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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ พฤษภาคม 2019

แม้จะเป็นท่ีทราบกันว่า การวจิัยและพัฒนาหรอืท่ีเรยีกว่า R&D ช่วยให้เกิด
นวัตกรรมทางสินค้า ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของรายได้ และ
โอกาสอยู่รอดในธุรกิจ แต่เร ื่องท่ีมักเข้าใจผิดกันคือ การท า R&D เป็นเร ื่องของ
บรษัิทขนาดใหญ่เท่าน้ัน ท้ังท่ีในความเป็นจรงิ SMEs ก็สามารถท า R&D ได้ และ
บ่อยครัง้ท่ี SMEs ท า R&D แล้วประสบความส าเรจ็มากกว่าบรษัิทใหญ่ด้วยซ้า

ในกรณีของประเทศไทย มีเพียง 0.2% ของ SMEs เท่าน้ันท่ีท า R&D งานศึกษา
พบว่าธุรกิจมักพบอุปสรรคท่ีส าคัญ 3 ประการใดการท า R&D ได้แก่ การขาด
บุคคลากรและเคร ื่องมือ การเข้าไม่ถึงข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ และต้นทุนการท า 
R&D ท่ีสูงเกินไป 

Krungthai พบว่าปัญหาและข้อกังวลใจต่าง ๆ ของ SMEs ในการท า R&D สามารถ
บรรเทาลงได้ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้ารบัความช่วยเหลือด้านบุคลากรและ
เคร ื่องมือได้จากศูนย์วจิัยต่างของสถาบันการศึกษา หรอืของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม มีผู้ประกอบการหลายรายท่ีประสบ
ความส าเรจ็ผ่านความรว่มมือกับหน่วยงานของรฐั เช่น ผู้ผลิตผงหอม “ศรจีันทร”์ 
ท่ีท า R&D หลายรูปแบบ ท้ังท าเอง และรว่มกับภาครฐัจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่า Counter Brand ต่างประเทศได้ 

หรอืหากผู้ประกอบการต้องการหาไอเดียใหม่ ๆ ในปัจจุบันก็มีเว็บไซต์สรุปงานวจิัย
แบบเข้าใจง่าย และมีการช่วยในการจับคู่ระหว่างนักวทิยาศาสตร์และนักธุรกิจ 
นอกจากน้ี ก็มีหลายหน่วยงานรฐัและสถาบันการเงนิ ท่ีมีโครงการสนับสนุนเงนิกู้
ดอกเบี้ยต่าและเงนิให้เปล่าส าหรบัผู้ประกอบการท่ีมีปัญหาทางการเงนิในการท า 
R&D 

หากผู้ประกอบการสนใจการท า R&D ทาง Krungthai แนะน าเพ่ิมเติมว่าการเร ิม่
หาไอเดียจาก Pain Point หรอืปัญหากวนใจในชีวติประจ าวันของผู้คนก่อน จะช่วย
ให้ผู้ประกอบการสามารถสรา้งสินค้าท่ีตอบโจทย์ผู้บรโิภคได้ ซึ่งเม่ือประกอบกับ
การท า R&D เพ่ิมเติม ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ โดดเด่นและ
ลอกเลียนแบบได้ยากข้ึน 

Vectors graphics designed by freepik 

พชรพจน์ นันทรำมำศ กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์

ปรเมศร ์รงัสิพล กัญญำณัฐ รงัสิยเวคิน



Krungthai Macro Research3

Content >>

Section 1

Section 2

Section 3

Background photo created by freepik 

ไขข้อกังวล Top hit เก่ียวกับ

การท า R&D

ถ้าสนใจท า R&D ควรเริม่ต้น

จากตรงไหนก่อน?

ปัญหา Top hit ในการท า R&D



Krungthai Macro Research

Vectors graphics designed by freepik 

SMEs ท ำ R&D 
ไม่เดียวดำย: ไขข้อข้องใจ พรอ้มตัวช่วย
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1
ปัญหา Top hit ในการท า R&D

Background photo created by freepik 

R&D ดีอย่ำงไร? 
การท า R&D เป็นส่วนส าคัญในการสรา้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในยุคท่ีธุรกิจแข่งขันกัน

อย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง (SMEs) ท่ีมีการขายสินค้า

คล้าย ๆ กัน และผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ไม่ยาก นอกจากน้ี ความต้องการของ

ผู้บรโิภคก็เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ท าให้วัฎจักรของสินค้าส้ันลงเร ื่อย ๆ ดังน้ัน การพัฒนา

หรอืผลิตสินค้าใหม่ ๆ ท่ีตอบโจทย์ผู้บรโิภคได้ จะท าให้ธุรกิจสามารถสรา้งก าไร และอยู่รอดใน

ตลาดได้ ซึ่งการท า R&D ถือเป็นกระบวนการส าคัญอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการ

พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ได้

นวัตกรรมทางสินค้าและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มักช่วยเพ่ิมยอดขายได้ โดยงานวจิัยจาก

ต่างประเทศพบว่า แม้บรษัิทจะมีการลงทุนด้าน R&D ไม่มาก แต่หากสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาดได้ตรงจุดและรวดเร็ว ก็สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน 

R&D ได้ สูงถึง 6%-23%1และในส่วนของไทย มีงานวจิัยท่ีพบว่าโรงงานท่ีมีการท า R&D มี

ผลิตภาพในการผลิตท่ีสูงกว่าโรงงานท่ีไม่ได้ท า R&D2

1

1 Dynamic R&D Choice and The Impact of the Firm’s Financial Strength” จำก Peters, Roberts & Vuong
(2016)
2 “ไขปรศินำผลิตภำพของไทย ด้วยกุญแจข้อมูลจลุภำค” จำก aBridged สถำบนัวจิยัเศรษฐกิจป๋วย อึง๊ภำกรณ์



Krungthai Macro Research6

นวัตกรรมสินค้าและกระบวนการผลิต ช่วยเพ่ิมโอกาสให้อยู่รอดในธุรกิจได้นานข้ึนเช่นกัน ต้อง

ยอมรับว่า Product Innovation ทุกตัวท่ีเกิดจากการลงทุน R&D อาจไม่ได้ท าให้ธุรกิจมี

ยอดขายเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายมหาศาล แต่อย่างน้อย ก็มักท าให้ธุรกิจอยู่ในวงจรความ

ต้องการของลูกค้าอยู่เร ื่อยๆ (เข้าสู่ product cycle ใหม่) โดยมีงานศึกษาหลายงานใน

ต่างประเทศท่ีพบว่าการท านวัตกรรมช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้นานข้ึน เช่น ในกรณีของ

เนเธอรแ์ลนด์พบว่าธุรกิจหน้าใหม่ท่ีมีนวัตกรรมจะอยู่รอดมากกว่าในช่วง 4 ปีถึง 7% หรอืใน

กรณีของสเปนท่ีพบว่าการลงทุนด้าน R&D เพ่ิมข้ึน 20% สามารถเพ่ิมอัตราการอยู่รอดของ

บรษัิทได้สูงข้ึน 8%-15%3

ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี

แตกต่ำง
สรำ้งผลตอบแทน 

6%-23%
เพ่ิม โอกำสอยู่รอด 

7%-15%

R&D ดีอย่ำงไร ?

แต่...ในไทยท ำกันน้อย

แม้การลงทุนด้าน R&D ของเอกชนไทยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา แต่หากถ้า

เทียบกับประเทศอ่ืน ผู้ประกอบการไทยยังคงท า R&D กันน้อยอยู่  โดยการลงทุนด้าน R&D

ของท้ังรฐัและเอกชนในปี 2010 ยังมีสัดส่วนเพียง 0.25% ของ GDP และมากกว่าคร ึ่งเป็นการ

ลงทุนจากภาครฐั แต่ในปี 2017 สัดส่วนดังกล่าวเพ่ิมข้ึนแตะระดับ 1% และเอกชนมีส่วนในการ

ลงทุนถึง 80% (ภาพท่ี 1) อย่างไรก็ดี สัดส่วนการลงทุน R&D ต่อ GDP ของไทยก็ยังน้อยกว่า

ประเทศอย่างสหรัฐฯ อังกฤษ และจีนท่ีมีสัดส่วน R&D ต่อ GDP 1.8-2.8% อยู่พอสมควร 

(ภาพท่ี 2)

Vectors graphics created by freepik 

3 กรณีของเนเธอร์แลนด์ดูเพ่ิมเติมได้ใน “Survivor: The Role of Innovation in Firms’ Survival” จำก Cefis and 
Mecili (2006) และกรณีของสเปนดูได้ใน “R&D Investment and Firm Survival across Region” จำก Abellán, 
García-Tabuenca & Gálvez (2013)

ท่ีมา: รวบรวมโดย Krungthai จำกงำนวจิยัต่ำงๆ 



Krungthai Macro Research7

4 วเิครำะห์โดย Krungthai จำกข้อมูลของรำยงำนของ สสว. และ สวทน. 

ภาพท่ี 1

ภาพท่ี 2  ไทยยังคงมีสัดส่วนกำรลงทุน R&D ต่อ GDP น้อยกวำ่ประเทศพัฒนำแล้วและจีน

ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลจาก สวทน.

ล้านบาท

โดยเฉพาะ SMEs ท่ีมีการลงทุนด้าน R&D กันน้อย โดยปัจจุบันมี SMEs ท่ีลงทุน R&D เพียง 5 

พันกว่าราย จากจ านวนผู้ประกอบการ SMEs เกือบ 3 ล้านราย หรอืคิดเป็น 0.2% ของ

ผู้ประกอบการ SMEs ท้ังหมดเท่าน้ัน ในขณะท่ีมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 24% ท่ีลงทุนใน 

R&D ซึ่งคิดเป็น 82% ของการลงทุน R&D ภาคเอกชนท้ังหมด โดย SMEs มีส่วนร่วมในการ

ลงทุน R&D เพียง 18% เท่าน้ัน4
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ค่ำใช้จ่ำย R&D ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (รอ้ยละ) 

(GERD/GDP: %)

กำรลงทุนใน R&D ของภำคเอกชนในปี 2007 – 2017

กำรลงทุนด้ำน R&D ของเอกชนไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ 

สัดส่วนกำรลงทุนใน R&D ของไทย กับ ประเทศอื่นๆ ในปี 2017 

ท่ีมา: รวมรวมเนื้อหำจำกในเวบ็ไซต์ data.worldbank.org

1.0%

1.7%

2.8%

2.1%

ไทย องักฤษ สหรฐั จนี
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ปัญหาด้านการขาดบุคลากร ขาดข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยี และต้นทุนท่ีสูง เป็นปัญหาหลักใน

การท า R&D ของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการ 44% ขาดบุคลากรในการท า R&D ขณะท่ี

ประมาณ 30% ของผู้ประกอบการ ขาดข้อมูลงานวจิัยใหม่ ๆ ไม่ก็พบว่าต้นทุนการท านวัตกรรม

สูงเกินไป (ตารางท่ี 1) 

ท่ีมา: ผลการส ารวจการวจิัยและพัฒนาและกิจกรรมนวตักรรมในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปี 2018 ของ สวทน.

