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บทคดัยอ่ 

 

มีหลายหน่วยงานทั้ งมหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีงานวิจัยและงานนวตักรรม อยู่ใน

หน่วยงานนั้ นๆ พยายามหาวิธีผลักดันให้เกิดการนํางานนวตักรรมไปต่อยอด สู่เชิงพาณิชย์ และ

เศรษฐกิจประเทศไทยเอง ก็ตอ้งการกา้วจากฐานแรงงานและการเกษตร สู่ผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีเทคโนโลย ี

และเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้การเกษตร แต่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ไม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและนาํเสนอแบบจาํลอง เพื่อใชใ้นกระบวนการตดัสินและเลือกงานวิจยั (งาน

นวตักรรม) ออกสู่การจาํหน่าย เสนอเคร่ืองมือในการคดัเลือกเทคโนโลยีและงานนวตักรรม โดยใช้

การตดัสินใจโดยคณะกรรมการ เพื่อนาํงานนวตักรรมมาใชโ้ดยสรุปโดยใชก้ระบวนการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญในแขนงที่เกี ่ยวขอ้ง ผลวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณบ่งช้ีถึงความสัมพนัธ์กบั

แนวคิดทั้งกลุ่มผูส้ร้างนวตักรรม ผูบ้ริโภค หน่วยงานรัฐ และฝ่ายควบคุมกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการ

มองคุณค่าของนวตักรรม และความสําคญัของการนาํไปใชใ้นประเทศ รวมทั้งเสนอแบบจาํลองท่ี

ผา่นการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญโดยการสัมภาษณ์และขอความคิดเห็น เพื่อให้แบบจาํลองที่เสนอ ไป

ใชไ้ดจ้ริง กระบวนการคดัเลือกนวตักรรมผา่นแบบจาํลองประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนหลกั คือ การหา

งานวิจยั การคดักรอง คณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบขอ้มูลดา้นต่างๆ คณะกรรมการสรุป ต่อยอด

สู่เชิงพาณิชยแ์ละการตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ซ่ึงแบบจาํลองน้ีจากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 6 ท่านสรุป

แลว้วา่สามารถใชไ้ดจ้ริง อีกทั้งยงัสนบัสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นาํไปใช ้
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Abstract 

 

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. 
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