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1. ชื่อโครงการ การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมไทย ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5 ) สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house ชุดโครงการทุนพัฒนา
แผนธุรกิจนวัตกรรม ชุดโครงการการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบินอวกาศและความมั่นคง” และชุดโครงการ “สร้างคุณค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์” ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3. หลักการและเหตุผล
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) เป็นองค์กร
ขนาดเล็กของรัฐ ภายใต้กากับของสานักนายกรัฐมนตรีที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร ถือ
กาเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.
2535 เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็น
กลไกสร้างฐานความรู้สาหรับการแก้ปัญหาให้แก่สังคม
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีบทบาทสาคัญในการผลิตองค์ความรู้และสร้างบุคคลากร
ด้านวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศสู่สังคม
ฐานความรู้ในอนาคต โดยอาศั ยกระบวนการบริหารจัดการแต่ไม่ทาวิจัยเอง ซึ่งถือเป็นรูปแบบการดาเนินงาน
ของสกว. ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ สกว. มีผลการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างดีได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการสร้างความตื่นตัวด้านการวิจัยสาขาต่างๆ ก่อให้เกิ ดเครือข่ายของ
บุคคลากรด้านการวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
สกว.ให้ความสาคัญกับการผลักดันผลงานวิจัยที่ดาเนินแล้วเสร็จสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมวงกว้างด้วย
โดยในยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ. 2557-2560ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยได้
กาหนดให้ประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของสกว.(ยุทธศาสตร์ข้อ 4) คือ “การบริหารจัดการ
เพื่อนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนาระบบการ
สื่อสารและการเชื่อมโยงกับสังคมและฝ่ายนโยบายเพื่อให้เห็นคุณค่าของความรู้และงานวิจัย”รวมทั้งได้วาง
แนวทางเพื่อสร้างรูปแบบกลไกและระบบในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการ ด้านสาธารณะ
ด้า นชุ ม ชน ด้ า นนโยบาย และด้ า นพาณิ ช ย์ ตลอดจนการพั ฒ นาระบบการสื่ อ สาร การติ ด ตามประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
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บทบาทหลักที่สาคัญ
คือ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัยโดย สกว.
ไม่ทาวิจัยเองเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการทางานที่มีอยู่ทั่วประเทศ สนับสนุนการ
สร้างและพัฒนากาลังคนและนักวิจัยมืออาชีพ สู่ สังคมที่อาศัยความรู้ในการแก้ปัญหา ผลักดันการใช้ประโยชน์
จากการวิจัยด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลักดันให้เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชน หน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นาด้านการบริหารจัดการ
การวิจัยในเอเชีย สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยนาไปสู่การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนา
ประเทศ
พันธกิจ
1. สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบาย ทรัพย์สินทางปัญญา
2. สนับสนุนการสร้าง การพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ
4. สนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
5. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ในการขับเคลื่อนการวิจัยด้วยการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัยสู่พัฒนา
ประเทศ จากการส่ งเสริมและสนับ สนุน การวิจัยต่อเนื่อง ทาให้ สกว. มีผ ลงานวิจัยที่สามารถผลั กดันและ
สนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นจานวนมาก สนับสนุนการสร้าง การพัฒนานักวิจัยและองค์กร
วิจั ย

ซึ่ง ฝ่ ายอุตสาหกรรมส านั ก งานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ได้ เล็ งเห็ นถึง ความส าคัญ ในการสร้า ง

