
ขอ้เสนอแนะตอ่การพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยั 
และการดาํเนนิงานวจิยัใหป้ระสบความสาํเร็จ

รศ.ดร. นวดล เหลา่ศริพิจน์
บณัฑติวทิยาลยัรว่มดา้นพลงังานและสิ(งแวดลอ้ม
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี



การทาํงานวจิยัในมหาวทิยาลยั

Barrier

Constraint

ความไมพ่รอ้มของเครื�องมอื นักศกึษา และทนุวจิัย

Load สอน / งานเอกสาร / งานธรุการ / งานบรหิาร
งานประชมุ / งานประกนัคณุภาพ (ภายใน + สกอ. + 
สมศ.) / มคอ. / EdPEX ฯลฯ

อยา่งไรก็ด.ี.. 
      งานวจิัยเป็นสิ�งจําเป็นที�อาจารยแ์ละนักวจิัยจําเป็นตอ้งทํา

- เป็นหนึ�งในหนา้ที�หลักของอาจารยแ์ละนักวจิัย
- เป็นหนึ�งในตวับง่ชีDคณุภาพอาจารยท์ี�สําคญั

เต็มไปดว้ยปัญหาและอปุสรรค....



ปจัจยัสาํคญัในการดาํเนนิการวจิยัไดอ้ยา่งราบรื(น

Money

Man

Machine

Management

ทนุวจิัยจากแหลง่ทนุทั Dงภายในและภายนอก 

นักศกึษา นักวจิัย ผูช้ว่ยนักวจิัย เพื�อนรว่มวจิัย

ปัจจัย 4 (4 M)

อปุกรณ์และเครื�องมอืทําวจิัย

การบรหิารจัดการ 3 M ที�ไดก้ลา่วมา

“การเขยีนขอ้เสนอโครงการ”



ปจัจยัสาํคญัในการตดัสนิวา่จะไดห้รอืถกูปฏเิสธทนุ

แหลง่ทนุ / กรรมการประเมนิ / กระบวนการประเมนิ

ความน่าสนใจของโจทยว์จิัย

ปัจจัยภายนอก

คณุภาพของขอ้เสนอโครงการ

CV ของผูส้มัคร

ปัจจัยภายใน



สรปุผลการประเมินข้อคิดเหน็จาก Reviewers ที ประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจยัทนุนักวิจยัรุ่นใหม่ ปี 2551-2553

 ปัญหาของ Proposal 
จาํนวน

ความเหน็
สดัส่วน (%)

   1. ปัญหาเกี ยวกบัโจทยว์ิจยั 244 29.6
   2. ปัญหาเกี ยวกบัระเบียบวิธีการวิจยั 176 21.4
   3. ปัญหาเกี ยวกบัการสืบค้นผลงานวิจยั 160 19.4
   4. ปญัหาเกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ 76 9.2
   5. ปญัหาเกี�ยวกบัการ commitment เรื�องการตพีมิพ์ 72 8.7
   6. ปญัหาเกี�ยวกบัความเหมาะสมของปรมิาณงาน 52 6.3
   7. ปญัหาอื�นๆ 44 5.3

รวม 824 100



ปัญหาเกี ยวกบัโจทยว์ิจยั
จาํนวน

ความเหน็
สดัส่วน (%)

   1. โจทยว์ิจยัไมม่ีอะไรใหม ่และซํEาซ้อนกบังานที ได้มีการศึกษาแล้ว 88 36.1
   2. โจทยว์ิจยัยงัไมช่ดัเจน และไมน่่าเชื อถือ 76 31.1
   3. โจทยว์ิจยัมีคณุค่าทางวิชาการตํ า ไมก่่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ 36 14.8
   4. โจทยว์จิยักวา้งเกนิไป 12 4.9
   5. โจทยว์จิยัมคีวามเป็นไปไดน้้อย 12 4.9
   6. โจทยว์จิยัคลา้ยกบัวทิยานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอกของผูเ้สนอโครงการ 8 3.3
   7. โจทยว์จิยัไมน่่าสนใจ 7 2.9
   8. โจทยว์จิยัตรงต่อความตอ้งการของประเทศน้อย 5 2.0