ปัญหำและสัดส่วนของผู้ประกอบกำรท่ีพบเจอปัญหำต่ำง ๆ ในกำรท ำ R&D ตารางท่ี 1

แต่ก็มีหลายธุรกิจท่ีสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง หรอืขอความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานต่าง ๆ จนประสบความส าเรจ็ในการท า R&D ยกตัวอย่างเช่น ศรจีันทร ์เคร ื่องส าอาง

แบรนด์ไทย  ท่ีท า R&D ท้ังท าด้วยตนเอง ว่าจ้างบรษัิทเอกชน และท ารว่มรว่มกับ สวทช. จน

พัฒนาผงหอมท่ีมีรูปลักษณ์โบราณ ใช้งานยาก ราคาไม่สูง ให้กลายเป็นเคร ื่องส าอางคุณภาพดี 

เทียบเคียง Counter Brand จากเมืองนอก5 หรอื โทฟุซัง ท่ีท า R&D ภายใต้โครงการ 

Innovation House ของ สกว. จนพัฒนาเป็นน้าเต้าหู้พาสเจอรไ์รส์ ท่ีรกัษารสชาติคงเดิมไว้ได้ 

แบบไม่ใส่สารกันเสีย และผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม6

5 บทควำม “ผงหอมศรจีนัทร ์ใส่ควำมทันสมัย ก้ำวสู่ยุคใหม่…”
6 บทควำม “น้ำเต้ำหู้ non-GMO 100% ส ำหรบัคนรกัสุขภำพ”

Background photo created by freepik 

อนัดับ 1 อนัดับ 2 อนัดับ 3

ประเภทปัญหำ

% ผู้ประกอบกำร
ท่ีเจอปัญหำ

ขำดบุคลำกรท่ีมี
ทักษะเหมำะสม

ขำดข้อมูลเก่ียวกับ
เทคโนโลยีหรอื
งำนวจิัยใหม่ ๆ

ต้นทุนกำรท ำ
นวตักรรมสูงเกินไป

44% 30% 28%
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ส าหรบัปัญหาท่ีผู้ประกอบการยังกังวลอยู่ ทาง Krungthai พบว่าปัญหาเหล่าน้ี ท าให้เบาบาง

ลงได้ หากผู้ประกอบการมีข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานท่ียินดีให้ความช่วยเหลือ และแหล่งข้อมูล

งานวจิัย ในส่วนน้ี เราได้รวมรวมปัญหาเก่ียวกับการท า R&D ของผู้ประกอบการ พรอ้มค าตอบ

และตัวอย่างธุรกิจท่ีประสบความส าเรจ็

2
ไขข้อกังวล Top hit เก่ียวกับการท า R&D

Background photo created by freepik 

ไม่มีบุคลำกร และเครื่องมือจะท ำได้อย่ำงไร? 

SMEs ท่ีขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ หรอืเคร ื่องมือท า R&D สามารถขอการสนับสนุนจาก

หน่วยงานท่ีพร้อมให้บรกิารวจิัย7 แก่ SMEs ซึ่ งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ 

สถาบันการศึกษาท่ีเป็นมหาวทิยาลัยภาครัฐ กลุ่มท่ีสองเป็นศูนย์วจิัยเฉพาะอุตสาหกรรม8

และกลุ่มท่ีสามเป็น ศูนย์วจิัยจากหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิัย และนวัตกรรม9

7 ตัวอย่ำงของหน่วยงำนท่ีพรอ้มให้บรกิำรวจิยัท่ีน่ำสนใจ สำมำรถดูได้ในภำคผนวก
8 เป็นศูนย์วิจัยท่ีจัดต้ังขึ้น 2 รูปแบบ คือ 1.เกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและตัวแทนผู้ประกอบกำรของอุตสำหกรรมนั้น ๆ
และ 2.จัดต้ังอยู่ในรูปแบบองค์กำรมหำชนเพ่ือวิจัยและจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมนั้นโดยตรง เช่น 
สถำบนัอำหำร สถำบนัพัฒนำอตุสำหกรรมส่ิงทอ หรอืสถำบนัยำนยนต์ เป็นต้น
9 หน่วยงำนดังกล่ำว ได้แก่ ส ำนักงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) และสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ท้ัง 2 หน่วยงำนเป็นองค์กรรัฐรูปแบบพิเศษ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีถูกจัดต้ังขึ้นมำเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ โดย สวทช. เป็นองค์กำรมหำชน และ วว.เป็นรฐัวสิำหกิจ 

1
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การสนับสนุนของหน่วยงานเหล่าน้ีแบ่งได้เป็น 4 ระดับ มีต้ังแต่การให้ค าปรกึษาเบ้ืองต้น ให้ใช้

เคร ื่องมือ/ทีมวจิัย/สถานท่ี  ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นพ่ีเล้ียงช่วยพัฒนาสินค้าต้ังแต่ต้น

จนจบ โดยหน่วยงานเหล่าน้ีสามารถให้ค าปรกึษาเบื้องต้นได้ และในบางแห่ง เช่น ศูนย์วจิัยของ 

สวทช. วว. จะมีบรกิารเคร ื่องมือ/สถานท่ี/ทีมวจิัย หรอืแม้กระท่ังผลงาน R&D ท่ีพร้อม

ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้วย นอกจากน้ี หน่วยงานจ านวนหน่ึงยังมีการ

จัดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการสรา้งนวัตกรรมครบวงจรในรูปแบบอุทยานวทิยาศาสตร์

แห่งชาติ10 โดยมีพ่ีเล้ียงท่ีคอยให้ค าปรกึษา ช่วยประสานงานผู้เชี่ยวชาญมาร่วมท า R&D ไป

จนถึงการช่วยหาช่องทางส่งเสรมิการขายหลังพัฒนาสินค้าส าเรจ็ให้อีกด้วย 

ซึ่งการสนับสนุนแต่ละระดับก็เหมาะสมกับผู้ประกอบการท่ีมีเง ื่อนไขของการพัฒนาสินค้าท่ี

แตกต่างกัน (ภาพท่ี 3) โดยการให้ค าปรกึษาอาจเหมาะสมกับผู้ท่ีเร ิ่มต้นมองหาโจทย์การ

พัฒนาสินค้า ส่วนการขอรบับรกิารเคร ื่องมือ/ทีมวจิัย/สถานท่ี และการถ่ายทอดผลงาน R&D

ก็เหมาะสมกับผู้ท่ีมีโจทย์การพัฒนาสินค้าท่ีชัดเจน และมีเงนิทุนระดับหน่ึง ในขณะท่ีการ

พ่ึงพาแบบพ่ีเล้ียง เหมาะสมกับผู้ท่ีรเิร ิ่มท าธุรกิจ แต่มีไอเดียการพัฒนาสินค้าท่ีแปลกใหม่

เพียงพอท่ีจะผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการต่าง ๆ ท่ีพ่ีเล้ียงจัดข้ึน รวมไปถึงมีเวลาในการรับ

ค าแนะน าจากพ่ีเล้ียงและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีพ่ีเล้ียงส่งมาให้ค าปรกึษาหรอืร่วมท า R&D 

เพ่ิมเติม

รูปแบบกำรสนับสนุนจำกภำครฐั และ ควำมเหมำะสมกับผู้ประกอบกำรภาพท่ี 3 

10 เป็นนิคมวจิยั หรอืสถำนท่ีท่ีรวบรวมบรกิำรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรท ำ R&D ไว้ในท่ีเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนรัฐ 
สถำบนักำรศึกษำ และศูนย์วจิยัของบรษัิทเอกชน ในท่ีแห่งนี้มีบรกิำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดท ำ R&D ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรท ำ
มำตรฐำนสินค้ำ และลิขสิทธ์ิทำงปัญญำ รวมไปถึงจัดโครงกำรอบรมให้แก่ผู้ประกอบกำรไว้อย่ำงหลำกหลำย มีศูนย์ใหญ่ 
4 ท่ี ทุกภูมิภำคของประเทศ ได้แก่ 1) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 2) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 3) มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น และ 4) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และยังมีอีกหลำยมหำวิทยำลัยท่ีให้บริกำรแบบอุทยำนวิทยำศำสตร์
เช่นเดียวกัน และเช่ือมโยงเป็นเครอืข่ำยกับศูนย์ใหญ่เหล่ำนี้

ท่ีมำ: รวบรวมและวเิครำะห์โดย Krungthai

พ่ีเล้ียงดูแลกำรพัฒนำสินค้ำ
ต้ังแต่ต้นจนจบ

เหมำะกับ: ผู้ท่ีมีไอเดียแปลก
ใหม่ และมีเวลำในกำรเข้ำ
รว่มโครงกำรท่ีหน่วยงำนพ่ี
เล้ียงจัดขึ้น 

Vectors graphics created by freepik 

ให้ค าปรกึษาเบื้องต้น

เหมำะกับ: ผู้ท่ีเริม่ต้นหำ
ไอเดียในกำรพัฒนำสินค้ำ

บรกิารเครื่องมือ สถานท่ี 
และนักวจิัยท า R&D

เหมำะกับ: ผู้ท่ีมโีจทย์กำร
พัฒนำสินค้ำท่ีชัดเจน และ
มีเงินทุนระดับหนึ่ง

ถ่ายทอดเทคโนโลยี R&D
เหมำะกับ: ผู้ท่ีมโีจทย์กำร
พัฒนำสินค้ำท่ีชัดเจน และ
มีเงินทุนระดับหนึ่ง