ผลงานวิจัยที่ดีที่สามารถผลักดันและสนับสนุนการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นฝ่ายที่มรยุทธศาสตร์สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีผลประโยชน์กระจายอยู่ในประเทศมาก ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการผลิตและการบริหารที่มี
การใช้ทรัพยากรในประเทศ (Local content) สูงเพื่อเป็นการกระจายผลประโยชน์ตลอดสายโซ่อุปทานและ
การผลิตในทุกระดับของประเทศให้เกิดการกระจายเศรษฐกิจและให้อุตสาหกรรมไทยแข่งขันได้ในเวทีโลกและ
มีส่วนพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยฝ่ายอุตสาหกรรมมีพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ
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สาหรับยุทธศาสตร์การทางานของฝ่ายอุตสาหกรรม มีดังนี้
1. สนับสนุนให้งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรทและสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาค
กับเศรษฐกิจมหภาค
2. พั ฒ นาก าลั ง คนให้ อุ ต สาหกรรมโดยกระบวนการวิ จั ย ณ สถานที่ ข องผู้ ใ ช้ โ ดยจะร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
ส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานภาคนอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ผลงานวิจัย ได้แก่ ภาคเอกชน
(บริษัทที่ร่วมให้ทุนวิจัย) องค์กรที่เป็นตัวแทนกลุ่มที่สนใจงานวิจัย ได้แก่ สมาคมของอุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ เช่น ยางพารา อัญมณี อาหาร โลจิสติกส์ ฯลฯ องค์การสวนยาง และสานักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทาสวนยาง (สกย.) เป็นต้น โดยจะร่วมกันพัฒนาโจทย์และการร่วมกันติดตามงานและเผยแพร่งานวิจัยด้วย
ฝ่ายอุตสาหกรรม แบ่งกลุ่มการทางานออกเป็น 2 กลุ่มงาน ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังทางเศรษฐกิจ : การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมาย
เฉพาะสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคงองประเทศ
วิจั ยสร้ างสรรค์อุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจ
นวัตกรรม
กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์การวิจัยมุ่งเป้า เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) กลุ่มงานที่
อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ ยางพารา โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การท่องเที่ยว อ้อยและน้าตาล และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
กลุ่ มยุทธศาสตร์ การวิจัย ของ สกว. พลั งทางเศรษฐกิจ : การพัฒ นาอุตสาหกรรม ได้เล็ งเห็ นถึง
ความสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยงานวิจัยเป็นเครื่องมือในการผลักดันและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาและเติบโต จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีหลายๆ ฝ่า ย จนจะสามารถ
ผลักดันผลงานวิจัยให้ได้ผลสัมฤทธิ์ การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่าง ๆ
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม โดยทั่วไปงานวิจัยที่นาไปแก้ปัญหาในทางอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งที่ได้มา
คือ Output ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ Know How, Technology, Process หรือ Product ซึ่งโดยส่วนใหญ่
มักจะหยุดอยู่แค่จุดนี้ สิ่งหนึ่งที่ทาง Innovative House ต้องการจะผลักดันนั้นก็คือ การทาให้เกิด Outcome
โดยการจั ด การจาก Know How, Technology, Process จนได้ ม าเป็ น ตั ว Product และจาก Product สู่
ผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือด้านการวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งภาคีที่มีส่วนในการ
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พัฒนางานวิจัยให้ได้ผลดี ได้แก่ ภาคเอกชน นักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ในการบริ ห ารจั ดการงานวิ จั ย ล้ ว นแต่ มี บ ทบาทส าคั ญในการช่ วยกั นพัฒ นาต่ อยอดจนได้ ผ ลงานวิจั ยที่ ดี
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม จนเดการขายได้จริงในเชิงพาณิชย์
กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยของ สกว. พลังทางเศรษฐกิจ : การพัฒนาอุตสาหกรรม มีชุดโครงการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.กลุ่มนวัตกรรมธุรกิจ (Innovative Business cluster) โดยทางานในรูปแบบของ และมีการทางาน
เชื่อมโยงกันระหว่างชุดโครงการฯ ภายใต้กลุ่มคลัสเตอร์นี้ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโจทย์และติดตามผลงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม และงานแผนธุรกิจนวัตกรรม ชุด
โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Plan Grant Program : IBPG) ชุดโครงการ
การพัฒนาผลิภัณฑ์ Innovative house และชุดโครงการการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ขึ้น โดยมี
การทางานตามแผนภาพที่ 1
Innovative
House
พัฒนาโจทย์ R&D (เน้น food)+
market study
Matching fund กับผปก.