รวม 244 100.0



2. ปัญหาเกี�ยวกบัระเบยีบวธิีวจิัย จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. ระเบยีบวธิีวจิัยไม่ละเอยีด และไม่ครอบคลุม 140 79.5
   2. ระเบียบวธิีวจิยัไม่เชื�อมโยงกบัวตัถุประสงคท์ี�ระบุไว้ 12 6.8
   3. ระเบียบวธิีวจิยัดาํเนินการไดย้าก และไม่ตอบโจทยว์จิยั 12 6.8
   4. ระเบียบวธิีวจิยัลอกเลียนแบบ (เช่น จากงานวจิยัระดบั
       ปริญญาเอก) 5 2.8
   5. ระเบียบวธิีวจิยัไม่เป็นวชิาการ 4 2.3
   6. ระเบียบวธิีวจิยัไม่เป็นระบบ 3 1.7

รวม 176 100.0

3. ปัญหาเกี�ยวกบัการสืบค้นผลงานวจิัย จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. การสืบค้นผลงานวจิัยที�เกี�ยวข้องไม่สมบูรณ์ 148 92.5
   2. การสืบคน้ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งไม่สัมพนัธ์ 
       และนาํไปสู่งานวจิยัที�เสนอ 12 7.5

รวม 160 100



4. ปัญหาเกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. วตัถุประสงค์ไม่ชัดเจน กว้างเกนิไป 43 56.6
   2. วตัถุประสงคไ์ม่ตอบโจทยว์จิยั 21 27.6
   3. วตัถุประสงคไ์ม่เหมาะสม 7 9.2
   4. วตัถุประสงคไ์ม่สามารถดาํเนินการได้ 5 6.6

รวม 76 100.0

5. ปัญหาเรื�องโอกาสในการประสบความสําเร็จของโครงการ จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. โอกาสในการตพีมิพ์ผลงานในวารสารวชิาการนานาชาตติํ�า 52 72.2
   2. หวัหนา้โครงการมีประสบการณ์ในโครงการดงักล่าวนอ้ย 17 23.6
   3. หวัหนา้โครงการวจิยั ตั;งเป้าที�จะตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ
       ระดบัประเทศเท่านั;น 3 4.2

รวม 72 100.0



6. ปัญหาด้านความเหมาะสมของปริมาณงาน จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. ปริมาณงานน้อยเกนิไป และงบประมาณสามารถปรับลดได้ 36 69.2
   2. ปริมาณงานค่อนขา้งมาก อาจไม่สามารถดาํเนินการเสร็จสิ;นในเวลาที�
      กาํหนดได้ 9 17.3
   3. ระยะเวลาที�ผูว้จิยัระบุวา่จะทาํงานวจิยันอ้ยเกินไป 7 13.5

รวม 52 100.0

7. ปัญหาอื�นๆ จํานวนความเห็น สัดส่วน (%)
   1. ควรตรวจสอบการสะกดคาํ และการอ้างองิเอกสารให้ถูกต้อง 12 27.3
   2. ให้เวลาในการเขยีนและตรวจทาน proposal น้อยจนเกนิไป 8 18.2
   3. เอกสารอา้งอิงไม่สมบูรณ์ 6 13.6
   4. Mentorไม่มีความชาํนาญในงานวจิยันั;นๆ 5 11.4
   5. ควรเขียนขอ้เสนอโครงการตาม format ที�เหมาะสม 4 9.1

6. หวัหนา้โครงการยงัไม่ปิดโครงการที�เสนอขอก่อนหนา้นี; 4 9.1
   7. ชื�อโครงการไม่เหมาะสม 3 6.8
   8. ขอ้เสนอโครงการขาดความชดัเจน 2 4.5

รวม 44 100.0



สิ(งที(ควรทราบ... กอ่นเขยีนขอ้เสนอโครงการ

• อา่น Instruction ของแหลง่ทนุ – ทําตามคําแนะนําและขอ้
ชีDแจงอยา่งเครง่ครัด

• กรรมการประเมนิจะพจิารณาขอ้เสนอโครงการจากความใหมแ่ละ
ความน่าสนใจของโจทยว์จิัย ความเหมาะสมในทกุๆ ดา้น และ
ความใสใ่จในการเขยีน

• In a paper (and proposal)… you must provide the 
details, but FIRST convey the idea!

