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การวิจยั โครงการเฉพาะเรื่ อง แบบจําลองการคัดเลือกเทคโนโลยีในการนํานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เพื่อสุ ขภาพจากหน่วยงานรัฐ ไปใช้เชิงพาณิ ชย์
หน่วยกิต
6
ผูเ้ ขียน
นายพิษณุ แดงประเสริ ฐ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ดร.พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุ วงศ์
ผศ. ดร.ทิพวรรณ ปิ่ นวนิชย์กุล
หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
การจัดการสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
คณะ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
ปี การศึกษา
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มี ห ลายหน่ ว ยงานทั้ง มหาวิ ท ยาลัย และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ง านวิจ ัย และงานนวัต กรรม อยู่ใ น
หน่ วยงานนั้น ๆ พยายามหาวิธี ผลัก ดัน ให้เกิ ดการนํางานนวัตกรรมไปต่อยอด สู่ เชิ งพาณิ ช ย์ และ
เศรษฐกิจประเทศไทยเอง ก็ตอ้ งการก้าวจากฐานแรงงานและการเกษตร สู่ ผผู ้ ลิตสิ นค้าที่มีเทคโนโลยี
และเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าการเกษตร แต่ผปู ้ ระกอบการรายย่อย ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาและนําเสนอแบบจําลอง เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสิ นและเลือกงานวิจยั (งาน
นวัตกรรม) ออกสู่ การจําหน่าย เสนอเครื่ องมือในการคัดเลือกเทคโนโลยีและงานนวัตกรรม โดยใช้
การตัดสิ นใจโดยคณะกรรมการ เพื่อนํางานนวัตกรรมมาใช้โดยสรุ ปโดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี ่ ย วชาญในแขนงที ่เกี ่ย วข้อ ง ผลวิจ ยั ทั้ง เชิง คุณ ภาพและเชิง ปริ ม าณบ่ง ชี้ ถึง ความสัม พัน ธ์ก บั
แนวคิดทั้งกลุ่มผูส้ ร้างนวัตกรรม ผูบ้ ริ โภค หน่วยงานรัฐ และฝ่ ายควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
มองคุณค่าของนวัตกรรม และความสําคัญของการนําไปใช้ในประเทศ รวมทั้งเสนอแบบจําลองที่
ผ่านการสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์และขอความคิดเห็น เพื่อให้แบบจําลองที่เสนอ ไป
ใช้ได้จริ ง กระบวนการคัดเลือกนวัตกรรมผ่านแบบจําลองประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก คือ การหา
งานวิจยั การคัดกรอง คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ คณะกรรมการสรุ ป ต่อยอด
สู่ เชิ งพาณิ ชย์และการตั้งหน่วยธุ รกิจใหม่ ซึ่ งแบบจําลองนี้ จากความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่านสรุ ป
แล้วว่าสามารถใช้ได้จริ ง อีกทั้งยังสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นําไปใช้
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ / หน่วยงานภาครัฐ / ผูผ้ ลิตงานนวัตกรรม / ผูใ้ ช้งานนวัตกรรม
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Many universities and government agencies have plenty of innovation projects which has limited
success in commercialization. Thailand needs to drive its economy by technology goods or value
added agricultural products but entrepreneurs can not easily access technology. This research offers
technology selection model to fill the gap among institutes and business entities. The project also
studies the business model to select innovation and valuate business potential. The model was
approved by experts’ opinion and was adjusted accordingly. The study employs qualitative and
quantitative approach to explore perception of various groups of actors who involved in
commercializing innovation chain such as innovators, new product developers, consumers,
governance officers and regulators to identify commercialization problems and opportunities to
collaborate on this model. This model holds critical processes such as searching technology from
TLO, selection, assessment, information validation, group decision making, commercialization, new
business establishment. Six expert opinion confirmed that model can be used to select and
commercialize technology. The experts also support relevant bodies to use it.
Keyword: Technology / Innovation / Selection / Model