IBPG
Business Data Support
- Feasibility Study
- Business Plan

RDI
พัฒนาโจทย์ R&D

RU

(Non – Food)
matching fund กับ ผปก

ผู้ประกอบการ / เอกชน
ภาพที่ 1แผนผังการเชื่อมต่อการทางานภายใต้กลุ่มนวัตกรรมธุรกิจ
รูปแบบในการดาเนินงานของกลุ่มนวัตกรรมธุรกิจ ดังนี้
1.ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House พัฒนาโจทย์วิจัยในอุตสาหกรรมระดับ SMEs
เพื่อพัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต โดยมีการผนวกการศึกษาด้านการตลาดเบื้องต้น (market study) เพื่อให้
โจทย์วิจัยมีความสมบูรณ์ครบถ้วนรอบด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการประกอบการ
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ตัดสินใจในการร่วมลงทุนวิจัยจากผู้ประกอบการ อี กทั้งทาให้ผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการมีโอกาสนาไปสู่ขั้นตอน
ของการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม จะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในผลงานวิจัยที่มี
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ (Feasibility Study) โดยนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการฯ มาทาการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility Study) เพื่อศึกษาถึงความคุ้มค่าใน
การลงทุน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน และโอกาสความสาเร็จของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งการศึกษา
ดังกล่าวต้องครอบคลุมในมิติต่างๆ อันได้แก่ ความเป็นไปได้ด้านการตลาด (Market Viability) ความเป็นไปได้
ด้านเทคโนโลยี ห รือกระบวนการผลิต (Technical Viability) ความเป็นไปได้ในด้านการเงิน (Financial
Viability) และความเป็นไปได้ในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model Viability) ความเสี่ยง รวมทั้งมี
การคาดการณ์ผลกระทบของงานวิจัยต่อเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Impact of Research)
ของประเทศ ตลอดจนการจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ (Business Plan) โดยน าผลงานวิ จั ย ที่ มี ศั ก ยภาพซึ่ ง ผ่ า น
กระบวนการคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการฯ มาจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการลงทุ น ของ
ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ซึ่งการศึกษาแผนธุรกิจ โดยประกอบด้วยความเป็นมาของธุรกิจ หรือ
แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือการวิเคราะห์ตลาด แผน
บริหารจัดการ แผนการตลาด กลยุทธ์ทางด้านการตลาด แผนการผลิต แผนการเงิน และความเสี่ยง รวมทั้ง
การผลักดันการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ โดยทางชุดโครงการ ฯ ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามาให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ร่วมลงทุนในผลงานวิจัย สกว. เพื่อที่จะ
นาไปลงทุนในกิจการต่อยอดให้เป็นไปในเชิงพาณิชย์ โดยมีจัดการแนะนาให้ผู้ประกอบการในการเตรียมตัว
เพื่อขอสินเชื่อจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินเพื่อเป็นการผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ในอุตสาหกรรม
และจาหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป
3. ชุดโครงการผลั กดัน ผลงานวิจั ยสู่การใช้ประโยชน์ (R2Biz) จะช่วยผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ เป็นชุดโครงการที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่มีศักยภาพและงานวิจัยต่อยอดติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัย ประสานเชื่อมโยงเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่
ผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ และประสานงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการแบ่งสรรผลประโยชน์
ชุดโครงการ “ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม” ฝ่ายอุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับภาคอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งการศึกษาวิจั ยออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างและพัฒนาองค์
ความรู้และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม โดยทั่วไปงานวิจัยที่นาไป
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แก้ปั ญหาในทางอุ ตสาหกรรมอาหาร สิ่ ง ที่ได้มา คือ Output ไม่ว่ าจะเป็น ในลั กษณะของ Know How,