• Ethics



ขอ้เสนอแนะในการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยั

1. การพัฒนาโจทยว์จิัย (Propose research problem)
2. เขยีนโครงรา่งของขอ้เสนอโครงการ (Outline) แบบครา่วๆ
3. สบืคน้งานวจิัยที�เกี�ยวขอ้งที�มกีารพมิพใ์นชว่งที�ผา่นมา
4. จัดสรรเวลาใหเ้พยีงพอตอ่การเขยีนขอ้เสนอโครงการ
5. เริ�มเขยีนขอ้เสนอโครงการตามแผนการที�วางไว ้
6. อา่นตรวจทานอยา่งละเอยีดอยา่งนอ้ย 1-2 ครั Dง
7. การเลอืกแหลง่ทนุที�จะสง่ขอ้เสนอโครงการ
8. วางแผนการทําวจิัยเพื�อเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิัยครั Dงตอ่ไป



การพฒันาโจทยว์จิยั (Propose research problem)

โจทยว์จิัยควรเป็นโจทยท์ี�มคีวามเกี�ยวขอ้งกบัความตอ้งการของ
ประเทศ และ/หรอืเป็นโจทยท์ี�ไดร้ับความสนใจอยูใ่นปัจจบุัน
(โจทยว์จิัยที�ดขีองตา่งประเทศ อาจไมใ่ชโ่จทยว์จิัยที�น่าสนใจของ
ประเทศไทย)

อยา่งไรก็ด ีโจทยว์จิัยที�ดจีะตอ้งนําไปสูก่ารพัฒนาองคค์วามรู ้
ใหมท่างวชิาการ และ/หรอืองคค์วามรูท้ี�สามารถนําไปตอ่ยอด
ใชง้านจรงิไดใ้นภาคอตุสาหกรรม-สงัคม 

(Indicators: การตพีมิพ ์การจดสทิธบิัตร การนําไป
พัฒนาตอ่หรอืใชป้ระโยชนโ์ดยอตุสาหกรรม)



การพฒันาโจทยว์จิยั (Propose research problem)

โจทยว์จิัยสามารถเป็นทั Dง Basic research หรอื Applied research
ขึDนกบัสาขาวจิัยที�ดําเนนิการ แตโ่จทยว์จิัยตอ้งมคีวามใหม ่และ
ไมซ่ํDาซอ้นกบังานที�ไดม้กีารศกึษาแลว้

ระบวุัตถปุระสงคแ์ละขอบเขตการดําเนนิงานวจิัยใหช้ดัเจนโดย
พจิารณาถงึระยะเวลาที�ตอ้งใชแ้ละงบประมาณที�มอียู ่แตต่อ้งพงึระลกึ
วา่วัตถปุระสงคแ์ละขอบเขตการดําเนนิงานวจิัยมคีวาม dynamic 
สามารถปรับเปลี�ยนไดร้ะหวา่งการวจิัย



การเขยีนโครงรา่งของขอ้เสนอโครงการ (Outline)

เขยีนโครงรา่งของขอ้เสนอโครงการในแตล่ะสว่น โดยอาจเริ�มตน้
จากการเขยีนโครงรา่งของขอ้เสนอโครงการในสว่น Introduction
ใหเ้ป็นไปตามกรอบของงานวจิัยที�จะเสนอ โดยอาจมลีําดบัการ
เขยีนดงันีD

- ปัญหาและความสําคญัที�นํามาสูง่านวจิัย
- งานวจิัยที�มกีารดําเนนิการในอดตี
- สิ�งที�จะนําเสนอในขอ้เสนอโครงการนีDวา่แตกตา่งจากงานใน
  อดตีอยา่งไร