....
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บรกิารในแต่ละแบบ ช่วยท าให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถประสบความส าเรจ็ในการพัฒนา

สินค้านวัตกรรมท่ีต้องการได้จรงิ  ซึ่งมีผู้ประกอบการมากมายท่ีประสบความส าเรจ็จากการ

รว่มมือกับภาครฐั Krungthai จึงขอยกตัวอย่างผู้ประกอบการท่ีรว่มมือกับหน่วยงานวจิัยท้ัง 

4 รูปแบบ ในการวจิัยนวัตกรรมและผลิตสินค้าท่ีประสบความส าเรจ็ในท้องตลาด (Box: 1)  

ตัวอยา่งผูป้ระกอบการท่ีขอค าแนะน าด้านการ
ท า R&D จากหนว่ยงานต่างๆ และประสบ
ความส าเรจ็ 

BOX 1

ได้ “ค ำปรกึษำ” จำก “สถำบันอำหำร” ไปต่อยอดไอเดีย จนผลิตขนม
ข้ำวกล้องไทย ส่งขำยต่ำงประเทศได้เองส ำเรจ็

Background photo & vectors graphics created by freepik 

หลังจำกท่ีคุณโสรจั มหรรณพกุล  กรรมกำรผู้จัดกำร บรษัิท ฟูลเก้ิล จ ำกัด ผู้ก่อต้ัง ขนมข้ำว

กล้องไทยอบกรอบ แบรนด์ Grainey ตัดสินใจจะท ำ ขนมจำกข้ำวกล้องไทย ทำนอรอ่ยและดีต่อ

สุขภำพ ด้วยวธิีกำรแบบป๊อปคอร์น (popcorn) ก็เร ิ่มศึกษำธุรกิจ และซื้อเคร ื่องจักรมำเพ่ือ

ทดลองผลิตจรงิแล้ว แต่ยังติดปัญหำว่ำ จะใช้สูตรกำรผลิตอย่ำงไร ท้ังในแง่กำรท ำให้สุก หรอืกำร

ปรุงรสชำติกับวัตถุดิบจ ำนวนมำก ดังน้ัน จึงตัดสินใจเข้ำปรกึษำกับนักวจิัยจำกสถำบันอำหำร เพ่ือ

ขอค ำแนะน ำ ซึ่งในท่ีสุด ก็ท ำให้ได้สูตรกำรผลิตท่ีต้องกำร และน ำไปทดลองผลิตในโรงงำนของ

ตัวเอง จนกลำยเป็นสินค้ำท่ีส่งขำยท่ัวประเทศ และส่งออกไปยังหลำยประเทศได้อีกด้วย
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คุณพันธวุฒ กำญจนประภำส ผู้จัดกำรฝ่ำยวจิัยและพัฒนำของบรษัิท ชอไชยวัฒน์ 

อุตสำหกรรม จ ำกัด ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยแป้งมันส ำปะหลัง พบว่ำประเทศไทยมีกำรน ำเข้ำแป้งสำลี

จำกต่ำงประเทศเพ่ือน ำมำท ำเบเกอร ี่เป็นจ ำนวนมำก และจ ำนวนคนแพ้ผลิตภัณฑ์จำกข้ำวสำลี 

(แพ้กลูเตน) น้ันสูงข้ึน จึงคิดว่ำกำรพัฒนำแป้งมันส ำปะหลังให้มีคุณสมบัติท่ีท ำขนมได้เหมือน

แป้งสำลี คือช่องว่ำงทำงกำรตลำดท่ีน่ำสนใจ

คุณพันธวุฒจึงได้เข้ำปรกึษำกับศูนย์ไบโอเทค ของ สวทช. ซึ่งมีผลงำน R&D กระบวนกำรผลิต

แป้งท ำขนมจำกมันส ำปะหลังในระดับอุตสำหกรรม จนได้ข้อสรุปในกำรขอรับกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีดังกล่ำวจำก สวทช. ซึ่งน ำไปสู่กำรผลิตแป้งอเนกประสงค์ ไร้กลูเตนภำยใต้แบรนด์ 

SAVA ซึ่งถือเป็นเจำ้แรกในประเทศไทยท่ีมีรำคำขำยถูกกว่ำแป้งปรำศจำกกลูเตนในท้องตลำด

ได้ “เทคโนโลยี” จำก สวทช. ไปผลิตแป้งมันส ำปะหลัง ไรก้ลูเตน

เจ้ำแรกของไทย

ได้ “ทีมวจิัย” จำก คณะวศิวกรรมศำสตร ์จุฬำฯ มำรว่มกันผลิต

เทคโนโลยีลดน้ำตำลในน้ำผลไม้ด้วยจุลินทรยี์

เม่ือปี 2014  คุณชนม์ชญงค์ ไตรรตัน์เกยูร CEO และ Co-Founder ของบรษัิท JuiceInnov8  

ได้ค้นพบต้ังแต่ตอนเรยีนแผนกำรท ำธุรกิจในระดับปรญิญำโทว่ำน้ำผลไม้เป็นเคร ื่องด่ืมชนิดเดียว

ในประเทศไทยท่ียังไม่มีนวัตกรรมกำรท ำเคร ื่องด่ืมน้ำตำลน้อย แต่ยังคงคุณค่ำทำงอำหำรไว้

ครบถ้วน นอกจำกน้ี ยังพบว่ำ อำจำรย์จำกคณะวทิยำศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย มีกำรท ำ 

R&D เก่ียวกับนวัตกรรมด้ำนน้ีไว้แล้ว

ดังน้ัน คุณชนม์ชญงค์ จึงได้น ำผลงำน R&D ดังกล่ำวมำท ำวจิัยรว่มกับคณะวศิวกรรมศำสตร ์

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย เพ่ือพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีกำรลดน้ำตำลในน้ำผลไม้ จนในท่ีสุด

สำมำรถผลิตน้ำผลไม้แบบน้ำตำลน้อย แต่ยังคงควำมหวำน และสำรอำหำรไว้ได้ส ำเรจ็ ซึ่งควำม

สลับซับซ้อนของเทคโนโลยีท่ีต้องใช้ท้ังศำสตรข์องเทคโนโลยีชีวภำพ และวศิวกรรมเคมีข้ันสูง ท ำให้

ในปัจจุบัน JuiceInnov8 เป็นผู้รบัจ้ำงผลิตน้ำผลไม้แบบน้ำตำลต่ำให้กับแบรนด์และอุตสำหกรรม

น้ำผลไม้ในแบบท่ีโดดเด่น มีคู่แข่งขันน้อยมำก  

Background photo & vectors graphics created by freepik 
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คุณประพันธ์ วไิลเลิศ อดีตวศิวกรในโรงแรมแห่งหน่ึง พบปัญหำว่ำเก้ำอ้ีท ำฟันท่ีใช้กันอยู่ ต้อง

น ำเข้ำในรำคำสูง และใช้พลังงำนไฟฟ้ำมำก จึงเกิดไอเดียอยำกท ำเก้ำอ้ีท ำฟันพลังงำนลมท่ี
่
คนไทย

ผลิตเองได้ มีคุณภำพดี และรำคำไม่แพง 

คุณประพันธ์ จงึน ำไอเดียไปคุยกับเจำ้หน้ำท่ี สวทช. ซึ่งเจำ้หน้ำท่ีเห็นว่ำมีควำมเป็นไปได้ในทำง

ธุรกิจและเทคโนโลยี จงึสนับสนุนให้คุณประพันธ์เปิดบรษัิท ท้ังยังเสนอให้เช่ำใช้พ้ืนท่ีในอุทยำน

วทิยำศำสตรเ์ป็นสถำนท่ีต้ังของบรษัิท และใช้โครงสรำ้งพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ของอุทยำนฯในกำรท ำ R&D

นอกจำกน้ี ยังเชิญชวนให้เข้ำรว่มโครงกำรต่ำง ๆ ในอุทยำนฯ เพ่ือเปล่ียนไอเดียให้เป็นแผนธุรกิจท่ีท ำ

ตำมได้จรงิ

เม่ือแผนพรอ้มแล้ว ทำงเจำ้หน้ำท่ีได้ประสำนงำนให้ 3 หน่วยงำนผู้เชี่ยวชำญ ได้แก่ สถำบัน

ทันตกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชำติ (NECTEC) และสถำบันสิรนิธร

เพ่ือกำรฟื้ นฟูฯ มำรว่มกันท ำ R&D จนในท่ีสุดสำมำรถผลิต “เก้ำอ้ีท ำฟนัพลังงำนลม” ท่ีมีควำมโดดเด่น 

ท้ังในแง่ของกำรตอบโจทย์กำรใช้งำนท้ังคนไข้และทันตแพทย์ นอกจำกน้ี ยังมีรำคำถูกลงจำกเก้ำอ้ี

น ำเข้ำถึง 50% และยังประหยัดค่ำไฟฟำ้ลงได้ถึง 80% 

ไม่เพียงแต่จะช่วยในกำรพัฒนำสินค้ำเท่ำน้ัน เจำ้หน้ำท่ี สวทช. ยังช่วยประสำนกับผู้เชี่ยวชำญ

เพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำรขอรบัรองมำตรฐำนสินค้ำ จดสิทธิบัตร และข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม11

ไปจนถึงกำรเชิญชวนไปน ำเสนอสินค้ำงำนมหกรรมต่ำง ๆ จนเป็นท่ีรูจ้กัอีกด้วย

SMEs สามารถติดตามผลงานวจิัยใหม่ ๆ ได้ท้ังแบบ Offline ด้วยตนเอง หรอืตามผ่าน

ช่องทาง Online ได้ง่าย ๆ โดยในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนการจัดท า

นวัตกรรม เช่น สวทช. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) หรอื ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวจิัย (สกว.) ฯลฯ ได้รวบรวมผลงาน R&D ในระดับพรอ้มต่อยอดเชิงพาณิชย์

จากหลากหลายแหล่ง และท าการเผยแพร่ท้ังในรูปแบบงาน Showcase และรูปแบบ 

Online platform ท่ีน่าสนใจไว้แล้ว 

11 หน่วยงำนรฐัมีสิทธิจดัซื้อสินค้ำท่ีขึ้นบญัชีนวตักรรมได้ด้วยวธีิกำรพิเศษ ไม่ต้องส่ังซื้อด้วยวธีิกำรประมูลท่ัวไป 

ได้ “พ่ีเล้ียง” จำกอุทยำนวทิยำศำสตรแ์ห่งประเทศไทย มำช่วยท ำ

ให้ควำมฝันกำรท ำเก้ำอีท ำฟันพลังงำนลม กลำยเป็นสินค้ำได้จรงิ 

vectors graphics created by freepik 

ขำดข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีหรอืงำนวจิยัใหม่ๆ 
ไม่รูจ้ะหำจำกไหนดี ?