Technology, Process หรือ Product ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะหยุดอยู่แค่จุดนี้ สิ่งหนึ่งที่ทางชุดโครงการฯ จะ
ผลักดันนั้นก็คือ การทาให้เกิด Outcome โดยการจัดการจาก Know How, Technology, Process จนได้มา
เป็ น ตัว Product และจาก Product สู่ ผู้ บ ริโ ภค โดยใช้เครื่ องมือด้านการวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความสาคัญของ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ง
ประกอบไปด้ ว ย ข้ าวและแป้ ง ผั กและผลไม้ นมและผลิ ตภั ณฑ์ จากนม และอาหารทะเล โดยได้ ใช้ ตรา
สัญลักษณ์ Innovative House ซึ่งเป็นตรารับรองคุณภาพสินค้าว่าผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยจนสามารถ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ในอุ ต สาหกรรม และขายได้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ น าไปสู่ ร ะบบการท างานวิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนที่สอง เป็นการนางานวิจัยที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาแล้วจากงานวิจัยเดิมที่ สกว. ได้สนับสนุน
ทุนวิจัย มาผลักดันเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด
และทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ศักยภาพทาง
การตลาดและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ โดยนางานวิจัยต่างๆ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มาศึกษาข้อมูลทาง
การตลาดเพิ่มเติม ทาให้ได้ข้อมูลสาหรับนาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ซึ่งเป็นการ
ทางานแบบบูรณาการและช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
ฝ่ายอุตสาหกรรมจึงมุ่งเน้นให้การทางานของชุดโครงการอยู่ในรูปแบบ “One Stop Service” ให้เกิด
การผลักดันงานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเส้นทางน้า โดยยังคงตราสัญลักษณ์บ้านแห่งนวัตกรรมหรือ Innovative House ที่
ได้รับการยอมรับและเป็นที่จดจาของผู้ประกอบการ SMEs และผู้บริโภคบางกลุ่มแล้วในปัจจุบัน
ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือ SMEs ด้านการ
สนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการวางแผนธุรกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ SMEs รวมทั้งผลักดันธุรกิจให้ดาเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จากประสบการณ์ทางานที่
ผ่านมาพบว่า การทางานในรูปแบบ Forward Conceptual Approach ซึ่งเป็นการทางานโดยมุ่งเน้นการวิจัย
ที่ต้นน้าและกลางน้าเป็นสาคัญ จะมองจากฐานการผลิตเป็นหลักว่ามีวัตถุดิบประเภทใดบ้าง สามารถผลิตเป็น
สินค้าชนิดใดได้บ้างและเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นพร้อมจึงจะส่ง Output ของโครงการวิจัยไปยังส่วนงานอื่นที่
รับผิดชอบด้าน Down Stream Management (DSM) ต่อไป เนื่องจาก Output ของงานวิจัยไม่สามารถต่อ
ยอดให้เกิด Outcome ตามที่คาดคะเนได้ (จากการประเมินยอดขายในเชิงพาณิชย์) เมื่อทาการพิจารณาวิถี
การดาเนินงานแล้วพบว่า การดาเนินงานในรูปแบบดังกล่าวไม่สามารถตอบ Outcome ของงานวิจัยได้อย่าง
เต็มที่ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการทางานให้เป็นแบบ Backward Conceptual Approach เพื่อให้
เกิดรูปแบบการคิดแบบวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering) สาหรับสร้างงานวิจัยในระดับต้นน้าและ
กลางน้าได้อย่างมีทิศทางและนาไปใช้ได้จริงภายใต้การทากิจกรรมของ DSM ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
(Alignment) กับทิศทางของระบบที่วางไว้ด้วย เพื่อให้เกิดระบบการแก้ไขปัญหาแบบ Whole Chain สาหรับ
อุตสาหกรรมในระดับ SMEs ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของแรงขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมไปสู่รูปธรรมเชิงพาณิชย์
จากหลักการทางานแบบ Backward Conceptual Approach สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่
ละชุดโครงการฯ ภายใต้การดูแลของฝ่ายอุตสาหกรรมทาให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางานในรูปแบบใหม่ที่
ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจากการสนับสนุนทุนวิจัยวางแผนธุรกิจที่เป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อ SMEs ทาให้สามารถนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงได้ และสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “วิจัยได้.....