เขยีนโครงรา่งสว่น Objective ใหช้ดัเจนและสอดคลอ้ง
กบัโจทยว์จิัย

เขยีนโครงรา่งสว่น Methodology แบบครา่วๆ

ทบทวนเพื�อหาจดุออ่นและหาทางแกไ้ข



การสบืคน้งานวจิยัที(เก ี(ยวขอ้ง

สบืคน้งานวจิัยในอดตีที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิัยที�จะนําเสนอ โดยควร
มุง่เนน้การสบืคน้งานวจิัย (ถา้เป็นไปได)้ ดงัตอ่ไปนีD

- งานวจิัยที�ไมเ่กา่จนเกนิไป (ควรเป็นงานที�ตพีมิพช์ว่ง 5 ปีที�
        ผา่นมา)

- งานวจิัยที�ตพีมิพโ์ดยสํานักพมิพห์รอืวารสารที�มคีณุภาพ
- ในกรณีที�เป็นงานวจิัยของกลุม่วจิัยที�มกีารตพีมิพอ์ยา่งตอ่เนื�อง
   ควรตดิตามแนวโนม้การทํางานวจิัยของกลุม่วจิัยดงักลา่วดว้ย

เรยีบเรยีงงานวจิัยในอดตีที�สบืคน้ไดด้ังกลา่วในโครงรา่งที�ทําขึDน 
รวมถงึพจิารณาวา่งานวจิัยเหลา่นีDสามารถใชป้ระกอบการอธบิาย 
(Discuss) งานวจิัยที�เราจะเสนอไดห้รอืไม่ (ถา้ไดใ้หร้ะบใุหช้ดัเจน)



การจดัสรรเวลาใหเ้พยีงพอตอ่การเขยีนขอ้เสนอโครงการ

ควรจัดสรรเวลาในการเขยีนขอ้เสนอโครงการใหเ้พยีงพอ โดยระบุ
ไปในตารางการทํางานวา่วันนีD-เวลานีDจะทําการเขยีน และมกีารตั Dง
เป้าหมายวา่จะดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จเมื�อไหรแ่ละพยายามทําตามนัDน

โดยทั�วไปการเขยีนขอ้เสนอโครงการสามารถทําได ้2 รปูแบบ
1. เขยีนรวดเดยีวใหเ้สร็จไปเลย
2. คอ่ยๆ เขยีนทลีะสว่น

(ขึDนกบัความถนัดและตารางการทํางานของแตล่ะบคุคล)



คาํแนะนําในการเขยีนขอ้เสนอโครงการ

ชื�อเรื�อง และบทคดัยอ่เป็นสว่นที�สําคญัมากของขอ้เสนอ
โครงการเนื�องจากเป็นสว่นที� Reviewer จะอา่นเป็นสว่นแรก
และจะเริ�มพจิารณาวา่จะอา่นขอ้เสนอโครงการนีDตอ่หรอืไม่

- ชื�อเรื�อง:   ตอ้งชดัเจน ดงึดดู น่าสนใจ อา่นแลว้เขา้ใจทนัที
   “ไมย่าว ไมเ่วอร ์ไมเ่บลอ”

- บทคดัยอ่: กระชบั เขา้ใจงา่ย และอธบิายเรื�องราวของขอ้เสนอ
  โครงการทั Dงหมด เลอืกใจความที�สําคญัที�สดุหรอื 

                      “เลอืกจดุขาย” ที�สะทอ้นเนืDอเรื�องทั Dงหมดของขอ้
   เสนอโครงการ

การเขยีนขอ้เสนอโครงการควรใชภ้าษาและรปูประโยคงา่ยๆ เพื�อให ้
ผูอ้า่นสามารถอา่นเขา้ใจไดต้ั Dงแตค่รั Dงแรกที�อา่น



คาํแนะนําในการเขยีนขอ้เสนอโครงการ

การเขยีนบทนําและ Literature review

บอกภมูหิลังเกี�ยวกบังานวจิัย ประเด็นปัญหาที�นํามาสูก่ารวจิัย เหตผุล
ที�ตอ้งทําวจิัย (What is the problem and why is it interesting?)

สรปุงานวจิัยที�ผูอ้ ื�นไดศ้กึษามา (Who are the main contributors
and what novel thing did they do?)

