริการวิชาการและนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 

เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีการจัดทําคูมือและข้ันตอนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนเชิง

พาณิชยทําใหผูจัดทําเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึนมาเพ่ือสรางระบบบริหารจัดการขอมูล



และระบบเตรียมความพรอมสําหรับผลักดันงานวิจัยท่ีพรอมใชของมหาวิทยาลัยไปสูเชิงพาณิชยเพ่ือใหอาจารย 

นักวิจัย บุคลากรตลอดจนบุคคลภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนไดทราบถึงข้ันตอนและวิธีการดําเนินไดตอไป  

วัตถุประสงคในการจัดทํา 

1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในระบบการทํางาน  

2. เพ่ือรวบรวมความรูและแนวทางการตอยอดงานวิจัยสูเชิงพาณิชยใหเปนระบบและนําไปเผยแพรสูการ

ปฏิบัติ 

ความหมายการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย  

 การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยคือ การนํางานวิจัยท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถนําไปสรางขีด

ความสามารถทางการแขงขันใหกับองคกรในภาคธุรกิจ โดยผานรูปแบบการขอใชประโยชนหรือการขอรับการ

ถายทอดผลงานนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดและผลประโยชนตอไป  

ส่ิงสนับสนุนในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. นักวิจัย ตัวนักวิจัยเองจะตองมีบทบาทสําคัญเปนอันดับแรก ดังนี้ 

1.1 ตองตระหนักและเห็นความสําคัญของผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1.2 ควรกําหนดในวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนวาจะตองนําไปใชประโยชนใน

ดานใดดานหนึ่ง หรือควรกําหนดประเด็นท่ีจะนําไปใชในอนาคต และมีประเด็นท่ีเปนท่ีสนใจ

ในขณะนี้ เชน เรื่องเก่ียวกับผูสูงอายุ ผูพิการ เปนตน 

1.3 ควรมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ดวยการไปฝกอบรม เตรียมประชุม 

สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือรวมทํางานวิจัยกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอก 

1.4 ควรเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ผูท่ีเก่ียวของ และผูใชประโยชนจากงานวิจัยเขามามีสวนรวมใน

งานวิจัยตั้งแตเริ่มตน  โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวของกับชุมชน 

1.5 เม่ืองานวิจัยเสร็จสมบูรณควรเชิญผูเชี่ยวชาญมารวมสัมมนาระดมสมองและวิพากษ

ผลงานวิจัย พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ 

1.6 ควรทําบทสรุปสําหรับผูบริหารท่ีมีขอเสนอแนะ  ท่ีไดจากการสัมมนาในขอ1.5 รวมกับ

ขอเสนอแนะของผูวิจัย  ท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนวา หนวยงานใดบางตองรับผิดชอบ

ดําเนินงาน ใครคือผูมีสวนไดสวนเสีย ใครคือผูรับผลประโยชน จะตองทําในเวลาใด 

2. พัฒนาและสงเสริมหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหเปนท่ีรูจักและ

ยอมรับของชุมชน และสังคม เปนการสรางเครือขายการวิจัยท้ังในระดับชุมชนและ

ระดับประเทศ 

2.1 พัฒนาการประชาสัมพันธ  

2.1.1 ควรเชิญหนวยงานองคกรสวนทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดงานทุกกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย  

2.1.2 กระตุนสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีจิตสํานึกเขารวมงานท่ีทองถ่ิน

จัดในทุกกิจกรรมท่ีสามารถเขารวมได 

2.1.3 ประชาสัมพันธความเชี่ยวชาญของหนวยงาน  

      2.2 มีการจดทะเบียนบริษัทท่ีปรึกษา  ควรจดทะเบียนบริษัทท่ีปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง 

ตามระเบียนราชการ เปนการเผยแพรประชาสัมพันธความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพ่ือให



องคกรหรือบุคลากรภายนอกรูจักอยางแพรหลาย อันอาจมีผลสืบเนื่องใหมีการนําผลงานวิจัย

ไปใชประโยชน และการเชิญเขารวมงานวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการ 

                 2.3 ตองรวมกันสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง  

       2.4 สรางความรวมมือระหวางหนวยงานและคณะท่ีมีองคความรูท่ีแตกตางกัน เพ่ือสามารถ

นํางานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง ควรมีการบูรณาการความรูท่ีแตกตางของแตละคณะ เชน                           