2



Krungthai Macro Research14

ตัวอย่ำงมหกรรมท่ีรวบรวมผลงำนนวติกรรมส ำหรบัต่อยอดเชิงพำณิชย์ตารางท่ี 2 

โดยหากสนใจไปเห็นด้วยตัวเอง ท าได้ด้วยการไปรว่มงาน Showcase ท้ังมหกรรมและงาน

ประกวดรางวัลท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมโดยตรง โดยจุดเด่นของงานเหล่าน้ี คือ เป็นงานท่ีรวมตัว

ของผู้ประกอบการ และนักวจิัยท่ีสามารถพัฒนาผลงาน R&D ในระดับต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 

ซึ่ง Krungthai พบว่ามีอยู่ 3 รูปแบบให้เลือกเข้ารว่มได้ โดยรูปแบบแรก คือ งานมหกรรม

แสดงผลงานนวัตกรรม ซึ่งจะมีการน าเสนอผลงาน R&D ขายได้จรงิ ของผู้ประกอบการและ

นักวจิัยจากหลายอุตสาหกรรม  พรอ้มการเสวนาหัวข้อท่ีน่าสนใจ ส่วนแบบท่ีสอง คือ งาน

ประกวดรางวัลนวัตกรรม ซึ่งเป็นงานจัดแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมในระดับต่อยอด

เชิงพาณิชย์แล้ว จากผู้เข้าแข่งขันท่ัวประเทศ และ แบบท่ีสาม คือ งานแสดงสินค้าเฉพาะ

กลุ่มอุตสาหกรรม ท่ีจะน าเสนอสินค้าหรอืบรกิารของอุตสาหกรรมน้ันไว้อย่างหลากหลาย 

และมักจะมีนวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของอุตสาหกรรมน้ัน ๆ มาน าเสนออยู่เสมอ 

โดย Krungthai ขอยกตัวอย่างงานท่ีน่าสนใจของแต่ละกลุ่มท่ีทุกคนสามารถเข้ารว่มได้ ดัง

ตารางท่ี 212

ท่ีมำ: รวบรวมโดย Krungthai

12 งำนอื่นๆท่ีน่ำสนใจ สำมำรถดูได้ในภำคผนวกท้ำยบทควำม

งาน
ประเภทไหน

งานอะไร มีดีอย่างไร จะจดัขึ้นเมื่อไหร่
และท่ีใด

ติดตามข้อมูลได้
อย่างไร

งำนมหกรรม
แสดงผลงำน
นวตักรรม

งำนประกวด
รำงวลั
นวตักรรม

งำนแสดง
สินค้ำ
เฉพำะกลุ่ม

PSU Science 
Park 
Innovation 
Fair 
งำนมหกรรม
นวตักรรมอุทยำน
วทิยำศำสตร์
ภำคใต้

รำงวลันวตักรรม
แห่งชำติ โดย 
สนช. 

THE 2nd TIF & 
FOOD PACK 
ASIA 2019 @ 
KHONKEAN

เป็นงำนมหกรรมแสดงผลงำน R&D 
ในระดับขำยได้จรงิ จำกผู้ประกอบกำร
ในภำคใต้ และในงำนยังมีกำรจัด
เสวนำหัวข้อนวตักรรมท่ีน่ำสนใจ
จ ำนวนนำก นอกจำกน้ี ยังขอรบั
ค ำปรกึษำด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี
และอื่น ๆ จำกนักวจิัยและผู้เช่ียวชำญ
ได้ในงำน

เป็นงำนประกวดนวตักรรมในหลำย
ประเภทสินค้ำ จำกผู้เข้ำแข้งขัน 
ท่ัวประเทศ ท่ีตัดสินด้วยผู้เช่ียวชำญ
จำกท้ังภำครฐั และเอกชน

เป็นมหกรรมกำรแสดงสินค้ำ
เครื่องจักรและบรกิำรในโรงงำน
อุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีภำคอีสำน มีท้ัง
ผู้ประกอบกำรและผู้เข้ำชมงำนหลำย
หม่ืนคนท้ังจำกในประเทศและ
ต่ำงประเทศ พรอ้มด้วยกำรจัดแสดง
นวตักรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักร
ล่ำสุด

ประมำณเดือน
กรกฎำคม 2019
สถำนท่ียังไม่ระบุ

5 ตุลำคม 2019
สถำนท่ียังไม่ระบุ
(ลงทะเบียนใน
เวบ็ไซต์ของ 
สนช. ก่อนเข้ำ
รว่มงำน)

16-18 สิงหำคม 
2019 
ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำ
นำนำชำติ
ขอนแก่น (KICE)

www.nia.go.th

www.foodpackth
ailand.com/food
packasia2019-
khonkaen/

PSU 
Science park 

http://www.nia.go.th/
http://www.foodpackthailand.com/foodpackasia2019-khonkaen/
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เวบ็ไซต์ผลงำน R&D ระดับพรอ้มต่อยอดเชิงพำณิชย์ตารางท่ี 3

แต่หากต้องการดูผ่านช่องทาง Online ก็มีเว็บไซต์ท่ีช่วยรวบรวมผลงาน R&D ในระดับพรอ้ม

ต่อยอดเชิงพาณิชย์จากศูนย์วจิัยต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยทาง Krungthai ขอน าเสนอ 9 เว็บไซต์ท่ี

น่าสนใจ  ในตารางด้านล่างโดยเว็บไซต์เหล่าน้ีรวบรวมผลงาน R&D ระดับท่ีพรอ้มต่อยอดเชิง

พาณิชย์ และยังมีข้อมูลส าหรับติดต่อผู้วจิัย/หน่วยงานวจิัยท่ีเก่ียวข้องไว้ให้อีกด้วย โดย

ตัวอย่างท่ีน่าสนใจ ได้แก่ Thailand Tech Show ของ สวทช. ท่ีรวบรวมผลงาน R&D จาก

ศูนย์วจิัย สวทช. และสถาบันการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการสามารถแสดง

ความจ านงขอใช้ผลงานผ่านเว็บไซต์ได้เลย และอีกตัวอย่างท่ีน่าสนใจคือ เว็บไซต์ Tech2Biz ท่ี

ช่ วยในการจับคู่  (Matching) ระหว่ าง นักวจิั ย ท่ี ต้องการ เผยแพร่ผลงาน R&D กับ

ผู้ประกอบการท่ีก าลังมองหาผลงาน R&D ท่ีตอบโจทย์ธุรกิจของตนเอง เป็นต้น 

ท่ีมำ: รวบรวมโดย Krungthai

เวบ็ไซต์

Thailand Tech Show

Tech2Biz

TISTR

NSTDA

NANOTEC

NECTEC

MTEC

THAITEXTILE

ARDA

ส่ิงท่ีน่าสนใจ

รวบรวมผลงำน R&D จำกศูนย์วจิยั สวทช. และ
สถำบนักำรศึกษำในหลำยอตุสำหกรรมและ
เทคโนโลยี โดยผู้ท่ีสนใจสำมำรถแสดงควำมจ ำนง
ขอใช้ผลงำนผ่ำนเวบ็ไซต์ได้

เป็นเวบ็ไซต์ ให้นักวจิยัเผยแพรผ่ลงำน R&D 
ของตนเอง และให้ผู้ประกอบกำรน ำเสนอโจทย์/
ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีของตนเองได้เช่นกัน

เผยแพรผ่ลงำน R&D ในหลำยอตุสำหกรรมและ
เทคโนโลยี จำกศูนย์วจิยัของ วว.

เผยแพรผ่ลงำน R&D แยกตำมกลุ่มคลัสเตอร์
อตุสำหกรรมเป้ำหมำย จำกศูนย์วจิยั สวทช.

เผยแพรผ่ลงำน R&D ด้ำนนำโนเทคโนโลยี จำก
ศูนย์วจิยั สวทช. 

เผยแพรผ่ลงำน R&D ด้ำนเทคโนโลยี
อเิลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์จำกศูนย์วจิยั 
สวทช. 

เผยแพรผ่ลงำน R&D ด้ำนเทคโนโลยีโลหะและวสัดุ 
จำกศูนย์วจิยั สวทช. 

เผยแพรผ่ลงำน R&D ด้ำนส่ิงทอและ
เครื่องแต่งกำย จำกศูนย์วจิยัหลำยแห่ง

เผยแพรผ่ลงำน R&D ในกลุ่มอตุสำหกรรมเกษตร
จำกศูนย์วจิยัหลำยแห่ง 

URL

www.thailandtechsho
w.com/

www.tech2biz.net/

www.tistr.or.th/tistrn
ew/news/news_rese
arch_list.php

www.nstda.or.th/th
/industrial-
research

www.nectec.or.th/res
earch/

www.mtec.or.th/rese
arch-project/

www.thaitextile.org/th/
innovation/

www.arda.or.th/resea
rch_use.php

www2.nanotec.or.t
h/th/?page_id=211

QR code

https://www.thailandtechshow.com/
https://www.tech2biz.net/
https://www.tistr.or.th/tistrnew/news/news_research_list.php
https://www.nstda.or.th/th/industrial-research
https://www.nectec.or.th/research/
https://www.mtec.or.th/research-project/
https://www.thaitextile.org/th/innovation/
http://www.arda.or.th/research_use.php
https://www2.nanotec.or.th/th/?page_id=211
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SMEs ท่ียังไม่มีเงนิทุน ก็สามารถขอรบัการสนับสนุนจากโครงการสินเชื่อพิเศษส าหรบัการท า 

R&D จากสถาบันการเงนิช้ันน าได้ ซึ่งโครงการเหล่าน้ีเกิดจากความรว่มมือระหว่างหน่วยงาน

ของรฐักับธนาคารพาณิชย์ มีเสนอให้เข้ารว่มได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) โครงการเงนิกู้ดอกเบ้ียต่า 