ยอ่หนา้สดุทา้ยบอกแนวทางที�จะศกึษา ขอบเขตวัตถปุระสงค ์และ
ความสําคญั/ประโยชนท์ี�ได ้(What novel thing will you reveal?
– state your contribution)

เนืDอหากระชบั ถา้เป็น idea ของคนอื�นให ้credit เจา้ของ idea ดว้ย



การอา่นตรวจทาน

เมื�อเขยีนเอกสารทางวชิาการเสร็จสมบรูณ์ ตอ้งอา่นตรวจทานขอ้เสนอ
โครงการทั Dงหมดอกีอยา่งนอ้ย 1-2 ครั Dง เพื�อแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจาก
การเขยีน

- ตรวจทานเรื�องความเขา้ใจ (ในมมุของผูอ้า่น)
- ตรวจทานเรื�อง Grammar
- ตรวจทานเรื�อง Consistency ของหน่วยที�ใช ้สญัลักษณ์ตา่งๆ
  รวมถงึรปูแบบของเอกสารอา้งองิ

งานสว่นนีDเป็นงานที�สําคญัมาก ครั Dงใชเ้วลาอยา่งพอเพยีงในการอา่น
ตรวจทาน และหากใหเ้พื�อนรว่มงานชว่ยอา่นและ
แสดงความคดิเห็นดว้ยจะดมีากเพราะอาจไดม้มุมอง
อื�นๆ ที�น่าสนใจในการปรับปรงุการเขยีน หรอืการทํา
วจิัยในอนาคต



ขอ้ควรระวงัในการเขยีนขอ้เสนอโครงการ

ระวังเรื�องการโจรกรรมทางวชิาการ (Plagiarism) ทั Dงที�ตั Dงใจและไม่
ตั Dงใจ

- อยา่ Copy and Paste การเขยีนของผูอ้ื�น หรอืของตวัเองใน
  อดตีมาทั Dงประโยคหรอืทั Dง Paragraph แมว้า่จะทําการอา้งองิ

        แลว้ก็ตาม
- อยา่นํา Figure ของผูอ้ื�นมาใชโ้ดยไมม่กีารอา้งองิ



การเลอืกวารสารที(จะสง่บทความไปตพีมิพ์

ควรพยายามตพีมิพใ์นวารสารที�มคีณุภาพกอ่น (ไมต่อ้งกงัวลวา่
บทความจะถกู Reject เพื�ออยา่งนอ้ยเราจะไดร้ับ comment ที�เป็น
ประโยชนจ์าก Reviewer ในการพัฒนางานตอ่ไป)



การเลอืกวารสารที(จะสง่บทความไปตพีมิพ ์(ตอ่)

ควรอา้งองิบทความที�ตพีมิพใ์นวารสารที�เราเลอืกสง่งานไปตพีมิพ์
(อยา่งนอ้ย 2-3 บทความในเอกสารอา้งองิ) และควรสบืคน้ระยะเวลา
เฉลี�ยในการพจิารณาบทความของแตล่ะวารสารในอดตีที�ผา่นมา โดย
ความเลอืกสง่บทความไปตพีมิพใ์นวารสารที�ใชเ้วลาพจิารณาไมน่าน





“การทาํวจิยัเป็นกระบวนการที(ดใีนการฝึกทกัษะการคดิ วางแผน 
สบืคน้ บรหิารจดัการ แกไ้ขปญัหา และการเขยีน ซึ(งทกัษะ

เหลา่นีLมคีวามจําเป็นอยา่งยิ(งในการทาํงาน”

เรื(องฝากใหค้ดิ...
ปญัหาที(ทาํใหง้านวจิยัของประเทศไมส่ามารถนํามาตอ่ยอด

ใชป้ระโยชนไ์ดม้ากเทา่ในตา่งประเทศน ัLนเนื(องจากอะไร



 ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Levels (TRLs))