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      2.5  มีการจัดประกวดผลงานวิจัยตอยอดเชิงพาณิชย เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนักวิจัยผลิต

ผลงานท่ีมีคุณภาพ และนําไปใชประโยชน โดยมีขอกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานไดวาตองนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนได โดยมหาวิทยาลัยจะตองสนับสนุนท้ังเงินรางวัล และโลหประกาศ

เกียรติคุณ 

3. มีฐานขอมูล เพ่ือใหตอยอด และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ตามความตองการของผูท่ี

เก่ียวของ ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ฐานขอมูลท่ีสําคัญท่ีตองดําเนินการ เชน              

1) ฐานขอมูลงานวิจัย  

2) ฐานขอมูลบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

3) ฐานขอมูลหนวยงาน หรือองคกรท่ีเคยนํางานวิจัยท่ีทําโดยบุคคลากรของมหาวิทยาลัยไปใช

ประโยชน     

4) ฐานขอมูลนักวิจัย เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการบริหารโครงการวิจัยตอยอดเชิงพาณิชย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทํา Profile งานวิจัย 

จําแนกประเภทงานวิจัย 

คัดกรองผลงานวิจัยเพ่ือนําเสนอหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือองคกรท่ีสนใจ 

จัดเก็บลงฐานขอมูล 

แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาผลงานวิจัย 

จัดทําแบบคําขอดําเนินโครงการตอยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย 

เสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบ / ขออนุมัติโครงการ 

เสนอแหลงทุน/องคกรธุรกิจ/แหลงตองการใชประโยชน 

ข้ันตอนเจรจาตอรองและสิทธิ์การถายทอด 

จัดเวทีนําเสนอ (Project Pitching) 

จัดทําสัญญา 
 

ถายทอดผลงานเชิงพาณิชย  

ประชาสัมพันธคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย  



ข้ันตอนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Research Product  
 ข้ันนี้จะเปนผลการวิจัยท่ีไดจากหองปฏิบัติการ ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีไดอาจจะยังเปนผลิตภัณฑตนแบบ 
(Prototype) หรืออาจจะเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป (Finish Product) ก็ได 
2. Develop Product  
 ข้ันตอนนี้จะตอเนื่องมากจากผลการวิจัยซ่ึงไดผลิตภัณฑแลวแตจําเปนตองมีการมาพัฒนาหรือเพ่ิม
เทคโนโลยีเขาไปใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติท่ีโดดเดนหรือสามารถแขงขันไดเม่ืออกสูตลาด 
3. Finish Product  
 ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีผลิตภัณฑท่ีไดจากการวิจัยสมบูรณแบบแลว ซ่ึงสามารถผลักดันเขาสู
กระบวนการถัดไปไดเลยโดยไมตองปรับปรุงแกไขตัวผลิตภัณฑจากงานวิจัยชิ้นนั้นแลว  
4. Protect  
 ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีตองมีการคุมครองสิทธิหรือใหความคุมครองทางทรัพยสินทางปญญาใหกับ
ผลิตภัณฑจากงานวิจัย 
5. Marketing test  
 ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีนําผลิตภัณฑจากงานวิจัยท่ีไดผานการคุมครองสิทธิ มาทดสอบทางการตลาด
เพ่ือดูผลตอบรับจากกลุมลูกคาเปาหมายท่ีวางไวและเพ่ือใชขอมูลจากการทดสอบตลาดมาพยากรณการขายใน
อนาคต 
6. Licensing  
 ข้ันตอนนี้จะเปนการถายทอดสิทธิของผลิตภัณฑงานวิจัย ท่ีผานกระบวนการตางๆมาแลว  
สูผูประกอบการ นักธุรกิจ องคตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจนําสินคาท่ีไดจากงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย 
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ประวัติผูจัดทํา ข้ันตอนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หนวยบมเพาะวิสาหกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

- ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  
 นายศศิพงษ บุญยงค 

- ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  
 Mr.Sasiphong Boonyong 

- ตําแหนงปจจุบัน  
 ผูจัดการ 

- หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
 หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 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  
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