ของ สวทช. ท่ีจะให้สินเชื่ อดอกเบ้ียต่า ภายใต้วงเงนิสูงสุด 30 ล้านบาท 2)โครงการ 

นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบ้ีย ซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงนิสูดสุด 30 ล้านบาท โดย สนช. จะจ่ายดอกเบ้ีย

แทน SMEs ให้ใน 3 ปีแรก และ 3) โครงการ Startup & Innobiz ท่ีจะให้สินเชื่อวงเงนิสูงสุด 

40 ล้านบาท ในลักษณะท่ีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะเป็น

ผู้ค้าประกันสินเชื่อให้ ซึ่งนับว่าเหมาะสมกับธุรกิจท่ีเพ่ิงเร ิม่ต้น และยังมีหลักทรพัย์เพ่ือขอ

ยื่นกู้ตามโครงการปกติไม่เพียงพอเป็นอย่างยิ่ง ท้ังน้ี ผู้ประกอบการท่ีสนใจหรอือยากทราบ

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถเข้ามาปรกึษากับทางธนาคารกรุงไทย ซึ่ งให้บรกิารท้ัง 

3 โครงการไว้อย่างครบถ้วน

โครงกำรและประเภทกำรสนับสนุนเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินส ำหรบักำรท ำ R&Dตารางท่ี 4 

13 มีอำยุกิจกำรไม่เกิน 3 ปี โดยพิจำรณำจำกกำรจดทะเบียนนิติบุคคล หรือกำรจดทะเบียนกำรค้ำ หรือเอกสำรทำงรำชกำร 
หรอืเอกสำรอื่นๆท่ี บสย. เห็นชอบ
14 วงเงนิค้ำประกันสูงสุด ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 5 ล้ำนบำท และนิติบุคคล 10 ล้ำนบำท
15 เป็น SMEs ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบด้วยเครื่องมือในกำรประเมินเทคโนโลยี (Thailand Technology Rating 
System : TTRS) หรือเกณฑ์อื่น ๆ ตำมท่ี บสย. ก ำหนด หรือเป็น SMEs ท่ีมีรำยช่ือผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติจำก
หน่วยงำนรฐั ได้แก่ สวทช. สนช. วว. ส ำนักงำนส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทัิล หรอืหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ี บสย. เห็นชอบ
16 วงเงนิค้ำประกันสูงสุด ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 10 ล้ำนบำท และนิติบุคคล 40 ล้ำนบำท

ท่ีมำ: รวบรวมโดย Krungthai

กลัวแพง หรอืไม่ค่อยมีทุน ท ำอย่ำงไรดี?
3

ประเภทการสนับสนุน

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
ระยะต้น

ค้ำประกันสินเช่ือ

โครงการ

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 
สวทช.

นวตักรรมดี...ไม่มี
ดอกเบี้ย

Start-up & Innobiz

หน่วยงาน

ธนำคำรพำณิชย์ และ 
สวทช.

ธนำคำรพำณิชย์ และ 
สนช.

ธนำคำรพำณิชย์ และ 
บสย.

30 ล้ำนบำท
อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ำกับ 

30 ล้ำนบำท
สนช.จ่ำยดอกเบี้ยให้ 3 ปีแรก ไม่
เกิน 5 ล้ำนบำท

Start-up
(ธุรกิจรำยใหม่13)
5 ล้ำน- 10 ล้ำนบำท14

Innobiz
(ธุรกิจมีนวตักรรม15) 
10 ล้ำน – 40 ล้ำนบำท16

วงเงนิสินเชื่อสูงสูด

อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก + 2.25%

2
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แต่หาก SMEs รายใดท่ีมีเงนิทุนอยู่บ้าง แต่อยากได้เงนิสนับสนุน ก็สามารถยื่นขอเงนิทุนให้

เปล่าเพ่ิมเติมจากโครงการ 4 ประเภท จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ ซึ่งมีการช่วยออกค่าใช้จ่าย 

R&D สูงถึงร้อยละ 50-75 โดยบางโครงการจะให้เงนิสนับสนุน SMEs สร้างนวัตกรรมท่ี

น่าสนใจ หรอืสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ เช่น Open Innovation

ของ สนช. แต่บางโครงการก็มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการได้ท า R&D รว่มกับผู้เชี่ยวชาญ

ด้วย เช่น โครงการ ITAP หรอื IRTC ท่ีช่วยสนับสนุนท้ังเงนิทุนและส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแล

การท า R&D ในขณะท่ีบางโครงการจะให้ทุนสนับสนุนในการน างานวจิัยจากสถาบันวจิัย

ภาครฐัมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เช่น Research Gap Fund เป็นต้น

โครงกำรและประเภทกำรสนับสนุนทุนให้เปล่ำส ำหรบักำรท ำ R&Dตารางท่ี 5

17 โครงกำรของปีนี้เปิดรบัสมัคร 31 พฤษภำคม 2019 สำมำรถศึกษำรำยละเอยีดเพ่ือเตรยีมควำมพร้อม และติดตำมโครงกำร
ของปีถัดไปได้ผ่ำนเวบ็ไซต์ https://open.nia.or.th/
18เป็นค่ำเฉล่ียจำก 2 กลุ่ม ท่ีระบุวำ่ สนับสนุนค่ำใช้จำ่ยด้ำนวชิำกำร 100% และค่ำใช้ด้ำนครุภัณฑ์และวสัดุ 50%
19 โครงกำรของปีนี้ปิดรบัสมัคร 31 มีนำคม 2019 สำมำรถศึกษำรำยละเอยีดเพ่ือเตรยีมควำมพรอ้ม และติดตำมโครงกำรของ
ปีถัดไปได้ผ่ำนเวบ็ไซต์ https://thematic.nia.or.th/#condition
20 เปิดรับสมัครตลอดท้ังปี ระยะเวลำในกำรเปิดหรือปิดรับสมัครจะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสถำบันกำรศึกษำ แต่โดยท่ัวไป
มักจะเปิดตลอดท้ังปี
21 ระยะเวลำในกำรเปิดหรอืปิดรบัสมัครจะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสถำบนักำรศึกษำ แต่โดยท่ัวไปมักจะเปิดตลอดท้ังปี
22 วงเงนิสูงสุดจะแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละสถำบนักำรศึกษำ
23 โครงกำรของปีนี้ปิดรับสมัคร 17 ธันวำคม 2018 คำดว่ำจะประกำศเปิดรับสมัครโครงกำรของปีถัดไปได้ตอนหลังเดือน
กันยำยนปี 2019 เป็นต้นไป สำมำรถศึกษำรำยละเอยีดเพ่ือเตรยีมควำมพรอ้ม และติดตำมโครงกำรของปีถัดไปได้ผ่ำนเว็บไซต์ 
https://www.nstda.or.th/th/news/12250-research-gap-fund

ท่ีมำ: รวบรวมโดย Krungthai

ประเภทการสนับสนุน

ให้ทุนสนับสนุนกำรสรำ้ง
นวตักรรมท่ีน่ำสนใจ หรอื
เป็นนวตักรรมของ
อุตสำหกรรมใหม่ของ
ประเทศ

ให้ทุนสนับสนุน R&D 
และส่งผู้เช่ียวชำญมำ
ช่วยเหลือ

ให้ทุนสนับสนุน ส ำหรบั
กำรน ำงำนวจิัยไปต่อยอด
เชิงพำณิชย์ 

ชื่อโครงการโดยย่อ

Open Innovation17

Thematic 
Innovation19

ITAP20

IRTC 21

Research Gap 
fund23

สนช

สนช

สวทช.

สถำบันกำรศึกษำท่ี
ให้บรกิำรแบบอุทยำน

วทิยำศำสตร์

สวทช.

75%18 ภำยใต้วงเงิน 
1.5 ล้ำนบำท

75% ภำยใต้วงเงิน 
10 ล้ำนบำท

50% ภำยใต้วงเงิน 
4 แสนบำท

50%22

75% ภำยใต้วงเงิน 
8 แสนบำทส ำหรบั
ธุรกิจดิจิทัล 
และ 
1.7 ล้ำนบำทส ำหรบั
เทคโนโลยีวทิยำศำสตร์
อื่นๆ

หน่วยงาน
วงเงนิสนับสนุนค่าใช้จา่ย 
R&D สูงสุดต่อโครงการ

https://open.nia.or.th/
https://thematic.nia.or.th/#condition
https://www.nstda.or.th/th/news/12250-research-gap-fund
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การสนับสนุนด้านเงนิทุนมีส่วนส าคัญท าให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถพัฒนาสินค้าด้วย R&D 

ได้จรงิ โดยตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดก็คือโครงการ ITAP ท่ีสนับสนุนผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 4,000 

โครงการ และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการพัฒนานวัตกรรมได้สูงถึง 7.5 เท่าของเงนิ

ลงทุน24 โดยดูตัวอย่างผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จจากความช่วยเหลือของโครงการ 

ITAP ได้ใน Box: 2

ตัวอยา่งของ SMEs ท่ีประสบความส าเรจ็
จากการสนบัสนนุเงนิทนุภาครฐั

BOX 2

ขอสนับสนุนเงนิทุนจำกโครงกำร ITAP เพ่ือยกระดับสินค้ำเกษตรให้เป็นวัสดุทำงกำรแพทย์คุณภำพดี

เภสัชกรสมบัติ รุง่ศิลป์ พบเห็นว่ำผ้ำกอซเซลลูโลสมีคุณสมบัติท่ีช่วยดูดซับหนองได้ดี ช่วยให้

แผลหำยไวกว่ำผ้ำกอซท่ัวไป แต่ผ้ำกอซชนิดน้ีมีรำคำค่อนข้ำงสูง และต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

จงึเร ิม่มองหำวธิีกำรผลิตผ้ำกอซทดแทนในคุณภำพท่ีเท่ำกัน แต่ใช้วัตถุดิบจำกท้องถ่ินในรำคำท่ีถูกลง 

เม่ือศึกษำด้วยตนเองเบื้องต้นก็พบว่ำสับปะรด ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถ่ิน ให้จุลินทรยี์เพ่ือสรำ้งเซลลูโลส 

หรอืเส้นใยธรรมชำติ ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะน ำมำผลิตผ้ำกอซคุณภำพดีได้ 