TRL 1 – การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) – หลักการและทฤษฎี
TRL 2 – การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
TRL 3 – หน้าที่สําคัญ หรือ การพิสูจน์แนวความคิดที่ไดต้ั้งไว้ (Critical Function or Proof of Concept Established)
TRL 4 – การทดสอบในห้องปฏิบัติการ/การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์/กระบวนการของเทคโนโลยีที่วิจยั (Laboratory 
Testing/Validation of Component(s)/Process(es) )
TRL 5 – การทดสอบองค์ประกอบ หรืออุปกรณ์ ของระบบและ / หรือกระบวนการในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (Laboratory 
Testing of Integrated/Semi-Integrated System)
TRL 6 – การทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype System Verified)
TRL 7 – การสาธิตระบบนําร่องแบบบูรณาการ (Integrated Pilot System Demonstrated)
TRL 8 – รวมระบบในการออกแบบเชิงพาณิชย์ (System Incorporated in Commercial Design)
TRL 9 – ระบบผ่านการพสิูจนแ์ละพร้อมสําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ (System Proven and Ready for Full 
Commercial Deployment)



การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของงานวิจัยในประเทศไทย

• หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มให้ความสนใจในการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

• มีการบูรณาการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐคือในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

• มีแหล่งทุนเพื่อการวิจัยหลายแหล่งที่ให้งบประมาณสนับสนุนด้านการ
วิจัย

� จุดแข็ง
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การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของงานวิจัยในประเทศไทย

• ขั้นตอนจัดทําแผนวิจัยและพัฒนาไม่สามารถสะท้อนแนวทางการ
วิจัยและการกําหนดโจทย์วิจัยที่ถูกต้อง ครอบคลุม รองรับการ
พัฒนาของประเทศ

• ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนวิจัยและพัฒนามีไม่
เพียงพอ

• ไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรม
• การให้ทุนวิจัยมุ่งที่เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเป็นส่วนใหญ่ ไม่มี

การให้ทุนในลักษณะสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดในอนาคต 
• ทุนวิจัยไม่ต่อเนื่อง
• การจัดสรรทุนไม่ชัดเจนทั้งในส่วนของ basic research, 

fundamental, prototype, demonstration
• งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ ยังอยู่ในระดับต่ําและภาคเอกชนให้ความสนใจในการ
ลงทุนด้านงานวิจัยค่อนข้างน้อย

• การประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับทุนเน้นไปที่ผลผลิตจากโครงการ 
ไม่มีการประเมินถึงประโยชน์อย่างรอบด้านของงานวิจัย

• ความพร้อมของเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับนานาชาติ

• ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ
• แผนในการสร้างบุคลากรยังมองไม่รอบด้าน
• ขาดเป้าหมายในการใช้บุคลากรที่พัฒนาขึ้น   
• ไม่มีการบูรณาการ รวมนักวิจัยหลายสาขาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
• การร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติเพื่อให้เกิดการส่งต่อเทคโนโลยี

อย่างเป็นรูปธรรมยังมีน้อย
• ไม่มีนโยบายในการสะสมองค์ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิด

จากงานวิจัยของประเทศ
• กฎระเบียบเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ จากการวิจัยทั้งเครื่องมือ

และทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง ผู้ให้ทุนและนักวิจัย ของบาง
หน่วยงานยังไม่ชัดเจน

• ไม่มีนโยบายการนําเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานเชิงพาณิชย์ 
(Deployment policy)

• ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่ประเทศพัฒนาขึ้น

� จุดอ่อน
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โอกาส-ภัยคุกคามของงานวิจัยในประเทศไทย

รัฐบาลต่างประเทศให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศและส่งออกไป
ต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศจีนส่งออกเทคโนโลยีในราคาต่าํ) หากประเทศไทยไม่พัฒนาเทคโนโลยี
จะส่งผลให้มีการนําเข้าเทคโนโลยีราคาแพงจํานวนมาก

� โอกาส

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจนถึงสามารถนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จะช่วยเพิ่ม
การใช้เทคโนโลยีในประเทศ สร้างงานให้กับบุคลากรที่พัฒนาขึ้น และอาจส่งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
ขายประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันได้

� ภัยคุกคาม
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ขอบคณุมากครบั


