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ตาม
ที่ผู้เขียนได้มีโอกำสสัมผัสงำนที่ปรึกษำ ผ่ำนส�ำนักงำน

กองทุนสนบัสนนุกำรวจิยัหรอืทีเ่รยีกกนัย่อๆ ว่ำ สกว. ซึง่

เป็นหน่วยงำนท่ีก่อตัง้ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในกำรผลัก

ดนัประเทศไทยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงยัง่ยนืด้วยควำมรูจ้ำกงำนวจิยั 

และนวัตกรรมโดยมีกำรจัดแบ่งโครงสร้ำง (จำก https:// web. trf.

or.th) ดังนี้

1.  การพัฒนาระบบสนับสนุน และระบบจัดการประเด็น

วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issue: SRI) ที่ตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเร่งด่วน โดยกำรบูรณำ

กำรหลำยศำสตร์เข้ำด้วยกัน และสร้ำงระบบกำรท�ำงำนระหว่ำงฝ่ำย

ต่ำงๆ ในทุกมติ ิทัง้วจิยัพืน้ฐำน วจิยั และพฒันำ และวจิยัเชงิพืน้ที ่เพือ่

ร่วมตอบโจทย์ส�ำคัญของประเทศ จ�ำนวน 12 ประเด็น ภำยใต้กรอบ

คิด Inclusive Growth Green Growth และ Growth and Competi-

tiveness ตลอดจนสร้ำงกลไกกำรพัฒนำนักวิจัย สถำบัน/หน่วยงำน

วจิยั ทีเ่ชือ่มต่อทัง้กบัผู้ใช้งำนวจิยั และหน่วยงำนในต่ำงประเทศ เพือ่

สร้ำงศักยภำพกำรวิจัยเฉพำะประเด็นของประเทศในระยะยำว โดย

ในปี 2558 ได้สนบัสนุนทนุวจิยัในประเดน็ต่ำงๆ ไปแล้วจ�ำนวน 133.5 

ล้ำนบำท

2.  การพัฒนาระบบสนับสนุนทุนวิจัย และระบบจัดการ

กรอบประเด็นวิจัยมุ่งเป้า (Targeted Research Issues, TRI) ตำมที่ 

สกว. ได้รับมอบหมำยจำกเครือข่ำยองค์กรบริหำร งำนวิจัยแห่งชำติ 

(คอบช.) ตั้งแต่ปี 2554 รวม 9 ประเด็น ที่มุ่งน�ำควำมรู้จำกกำรวิจัยไป

สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2558 สกว. ได้รับ

งบประมำณต่อเนือ่งเพ่ือกำรบรหิำรกรอบประเดน็วจิยัมุง่เป้ำจำก คอบ

ช. จ�ำนวน 286 ล้ำนบำท  และผลงำนวจิยัจำกทุนมุง่เป้ำท่ี สกว. บรหิำร

นั้น ได้ใช้ประโยชน์และได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนผู้ใช้ว่ำ ตอบ

สนองกำรพัฒนำประเทศ ทั้งกำรลดต้นทุนกำรผลิต สร้ำงรำยได้ให ้

กับประเทศ  และกระจำยรำยได้สู่ท้องถ่ิน ในหลำยประเด็น อำทิ  

กำรจัดกำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร กำรพัฒนำระบบ

โลจสิตกิส์ และกำรพฒันำผลติภณัฑ์สร้ำงสรรค์ทำงวฒันธรรม เป็นต้น 

3.  การสร้างกลไกการน�าผลงานวจิยัให้ใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่างๆ (Research Utilization) เป็นสิ่งที่ สกว. ให้ควำมส�ำคัญควบคู่

ไปกับกระบวนกำรพัฒนำโจทย์วิจัยให้มีคุณภำพ และตอบสนองต่อ

ผู้ใช้ ด้วยงำนวิจัยของ สกว.  ที่สิ้นสุดเฉลี่ยปีละ 1,119  โครงกำร  ได้

น�ำไปสูก่ำรสร้ำงกลไกผลกัดนัให้ผลงำนวจิยัได้ใช้ประโยชน์ทัง้ทำงตรง  

หรือน�ำไปพัฒนำต่อยอดให้เกิดมูลค่ำ และคุณค่ำต่อสังคมใน 3 ส่วน

ส�ำคัญ  ได้แก่  

3.1 กำรสร้ำง และทดลองกลไกกำรจัดกำรให้ผลงำนวิจัยได้

ใช้ประโยชน์ (Research Utilization System: RU) ผ่ำนกลไกของ

คณะท�ำงำน 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนพำณิชย์  ด้ำนนโยบำย  