อย่ำงไรก็ดี กำรท ำ R&D เพ่ือทดลองสรำ้งผ้ำกอซแบบใหม่ จ ำเป็นต้องใช้เงนิทุน ดังน้ัน จึงได้

ย่ืนขอกำรสนับสนุนจำกโครงกำร ITAP ของ สวทช. ท ำให้ได้รบัทุนสนับสนุนงำนวจิัยกว่ำรอ้ยละ 50 

และยังได้รับกำรสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำรท ำ R&D พร้อมสถำนท่ี และอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น 

นอกจำกน้ี ยังได้รบัควำมช่วยเหลือเพ่ิมเติมจำกอีกหลำยหน่วยงำน เช่น มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร ์

สนช. และ ส ำนักงำนส่งเสรมิวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) จนในท่ีสุดได้ผลิตภัณฑ์

ผ้ำก็อซเซลลูโลสชีวภำพในเชิงพำณิชย์ ภำยใต้ชื่อกำรค้ำ Nanocell ซึ่งมีคุณภำพดี แต่รำคำถูกกว่ำ

สินค้ำน ำเข้ำ และสำมำรถสรำ้งประโยชน์ให้แก่คนไข้ โรงพยำบำล รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

Background photo created by freepik 

24บทควำม “ผ้ำกอซน้ำสับปะรด” ปิดแผลหำยไว ไม่ปวด-ต้นทุนต่ำ-เพ่ิมมูลค่ำผลิตผลเกษตร จำก www.ryt9.com
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หากผู้ประกอบการเร ิ่มสนใจในการท า R&D แต่ยังมีข้อสงสัยว่าควรเร ิ่มต้นจากจุดไหน และ

สงสัยว่าจะท า R&D เร ื่องอะไรดี ทาง Krungthai ท ารวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์เป็นเส้นทาง

การท า R&D ในภาพท่ี 4

3
ถ้าสนใจท า R&D ควรเริม่ต้นจากตรงไหนก่อน?

ท่ีมำ: รวบรวมและวเิครำะห์โดย Krungthai

Background photo & vectors graphics created by freepik 

หำ Pain Point

มีไอเดียท่ีแก้ 
Pain Point 
หรอืไม่

Upgrade 
Knowledge

ได้ไอเดียท่ีแก้ 
Pain Point 
แล้วใช่หรอืไม่

ต้องใช้
นวตักรรมใหม่
หรอืไม่

เริม่ท ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

โมเดล 
Prototype

ทดลองและ
พัฒนำได้ด้วย
ตัวเองหรอืไม่

ปรกึษำ
ผู้เช่ียวชำญ

R&D

ใช่

ใม่

ใช่ใช่

ใม่

ใม่

ภาพท่ี 4 กำรวเิครำะห์เส้นทำงกำรท ำ R&D 

ใช่

ใม่
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ในข้ันแรก ก่อนท า R&D การหา “ไอเดีย” จาก Pain Point ของผู้คนเป็นเร ื่องส าคัญ 

มีงานศึกษาท่ีพบว่า แม้ว่าจะเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการท า R&D แต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะ

ไปน าสู่ยอดขาย หรอืก าไรท่ีเพ่ิมข้ึน25 แต่การท า R&D ควบคู่ ไปกับการหา

ความต้องการของลูกค้าช่วยให้การสรา้งสินค้าประสบความส าเรจ็มากข้ึน26 ดังน้ัน 

การหา Pain Point เพ่ือท าเข้าใจความต้องการของผู้บรโิภคและแนวโน้มของ

ตลาด จะช่ วยใ ห้ ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าไ ด้ตรงความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน และหากผู้ประกอบการสามารถหาความต้องการผู้บรโิภค

ในอนาคตได้ จะมีประโยชน์มากข้ึนอีก เน่ืองจากการท า R&D มักต้องใช้เวลา 

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
อำจำรย์ประจ ำภำคกำรตลำด 
คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบัญชี 

Krungthai ได้รบัเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด จาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล 

อาจารย์ประจ าภาควชิาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย ในการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการหา Pain Point ไว้อย่างน่าสนใจ  

อ.เอกก์ เสนอแนะว่าหากเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเป็นลูกค้าของเรา และ

จับกลุ่มเปา้หมายได้ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง หรอื niche 

market หรอืกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงจะท าให้เราเจอ Pain Point ของ

ลูกค้า (Box 3: Pain Point คืออะไร?)  ท่ีเหมาะสม นอกจากน้ัน การเลือก Pain 

Point ท่ีส าคัญมาแก้ไขก็เป็นเร ื่องท่ีต้องพิจารณาให้ดีเพราะ ลูกค้าคนหน่ึงอาจมี 

Pain Point มากมาย ต้องแยกค าบ่นเร ื่อยเปื่ อยท่ีเรยีกว่า Pain Noise ออกจาก

ปัญหาแท้จรงิ คือ Pain Point ให้ได้ อะไรท่ีลูกค้าบ่นเล็กบ่นน้อยและบ่นอยู่ไม่ก่ี

เจ้าจึงไม่ใช่ Pain Point แต่อย่างใด

อย่าติดกับดักของ “สินค้า” เส้นทางของการพัฒนาหรอืท าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ผ่าน 

R&D ไม่จ าว่าจะต้องมีผลิตภัณฑ์อยู่ก่อนแล้วเสมอไป อ.เอกก์กล่าวเสรมิว่า 

ผู้ประกอบการหลายๆรายมักจะมองแต่ Pain Point ของการใช้สินค้าของธุรกิจ

ตัวเอง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการควรมองให้กว้างกว่าน้ัน ท้ังจาก Pain ในการใช้

ผลิตภัณฑ์ของเรา Pain ของเราในการผลิตไปจนถึง หรอื Pain เร ื่องอ่ืน ๆ ใน

ชีวติประจ าวัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้มากข้ึน 

อย่างเช่นหลาย ๆ ธุรกิจในตารางท่ี 6 ท่ีประสบความส าเรจ็ จากการแก้ไข Pain 

Point ไม่ว่าจะเป็นของผู้ประกอบการ หรอืของผู้บรโิภค

25 Artz et al. (2010) 
26 ควำมส ำเรจ็ในท่ีนี้ หมำยถึง ประสบควำมส ำเรจ็ในด้ำนก ำไร และยอดขำย เมื่อเทียบกับสินค้ำใหม่ตัวอื่น ๆ (Ernst et al., 2010)



Krungthai Macro Research21

ตัวอย่ำงของผลิตภัณฑ์ท่ีมีจุดเริม่ต้นมำจำกกำรพบ Pain Point ตารางท่ี 6 

ท่ีมา : รวมรวมเนื้อหำจำกบทควำมต่ำงๆในเวบ็ไซต์ www.mgronline.com, www.sciencepark.or.th,  www.ryt9.com 
และ www.sentangsedtee.com

ชื่อบรษัิท

บรษัิท ไทย เด็นทอล 
อินเตอรเ์นช่ันแนล 
จ ำกัด

Eighty eight

เภสัชกร สมบัติ และ 

บรษัิท ไทยนำโน

เซลลูโลส จ ำกัด

End product หน่วยงานวจิยัPain Point

- เครื่องมือทำงกำรแพทย์มีรำคำ
แพง และ ต้องน ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ

- เดิมประเทศไทยผลิตไม่ได้   
เพรำะสินค้ำมีมำตรฐำนสูง

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมสูง และ 
ต้องรออะไหล่จำกต่ำงประเทศ

เภสัชกรหญิงวรญัญำ 

สิรเิศรษฐนันท์

- มีไข่ขำวเหลือจำกธุรกิจขนมไทย

เป็นจ ำนวนมำก

- เส้นใยเซลลูโลสชีวภำพมี
คุณสมบัติพิเศษ สำมำรถดูดซับ
หนองได้ดี ท ำให้แผลหำยเรว็กวำ่
ผ้ำกอซท่ัวไป

- ในประเทศไทยต้องน ำเข้ำผ้ำกอซ
ต่ำงประเทศ ท ำให้โรงพยำบำล
และคนไข้มีค่ำใช้จ่ำยสูง

- คุณแม่หลำยคนอยำกให้ลูกมี

ค้ิวเข้ม สวย

- ปัจจุบันกำรหำดอกอัญชันใน

เมืองเพ่ือมำทำค้ิวให้ทำรก เป็น

เรื่องท่ีไม่ง่ำย

- ต้องกำรผลิตภัณฑ์ท่ีอ่อนโยน

ต่อเด็ก

ยูนิตท ำฟัน
พลังงำนลม 

ไข่ขำวต้มพรอ้มทำนใน
หลอด(เต้ำหู้หลอด)

ผ้ำกอซเซลลูโลส
ชีวภำพ

เซรัม่สำรแอนโทไซยำนิน 
สกัดจำกดอกอัญชัน 
ใบพลู และข้ำวหอมนิล 
บรรจุหลอด

สวทช

OEM กับหน่วยงำน
เอกชน

โครงกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำเทคโนโลยี
ของอุตสำหกรรม
ไทย (ITAP) 

วจิัยด้วยตนเองโดย
ทีมเภสัชกร

Background photo created by freepik 
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อะไรคือ Pain Points? 
และจะหาเจอได้ยงัไง?