ขายจริง”ใช้การศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อนาผลลัพธ์ (Output) ในลักษณะ
ของ Know How, Technology, Process หรือ Product ไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป ดัง
ภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 รูปแบบการดาเนินงานที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การท างานของชุ ดโครงการฯ เป็ น การน าองค์ค วามรู้ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้จ าก
กระบวนการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์โดยการนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต หรือ
ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาประยุกต์หรือทดแทนการนาเข้าของเทคโนโลยีต่างๆ จากต่างประเทศเพื่อ
เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด
“วิจัยได้ ขายได้ ไปได้ ”การเข้าถึงเครื่องมือที่เรียกว่า “วิจัยและพัฒนา”ที่จะนามาใช้ปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนา วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ/หรือ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย สาหรับสร้าง และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
และเพื่อเพิ่มกลุ่มสมาชิกคลัสเตอร์ของ Innovative House เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและเพิ่มจานวนกลุ่ม
สมาชิกเพื่อให้เกิดการยอมรับต่อสาธารณชนและภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยหลักการทางาน 5
ขั้นตอน คือ การสกัดโจทย์ การวางแผนวิจัย การทดลอง การประเมินผลกับผู้ประกอบการ และการสรุป
ติดตามผล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากงานวิจัยสูงสุด สามารถช่วยแก้ไขและพัฒนาให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้เกิด
ความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตั้งแต่ระดับราก
หญ้าไปสู่มหาภาคอย่างยั่งยืนต่อไป
ส่วนชุดโครงการ “ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ” ได้รับการสนับสนุนจากสกว. ให้เป็นอีก
กลไกในการขับเคลื่อนขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เน้นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปฏิบัติภารกิจเพื่อ
เชื่อมโยงต่อยอดงานวิจั ย สู่ ผู้ ใช้ใ นภาคอุตสาหกรรม เพื่อ ให้ เ กิดการใช้ ประโยชน์ในรูปแบบและทิศ ทางที่
เหมาะสม ภารกิจของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การประสานรวบรวม คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพศึกษา
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ การเจรจาหารือร่วมกับผู้ใช้ การพัฒนาโครงการวิจัยต่อยอด การ
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ติดตามผลงานวิจัยที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์ และการประชาพันธ์งานวิจัยที่ถูกนาไปใช้แล้วสู่สาธารณะ ชุด
โครงการการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เป็นชุดโครงการที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่มี
ศักยภาพของโครงการวิจัยที่ สกว. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยมาพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยที่ดี มีศั กยภาพใน
เชิงพาณิชย์ให้สามารถนาข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ จากกระบวนการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้
จริงในเชิงอุตสาหกรรม และเกิดการผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดการต่อยอด ประสานเชื่อมโยงเพื่อผลักดัน
ผลงานวิจั ย สู่ การใช้ป ระโยชน์ และเชื่อมต่อ ระหว่างกลุ่ มนั กวิจัยและอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ ส ามารถน า
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหกรรมและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้เทคโนโลยีตรงมาประสานความร่วมมือโดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนและประสานงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการแบ่งสรรผลประโยชน์ จากองค์ความรู้
และการใช้งานวิจัยที่เกิดขึ้น
กระบวนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กระบวนการและรูปแบบการทางานเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
1