ด้ำนสำธำรณะ  ด้ำนพื้นที่ และด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน โดยในปีที่ผ่ำนมำผลงำนวิจัยของ สกว. ได้น�ำไปใช้ประโยชน์

ในด้ำนต่ำงๆ รวม 452 โครงกำร ดังนี ้ ด้ำนวิชำกำร จ�ำนวน  6 โครงกำร  

ด้ำนพำณชิย์ จ�ำนวน 34 โครงกำร  ด้ำนนโยบำย จ�ำนวน 105 โครงกำร  

ด้ำนสำธำรณะจ�ำนวน 160 โครงกำร ด้ำนพื้นที่ และด้ำนกำรเสริม

สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน จ�ำนวน 147 โครงกำร และมีผลงำน 

ตพีมิพ์ในวำรสำรวชิำกำรนำนำชำตจิ�ำนวน 1,400 เรือ่ง โดยมค่ีำเฉลีย่

ของจ�ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ ของโครงกำร

ที่สิ้นสุดในปี พ.ศ.2558 เท่ำกับ 2.43 เรื่องต่อโครงกำร  

3.2 กำรจดัท�ำฐำนข้อมลูกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวจิยั (Con-

tent Provider: CP) เป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรจัดระบบข้อมูลกำรน�ำ

ผลงำนวจิยัไปใช้ประโยชน์รำยโครงกำร ทีแ่สดงผลข้อมลูของแนวโน้ม

กำรน�ำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในขั้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้กำรต่อยอด

ผลงำนวิจัย และกำรขยำยผลมีประสิทธิภำพ และตรงตำมควำม

ต้องกำรมำกย่ิงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดกำรเชื่อมโยงงำนในเชิงบูรณำกำร

ระหว่ำงฝ่ำย และตอบโจทย์ ได้อย่ำงทันท่วงทีในลักษณะ Multi 

ง�นที่ปรึกษ�
 สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ก�รลงทุน
(ตอนที่ 1)
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Layer โดย ณ ปัจจุบันได้จัดท�ำข้อมูลไปแล้วจ�ำนวน  941 โครงกำร  

3.3 กำรจัดกิจกรรมสื่อสำรสังคม (Social Communication: 

SC) ในรูปแบบที่หลำกหลำย และเชื่อมโยงควำมรู้จำกงำนวิจัยสู่

หน่วยงำนผู้ใช้ เพื่อให้ผลงำนวิจัยได้ใช้ประโยชน์ในหลำยระดับ ทั้ง

ภำครฐั ภำคเอกชน ภำควชิำกำร ชมุชน ท้องถ่ิน และผูก้�ำหนดนโยบำย 

เช่น กำรจัดสื่อรูปแบบใหม่ที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย กำรจัดประชุม 

น�ำเสนอผลงำนวิจัยต่อสำธำรณะ กำรจัดประกวดกำรสร้ำงสรรค์ส่ือ

รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสื่อสำรงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ให้ประชำชนทั่วไปรับรู้

4. การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานวจิยัทัง้

ในระดับองค์กร และระดับประเทศ ได้บรรลุผลในหลำยมิติ ได้แก่  

4.1 กำรพัฒนำระบบติดตำมประเมินผล (MIS) เพื่อกำร

บริหำรจัดกำรทุนวิจัยภำยใน สกว. ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น  

4.2 กำรพัฒนำระบบงำนทุนวิจัยของ (EPMS) ที่เชื่อมโยงสู่ 

ฐำนข้อมูลทุนวิจัยระดับประเทศ ซึ่งจะตอบสนองต่อควำมต้องกำร

ของผู้ใช้งำนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงำนให้ทุนยิ่งขึ้น 