BOX 3

“Pain Point” หรอื “จุดเจ็บปวด” 

คือปัญหำหรอืควำมยุ่งยำกท่ีผู้คน

ต้องพบเจอในกิจกรรม ต่ำง  ๆ 

ซึ่ งอำจพบเจอได้ท้ังจำกกำรใช้

สินค้ำและบรกิำรต่ำง ๆ ควำม

ยุ่งยำกในชีวติประจ ำวันท่ีเกิดข้ึน 

อย่ำงเช่น แนวคิดของคุณอำซำโกะ 

ชิมำซำกิ ประธำนของ Muji สหรฐัฯ 

ซึ่งให้แนวคิดว่ำ Muji ไม่ใช่กระแส 

(Trend) แต่คือกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ

ในชีวติประจ ำวัน นอกจำกน้ี Pain 

Point ของแต่ละคนอำจแตกต่ำงกันข้ึนอยู่กับว่ำใครมองว่ำส่ิงใดเป็น “ปัญหำ” ซึ่งเรำสำมำรถเร ิม่ธุรกิจ

หรอืสรำ้งผลิตภัณฑ์เรำ จำกกำรแก้ปัญหำเหล่ำน้ันของผู้คน

Pain Point ของลกูค้ำส่วนใหญ่มักเปน็เร ื่อง กำรรูสึ้กไม่คุ้มค่ำ กำรเสียเวลำมำกเกินไป ควำมยุ่งยำก ใน

กำรใช้สินค้ำหรอืบรกิำรต่ำง ๆ กำรพยำยำมสังเกตปัญหำเหล่ำน้ีให้พบ ช่วยให้เรำมองเห็นแนวทำงใน

กำรสรำ้งหรอืพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งยังมีช่องว่ำงของตลำดอยู่ นอกจำกน้ี กำรสังเกต Pain Point

ในชีวติประจ ำวันของผู้คนมำกกว่ำเพียงกำรมองแต่ Pain Point ของลูกค้ำในกำรใช้สินค้ำของเรำ 

อำจช่วยให้เรำพบโอกำสในกำรสรำ้งธุรกิจใหม่ได้ 

ในปัจจุบัน เรำสำมำรถหำ Pain Point ได้ง่ำยข้ึนผ่ำน social networks (pantip, facebook, 

twitter, google trend เป็นต้น) และกำรท ำแบบส ำรวจออนไลน์ซึ่งมีต้นทุนถูกลง อ.เอกก์แนะว่ำหำก

หำกอยำกส ำรวจค ำบ่นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เรำ ก็อำจไปดูว่ำลูกค้ำบ่นคู่แข่งเรำอย่ำงไรได้เช่นกัน หรอื

อำจจะดูจำกเคร ื่องมือ Social Listening หรอื Trending ต่ำง ๆ นอกจำกน้ันกำรท ำแบบสอบถำม

ออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภำพมำกข้ึน อย่ำง Google Form, Survey Monkey ซึ่งอำจต้องใช้ประกอบกับ

เคร ื่ อ ง มือ ท่ี ใช้ หำคนตอบแบบสอบถำม  เช่ น  หร อื  Amazon Mturk ท่ี ให้ ค่ ำตอบแทน กับ                  

ผู้ท ำแบบสอบถำมหรอืกำรท ำ discussion group กับลูกค้ำ 

ผู้ประกอบกำรเองก็มี Pain Point เช่นกัน โดยมักเป็นปัญหำในกระบวนกำรด ำเนินงำน ข้อจ ำกัด

ในกำรผลิต ของเสียในกำรผลิต และรวมไปถึงวัฒนธรรมในบรษัิทอีกด้วย ซึ่ง Pain เหล่ำน้ีอำจส่งผล

กระทบทำงลบต่อรำยได้ ควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรเติบโตของธุรกิจ บ่อยครั้งท่ี

ผู้ประกอบกำรชินกับปัญหำท่ีมีอยู่แล้ว จนไม่ได้แก้ไข กำรส ำรวจ Pain Point ภำยในบรษัิทเองจึงอำจ

ช่วยให้บรษัิทสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนได้ 

ท่ีมา: รวมรวมเนื้อหำจำกบทควำมต่ำงๆในเวบ็ไซต์ www.wordstream.com, www.tonyrobins.com และ 
www.entrepreneur.com

Background photo created by freepik 
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ดูว่ำ Pain Point น้ันต้องกำรกำรท ำ R&D มำเพ่ือสร้ำง

นวัตกรรมหรอืไม่ เน่ืองจำกในหลำย ๆ ครั้ง กำรแก้ Pain 

Point อำจไม่จ ำเป็นต้องท ำ R&D มำเพ่ือแก้ปัญหำ ซึ่งเป็น

เร ื่องดี ท่ีธุรกิจอำจไม่ต้องไปลงทุนด้ำน R&D ท่ีมีต้นทุน

และใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร มีหลำยควำมส ำเรจ็ท่ีไม่ต้อง

ท ำวจิยัในเชิงวทิยำศำสตร ์ยกตัวอย่ำงเช่น กำรท่ี Muji เห็นว่ำ

ผู้คนมักหยิบรม่สลับกัน จงึได้ท ำกำรสรำ้งรูตรงด้ำมจับเพ่ือ

แก้ปัญหำดังกล่ำว หรอื IKEA ท่ีเปล่ียนกำรท ำเฟอรนิ์เจอร์

แบบปกติท่ีมีต้นทุนกำรขนส่งสูง มำเป็นเฟอรนิ์เจอรแ์บบ

ประกอบเองได้ ท ำให้กำรจัดเก็บสินค้ำและกำรขนส่งมี

ประสิทธิภำพมำกข้ึน ท ำให้ IKEA สำมำรถต้ังรำคำสินค้ำ

ถูกกว่ำคู่แข่งได้ 27

แต่หำก Pain Point ต้องใช ้R&D ก็จะท ำให้ผลิตภัณฑ์ ย่ิงลอกเลียนแบบได้ยำก และมีควำม

โดดเด่นมำกย่ิงข้ึน เน่ืองจำก R&D เป็นนวัตกรรมใหม่ จึงไม่ง่ำยนักท่ีจะเลียนแบบ หรอือำจ

เลียนแบบไม่ได้เน่ืองจำกติดข้อกฎหมำยด้ำนสิทธิบัตร ต่ำงกับกำรท ำผลิตภัณฑ์ท่ีแก้ Pain 

Point ท่ีท ำได้โดยไม่ต้องท ำ R&D ซึ่งมักถูกเลียนแบบได้ง่ำย (อย่ำงเช่น กำรเจำะรูท่ีด้ำน

ของรม่) 

ยกตัวอย่ำงเช่น บรษัิท JuiceInnov8 ท่ีท ำน้ำผลไม้น้ำตำลต่ำ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภำพใน

กำรลดน้ำตำล โดยยังรกัษำรสชำติและคุณค่ำทำงอำหำรไว้ได้ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่อ

ยอดงำนวจิัยจำก คณะวทิยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย โดยท ำงำนร่วมกับคณะ

วศิวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีมีควำมซับซ้อนทำง

วทิยำศำสตร ์ท ำให้ในปัจจุบัน JuiceInnov8 ท่ีมีคู่แข็งน้อยรำย28 หรอื   Bioform Thailand 

ผู้ผลิต Bioware ภำชนะชีวภำพจำกน้ำตำลอ้อยท่ีไม่มีส่วนผสมของพลำสติกท ำให้สำมำรถ

ย่อยสลำยได้100% เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและไม่เป็นอันตรำยต่อผู้บรโิภค โดยท่ีทำง

บรษัิทได้วจิัยและพัฒนำสูตรในกำรผลิตท่ีเป็นควำมลับทำงกำรค้ำ (trade secret) ของ

บรษัิทท่ีลอกเลียนแบบได้ยำก29

27บทควำม ‘Muji is Not A Trend’ และบทควำม ‘The Man Behind Ikea’s World-Conquering Flat-Pack 
Design’ จำก www.fastcompany.com 
28 บทควำม ‘หมดยุคน้ำผลไม้ท ำลำยสุขภำพ JuiceInnov8 นวตักรรมฝีมือคนไทย ลดน้ำตำลและแคลอรี ่ใน “น้ำผลไม้” 
จำก www.brandbuffet.com
29 บทควำม ‘กล่องข้ำวจำกน้ำตำลออ้ย’ จำก www.bangkokbiznews.com

โดยสรุป เรำเห็นว่ำกำรท ำ R&D เป็นส่ิงท่ี

ผู้ประกอบกำร SMEs สำมำรถท ำได้ บรษัิท

ขนำดเล็กจ ำนวนมำกท่ีท ำ R&D โดยเร ิม่จำก

ควำมต้องกำรของตลำด หรอื Pain Point 

ของผู้บรโิภค 

หำกไม่สำมำรถท ำ R&D ได้เอง ผู้ประกอบกำรสำมำรถติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำน

ต่ำง ๆ ได้ เรำทรำบดีว่ำกำรท ำ R&D เป็นกระบวนกำรท่ีมักต้องกำรควำมรูท้ำงวทิยำศำสตร ์

และบำงครัง้ต้องใช้เคร ื่องมือท่ีมีรำคำท่ีสูง ท ำให้ผู้ประกอบกำร SMEs ท ำ R&D เองได้ยำก 

กำรติดต่อขอควำมช่วยเหลือ/ปรกึษำหน่วยงำนของรฐั ตลอดจนมหำวทิยำลัยต่ำง ๆ จึงเป็น

อีกทำงเลือกหน่ึง ซึ่งเพียงหน่วยงำนภำครฐัท่ีสนับสนุนกำรท ำ R&D ก็มีกว่ำ 40 แห่ง ดังท่ี

เรำได้กล่ำวไว้ในส่วนท่ี 2
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ตัวอย่างของศูนย์วจิยัท่ีให้ค าปรกึษาหรอืบรกิาร R&D แก่ภาคธุรกิจ

ภาคผนวก >>

No. ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน ประเภท
1 จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย

2 มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์

3 มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์

4 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

5 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

6 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

7 มหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

8 มหำวทิยำลัยมหิดล

9 มหำวทิยำลัยศิลปำกร

10 มหำวทิยำลัยบูรพำ

11 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี

12 มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครปฐม

13 มหำวทิยำลัยรงัสิต

14 มหำวทิยำลัยเชียงใหม่

15 มหำวทิยำลัยนเรศวร

16 มหำวทิยำลัยแม่โจ้

17 มหำวทิยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

18 มหำวทิยำลัยขอนแก่น

19 มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม

20 มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

21 มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี

22 มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

23 มหำวทิยำลัยสงขลำนครนิทร์

24 มหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์

25 วทิยำลัยอำชีวศึกษำเอี่ยมละออ

26 ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC)

27 ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชำติ (NECTEC)

28 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชำติ (MTEC)

29 ศูนย์พันธุวศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภำพแห่งชำติ (BIOTEC)

30 ศูนย์เชี่ยวชำญนวตักรรมเกษตรสรำ้งสรรค์ (InnoAg)

31 ศูนย์เชี่ยวชำญนวตักรรมอำหำรสุขภำพ (InnoFood)

32 ศูนย์เชี่ยวชำญนวตักรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (InnoHerb)

33 ศูนย์เชี่ยวชำญนวตักรรมพลังงำนสะอำดและส่ิงแวดล้อม (InnoEN)

34 ศูนย์เชี่ยวชำญนวตักรรมวสัด ุ(InnoMat)

35 ศูนย์เชี่ยวชำญนวตักรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอตัโนมัติ (InnoRobot)

36 สถำบันอำหำร (สอห.)