สาหรับวัตถุประสงค์และกรอบภารกิจของชุดโครงการ “ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ”
ได้แก่ การพัฒนาโครงการวิจัยต่อยอด (Translational Research) ประเมินและติดตามงานวิจัยที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ประสานเชื่อมโยงเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ และประสานงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการแบ่งสรรผลประโยชน์
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ดังแผนภาพแผนภาพแสดงกระบวนการดาเนินงานของโครงการ ในภาพที่ 5 และกระบวนการทางานร่วมกัน
ระหว่างโครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (R2Biz) กับโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม
(IBPG) ในภาพที่ 6

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงกระบวนการดาเนินงานของโครงการ (ภาพรวม)

ภาพที่ 6 กระบวนการทางานร่ว มกัน ระหว่างโครงการผลั กดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (R2Biz) กับ
โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG)
จากการทางานแบบบู ร ณาการของกลุ่ มนวั ตกรรมธุรกิ จภายใต้ก ารทางานร่ว มกันของทั้งสามชุ ด
โครงการฯ ทาให้ได้ผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพ ได้องค์ความรู้ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี นวัตกรรม การ
จัดการ ข้อมูลการตลาด และความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากงานวิจัยได้อย่างครบถ้วน ทาให้สามารถนางานวิจัย
นี้ ไปประยุ กต์ใช้ในอุ ตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่ งเสริมให้ กลุ่ มผู้ ป ระกอบการในระดั บ
อุตสาหกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการนางานวิจัยไปประยุกต์ใช้และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจ

11

มากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนนั ก วิ จั ย ที่ ร่ ว มงานเกิ ด การเรี ย นรู้ ก ระบวนการวิ จั ย ร่ ว มกั บ การท างานกั บ ภาคส่ ว น
อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น และเกิดความเข้าใจการทางานร่วมกันทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายอุตสาหกรรมยังมีชุดโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
1. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและความมั่นคง” ซึ่งจะผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงและอุตสาหกรรมการบิน -อวกาศ ในการพัฒนางานวิจัยโดยอาศัยโจทย์จากผู้ใช้จริง
เพื่อลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
2. ชุดโครงการ “สร้างคุณค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ” มี
เป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในด้านปัจจัยการ
ผลิต กระบวนการแปลงสภาพ และผลผลิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมภายใต้องค์ความรู้ทาง
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ปะกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางเริ่มดาเนินงานวิจัยในสถานประกอบการด้วย
แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยและชุดโครงการต่างๆ จะสามารถทางานเพื่อขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพย่อมต้องอาศัยทีมนักวิจัยที่ดีในการช่วยพัฒนางานวิจัยให้ได้ผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพที่สามารถ
พัฒนาและดาเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจาก
จานวนความต้องการของภาคส่วนอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่ยังขาดบุคคลากรในส่วนของ
นักวิจัยมาร่วมพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีและมีคุณภาพ ทาให้ทางกลุ่มไม่สามารถตอบสนองความ
ต้อ งการจากฝั่ งของภาคส่ ว นอุต สาหกรรมได้ ดัง นั้ น ทางฝ่ า ยอุ ตสาหกรรม สกว. จึ งมี แ นวคิ ด ที่จ ะไป
ประชาสัมพันธ์รูปแบบของทุนวิจัย การทางาน เงื่อนไขการขอรับทุน ผลงานวิจัยที่ผ่านมาแล้ว ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและร่วมผลักดัน
ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

4. วัตถุประสงค์

12

4.1 เพื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบของทุนวิจัย การทางาน เงื่อนไขการขอรับทุน ผลงานวิจัยที่ผ่าน
มาแล้ ว ของกลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของ สกว. พลั ง ทางเศรษฐกิ จ : การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม

ฝ่ า ย

อุตสาหกรรม สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4.2 เพื่อประชาสัมพันธ์โจทย์วิจัยให้แก่นักวิจัยที่สนใจจะขอรับทุน และเชื่อมโยงความต้องการของ
ผู้ประกอบการและนักวิจัยให้ตรงต่อความเชียวชาญในงานวิจัยในปีงบประมาณ 2559 - 60
4.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมผลักดันการใช้เทคโนโลยีและผลงานวิจัยที่เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับการ
บริหารจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร ร่วมกับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.4 เพื่อทาการส่งเสริมให้เกิดความเป็นไปได้ในการลงทุน การตลาดและธุรกิจโดยการนาผลงานวิจัยที่
มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สู่กระบวนการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.5 เพื่อสร้างและประสานความร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและความร่วมมืออื่นๆ อันจะก่อให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่ดี
มีคุณภาพ และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อไป