4.3 กำรพัฒนำระบบสืบค้นผลงำนวิจัยที่แล้วเสร็จ (E-Li-

brary) ณ ปัจจบุนัสำมำรถสบืค้นผลงำนวจิยัได้แล้วถงึ 8,995 โครงกำร 

มีสมำชิกจำกหลำกหลำยสำขำอำชีพท้ังนักวิชำกำร นักวิจัย 

คร ูนกัศกึษำ เกษตรกร ผูป้ระกอบกำร และบคุคลทัว่ไป รวม 208,937 

รำย ซึ่งสะท้อนว่ำงำนวิจัย สกว. นอกจำกจะมีคุณค่ำทำงวิชำกำร

แล้ว ยงัสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลำยสำขำอำชพีอกีด้วย โดย

ในปีที่ผ่ำนมำมีผู้สนใจดำวน์โหลดผลงำนวิจัยรวม 361,610 ครั้ง

5. การขยายภาคีเครือข่ายการวิจัยในประเทศสู่นานาชาติ 

ผ่านโครงการเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research 

Network: IRN) ที่ท�ำหน้ำที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรให้เ

กิดควำมร่วมมือ ณ ปัจจุบัน ได้เกิดเครือข่ำยวิจัยนำนำชำติแล้ว 

จ�ำนวน 8 เครือข่ำย โดยมีนักวิจัยจำก 13 ประเทศเข้ำร่วมในเครือ

ข่ำย และได้สร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรด้ำนกำรวิจัยนำนำชำติ 

จ�ำนวนมำก อำทิ British Council, Royal Academy of Engineering, 

Medical Research Council ประเทศสหรำชอำณำจักร Chinese 

Academy of Sciences (CAS), National Natural Science Founda-

tion (NSFC) ประเทศสำธำรณรัฐประชำขนจีน เป็นต้น

6. การพัฒนาระบบทุนวิจัย และนักวิจัยเพื่อภาคอุตสา-

หกรรม (พวอ.) ซึ่ง สกว. ได้รับงบประมำณจัดสรรเพื่อสนับสนุนกำร

ผลิตนักวิจัยระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก ที่รองรับควำม

ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมในทุกระดับในปี 2556 เป็นปีแรก โดย 

ณ ปัจจุบัน สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัย และนักวิจัยร่วมกับภำค