37 สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมส่ิงทอ (สสท.)

38 สถำบันยำนยนต์ (สสย.)

39 สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนกิส์ (สฟอ.)

40 สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย (สลท.)

41 สถำบันพลำสติก (สพต.)

42 ส ำนักงำนกำรวจัิยพัฒนำกำรเกษตร (สวก.)

สถำบันกำรศึกษำ

ศูนย์วจิยัเฉพำะทำงของ สวทช.

ศูนย์วจิยัเฉพำะทำงของ วว.

ศูนย์วจิยัเฉพำะอตุสำหกรรม
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ตัวอย่างงานมหกรรมแสดงผลงานนวตักรรม

งานอะไร

PSU Science 
Park 
Innovation Fair 
งำนมหกรรม
นวตักรรมอุทยำน
วทิยำศำสตรภ์ำคใต้

Northern 
Science Park 
Innovation Fair

NSTDA Annual 
Conference 
2019

เป็นงำนมหกรรมแสดงผลงำน R&D ในระดับ
ขำยได้จรงิ จำกผู้ประกอบกำรท่ีท ำวจิยัรว่มกับ
อุทยำนวทิยำศำสตรภ์ำคใต้ และในงำนยังมีกำร
จัดเสวนำหัวข้อนวตักรรมท่ีน่ำสนใจจ ำนวนมำก
นอกจำกน้ี ยังขอรบัค ำปรกึษำด้ำนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและอื่น ๆ จำกนักวจิัยและผู้เช่ียวชำญ
ได้ในงำน

เป็นงำนมหกรรมแสดงผลงำน R&D ในระดับ
ขำยได้จรงิ จำกผู้ประกอบกำรท่ีท ำวจิยัรว่มกับ 
อุทยำนวทิยำศำสตรภ์ำคเหนือ และในงำนยังมีกำร
จัดเสวนำหัวข้อนวตักรรมท่ีน่ำสนใจจ ำนวนมำก 
นอกจำกน้ี ยังขอรบัค ำปรกึษำด้ำนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและอื่นๆจำกนักวจิัยและผู้เช่ียวชำญได้
ในงำน

เป็นมหกรรมกำรแสดงสินค้ำเครื่องจักรและ
บรกิำรในโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีภำคอีสำน 
มีท้ังผู้ประกอบกำรและผู้เข้ำชมงำนหลำยหม่ืนคน
ท้ังจำกในประเทศและต่ำงประเทศ พรอ้มด้วยกำร
จัดแสดงนวตักรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรล่ำสุด

มีดีอย่างไร จะจดัขึ้นเมื่อไหร่
และท่ีใด

ประมำณเดือน
กรกฎำคม 2019
สถำนท่ียังไม่ระบุ 

ประมำณช่วง 
มิถุนำยน- ธันวำคม 
2019

2020
สถำนท่ียังไม่ระบุ 

ติดตามข้อมูลได้
อย่างไร

PSU 
Science park 

อุทยำน
วทิยำศำสตร์
ภำคเหนือ : 
Northern 
Science Park

NSTDA -
สวทช 

ตัวอย่างงานประกวดรางวลันวตักรรม

งานอะไร

รำงวลันวตักรรม
แห่งชำติ โดย สนช. 

7 Innovation 
Awardsโดย 11
หน่วยงำนรฐั และ
เอกชนท่ีมีสำขำรำ้น
สะดวกซ้ือมำกท่ีสุด
ในประเทศ

รำงวลันวตักรรม
ข้ำวไทย โดย สนช. 
และมูลนิธิข้ำวไทย 
ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

เป็นงำนประกวดนวตักรรมในหลำยประเภทสินค้ำ 
จำกผู้เข้ำแข้งขัน ท่ัวประเทศ ท่ีตัดสินด้วย
ผู้เช่ียวชำญจำกท้ังภำครฐั และเอกชน

เป็นงำนประกวดนวตักรรมในหลำยประเภทสินค้ำ 
จำกผู้เข้ำแข้งขัน ท่ัวประเทศ ท่ีตัดสินด้วย
ผู้เช่ียวชำญจำกท้ังภำครฐั และเอกชน
ซ่ึงสินค้ำนวตักรรมจำกงำนประกวดมีโอกำส
ถูกคัดเลือกให้วำงขำยในรำ้นสะดวกซ้ือท่ีมีสำขำ
มำกทีสุดในประเทศด้วย

เป็นงำนประกวดรำงวลัสินค้ำนวตักรรมท ำจำกข้ำว
ท่ีสรำ้งสรรค์ และขำยได้จรงิ 

มีดีอย่างไร จะจดัขึ้นเมื่อไหร่
และท่ีใด

5 ตุลำคม 2019
สถำนท่ียังไม่ระบุ 

ปี 2020
สถำนท่ียังไม่ระบุ

15 กันยำยน 2019
สถำนท่ียังไม่ระบุ

ติดตามข้อมูลได้
อย่างไร

www.nia.go.th

www.7innovation
awards.com

thairice.org/ind
ex.php

http://www.nia.go.th/
http://www.7innovationawards.com/
http://thairice.org/index.php
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ตัวอย่างงานแสดงสินค้าเฉพาะกลุ่ม

งานอะไร

THE 2nd TIF & 
FOOD PACK 
ASIA 2019 @ 
KHONKEAN

THAIFEX 2019

Intercare Asia 
2019

เป็นมหกรรมกำรแสดงสินค้ำเครื่องจักรและ
บรกิำรในโรงงำนอุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีภำคอีสำน 
มีท้ังผู้ประกอบกำรและผู้เข้ำชมงำนหลำยหม่ืนคน
ท้ังจำกในประเทศและต่ำงประเทศ พรอ้มด้วยกำร
จัดแสดงนวตักรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักร
ล่ำสุด 

เป็นมหกรรมแสดงสินค้ำอำหำรและเครื่องด่ืม จำก 
2,500 บรษัิท มำกกวำ่ 40 ประเทศท่ัวโลก ภำยใน
งำนจะมีท้ังผู้ประกอบกำร เชฟ และนักวจิัยด้ำน
อำหำรท่ีพรอ้มแลกเปล่ียนข้อมูล นอกจำกน้ี ยังมี
กำรจัดเสวนำเก่ียวกับทิศทำงตลำดอำหำร และ
เทคโนโลยีอำหำรใหม่ ๆ ไวจ้ ำนวนมำกอีกด้วย

เป็นมหกรรมแสดงสินค้ำเทคโนโลยีและนวตักรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร นอกจำกน้ี 
ยังมีกิจกรรมกำรจับคู่ธุรกิจ และกำรเสวนำหัวข้อท่ี
น่ำสนใจ

มีดีอย่างไร จะจดัขึ้นเมื่อไหร่
และท่ีใด

16-18 สิงหำคม 
2019
ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำ
นำนำชำติขอนแก่น 
(KICE) 

28 พฤษภำคม -
1 มิถุนำยน 2019
ศูนย์แสดงสินค้ำ
และกำรประชุม 
อิมแพค 
เมืองทองธำนี

11-13 กรกฎำคม 
2019
ศนย์แสดงสินค้ำ
และกำรประชุม 
BITEC บำงนำ

ติดตามข้อมูลได้
อย่างไร

InterCare
Asia 

www.thailandin
dustrialfair.co
m/tif2019-
khonkean/

www.thaifexw
orldoffoodasia
.com/en/trad
e-
fair/thaifex-
trade-shows



คณะผู้จดัท า >>

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส Global  Business Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นนักเศรษฐศาสตรท่ี์มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจ 

การเงนิ และการธนาคาร ปัจจุบันเป็นผู้น าทีม Krungthai Macro 

Research ก่ อนร่วมงาน กับธนาคารก รุ ง ไทย ดร .พชรพจน์  มี

ประสบการณ์ท างานท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ และยังเคยเป็น Assistant 

Professor of Economics ท่ี San Diego State University ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจมหภาคและการเงนิระหว่าง

ประเทศ มีผลงานทางวชิาการตีพิมพ์ใน Journal of International 

Money and Finance นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของ

สหรฐัฯ (Fed)

ดร.พชรพจน์ จบการศึกษาปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขา

เศรษฐศาสตร ์จาก มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์และ ปรญิญาเอก สาขา

เศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan, Ann Arbor ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา

ดร.กิตติพงษ์ เรอืนทิพย์

Senior Economist

ดร. กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ท างานวจิัยเศรษฐศาสตรด้์านการพัฒนา 

แรงงาน และการเงนิ โดยมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ทฤษฎี

เศรษฐ มิ ติ จุลภาค  และ ข้อ มูลครัว เร อืน  ก่อนเ ข้ าร่วมงาน กับ

ธนาคารกรุงไทย เคยเป็นนักวจิัยท่ี Economic Intelligence Center 

(EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ สถาบันวจิัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) และ Nagoya University และยังเคยเป็นอาจารย์พิเศษท่ี 

Mahidol University International College (MUIC)

ดร.กิตติพงษ์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปรญิญาโท Development Economics 

จาก University of East Anglia สหราชอาณาจักร และ ปรญิญาเอก

ด้านเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย โดยเป็นนักศึกษา

แลกเปล่ียนท่ี Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

สหรฐัอเมรกิา ภายใต้ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก



กัญญาณัฐ รงัสิยเวคิน

Analyst

กัญญาณัฐ มีประสบการณ์ท างานด้านการบัญชี การเงนิ และเคย

ฝึกงานเป็นผู้ช่วยนักวจิัยท่ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

กัญญาณัฐ จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

จากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ปรเมศร ์รงัสิพล

Senior Analyst 

ปรเมศร ์มีประสบการณ์ท างานเป็นนักวเิคราะห์ข้อมูล และท่ีปรกึษา

ด้านการจัดการเทคโนโลยี โดยก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย 

เคยท างานท่ีบรษัิทด้านโทรคมนาคม บรษัิทท่ีปรกึษาด้านยุทธศาสตร์

และการจัดการเทคโนโลยี และศูนย์วจิัยของมหาวทิยาลัย

ปรเมศร ์จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย และปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 

จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์