อตุสำหกรรมแล้วจ�ำนวน 753 ทนุ มผีลงำนวจิยัทีย่ืน่จดสทิธบิตัรแล้ว

จ�ำนวน 4 เรื่อง และมีควำมร่วมมือ (MOU) กับองค์กรต่ำงๆ 8 องค์กร 

โดยเป็นผู้ประกอบกำรภำคเอกชน 7 แห่ง และสถำบันอุดมศึกษำ 1 

แห่ง

ซึ่งจำกข้อมูลข้ำงต้นผู ้เขียนได้เริ่มจำกงำนที่ปรึกษำงำน

โครงกำร กำรจดัท�ำแผนธรุกจิยำสฟัีนสมนุไพรส�ำหรบัผูป่้วยเบำหวำน 

โดยงำนเริ่มต้นจำกสินค้ำ และผลิตภัณฑ์จำกงำนวิจัยของบริษัท 

คุณค่ำป่ำไทย จ�ำกัด ที่จะน�ำงำนวิจัยออกสู่ตลำด ด้วยกำรท�ำธุรกิจ

จำกยำสีฟันสมุนไพรเพื่อผู้ป่วยเบำหวำน โดยมีลักษณะเป็นยำสีฟัน

ประเภทเจลสีเหลืองอ�ำพัน มีรสชำติฝำดอันเกิดจำกรสธรรมชำติของ

สำรสกดัสมนุไพรไทยทีใ่ช้เป็นส่วนผสม แต่ได้มกีำรปรงุแต่งรสชำตใิห้

มีควำมละมุนโดยลดควำมฝำดหรือควำมเฝื่อนลง เพื่อสะดวกแก่ผู้

บรโิภคสำมำรถใช้แปรงฟันได้เป็นประจ�ำ โดยมรีะยะเวลำกำรท�ำงำน 

ประมำณ 6 เดือน (ตำมรูปแผนงำนประกอบ) ซึ่งเป็นกำรท�ำงำนที่ได้

ประโยชน์ทัง้ผูท้ีส่นใจธรุกจิ และทมีทีป่รกึษำ ตลอดจนนกัวิจยัทีท่�ำกำร

ศึกษำน�ำผลงำนคุณค่ำผลไม้ไทยหลกั คือ เปลอืกมงัคุด ทีพ่บว่ำมสีำร

ช่วยหยุดย้ังเลือดออกตำมไรฟัน มำช่วยผู้ป่วยเบำหวำนที่ต้องดูแล

สขุภำพอย่ำงใกล้ชดิ ทมีงำนทีป่รกึษำจะต้องประยกุต์ควำมรูท้ำงด้ำน

กระบวนการผลิตยาสีฟันสมุนไพรส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน
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ระยะเวลา กิจกรรม ผลลัพธ์ 

1.5 เดือน ● การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง การ

ส�ารวจสถานประกอบการ การส�ารวจเอกสาร 

● การส�ารวจข้อมูลตลาดยาสีฟันและยาสีฟันสมุนไพร 

● การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการจ�าหน่ายสินค้า 

● รับทราบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ รวมถึง

ประเมินความพร้อมในการผลิตและจ�าหน่ายในด้านต่างๆ 

● ข้อมูลตลาดยาสีฟันและยาสีฟันสมุนไพร และข้อมูลตลาดของ

คู่แข่งขัน 

● ข้อมูลตลาดยาสีฟันและยาสีฟันสมุนไพร ที่มีจ�าหน่ายใน

ประเทศไทย 

● ประมาณการต้นทุนการผลิตและการจ�าหน่ายสินค้าในระดับ

อุตสาหกรรมเบื้องต้น 

4.5 เดือน ● การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

● การจัดท�าแผนการตลาด 

● การจัดท�าแผนการผลิต 

● การจัดท�าแผนการบริหารจัดการ 

● การจัดท�าแผนการเงิน 

● กลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมส�าหรับยาสีฟันสมุนไพร

เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน 

● แผนการตลาดเบื้องต้น 

● แผนการผลิตเบื้องต้น 

● แผนการบริหารจัดการเบื้องต้น 

● แผนการเงินเบื้องต้น 

6 เดือน ● การจัดท�าแผนธุรกิจ ● แผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ 

บริหำรธุรกิจในหลำยๆ ด้ำน ทั้งวิชำกำรผลิต กำรบริหำรกำรจัดกำร กำร

บญัชกีำรเงนิ กำรตลำด ฯลฯ มำใช้ให้ได้จรงิในธรุกจิ ทมีทีป่รึกษำจงึต้อง

ประชุมหำรือทั้งศึกษำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว มำอธิบำยให้ผู้ที่จะ

น�ำไปใช้ในธุรกิจเข้ำใจ เริ่มจำกต่อยอดงำนวิจัยมำท�ำธุรกิจจำกกำร

อธิบำยกำรตลำดผ่ำน SWOT Analysis ให้ผู้ท�ำธุรกิจเห็น เริ่มตั้งแต่ 

Strong ข้อด ีจดุแขง็ของผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นสนิค้ำเฉพำะกลุม่ลกูค้ำ (กลยุทธ์

ด้ำนผลิตภัณฑ์) ที่ชัดเจน Weakness ข้อที่ยังมีปัญหำหรืออุปสรรค 

(กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย) ที่ผู้ประกอบธุรกิจใหม่ยังขำดควำม

ช�ำนำญ Opportunity โอกำสธุรกิจสำมำรถอยู่ได้ (กลยุทธ์ด้ำน

รำคำ และกำรบัญชี โครงสร้ำงต้นทุนกำรผลิต และปริมำณกำร

ผลิต ผ่ำนกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงนิ) และ Threat อปุสรรค (กลยทุธ์

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด) ที่ผู้ด�ำเนินกำรจะเข้ำมำด�ำเนินธุรกิจ

ยำสีฟันชนดิใหม่ (ฉบบัหน้ำพบกันในรำยละเอยีดกลยุทธ์ในแต่ละ 

SWOT Analysisc และงำนที่ปรึกษำ กำรลงทุนในธุรกิจกล้วย)


