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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานส าคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาประเทศ และเป็น

ปัจจัยหลักในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์กับ 
วว. และประเทศในหลายด้านได้แก่ ท าให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในสาขาต่างๆ เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และในการพัฒนางานวิจัย เป็นการการ
สร้างศักยภาพองค์กรเพ่ือให้พร้อมต่อการแข็งขันในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน  
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้หันมาใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกทางการทูตมากขึ้น  

ในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของสถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ พบว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลก็คือ การขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ อีกทั้งยังขาดการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่ดีในการเตรียมการที่จะการสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ดังนั้นแนวทางที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศควรตั้ง
งบประมาณเพ่ือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี ควรมีการจัดท าแผนระยะยาว และก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน ในการเตรียมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยกับต่างประเทศ 
ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และให้นโยบายในการด าเนินความ
ร่วมมือกับต่างประเทศอย่างชัดเจน วว. ควรร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภายในประเทศทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนภายในประเทศ ได้แก่ หน่วยงานภายใน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะร่วมกันจัดท าแผนงาน แผน
งบประมาณของโครงการทั้งหมด รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรพิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการด้วย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่เป็นโครงการใหญ่ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์จาก
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เป็นหลักส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ท าความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายอย่าง
ชัดเจน เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
โดยควรก าหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าทุก 6 เดือน ควรมีการจัดให้นักวิจัย ของ วว. มีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางความร่วมมือในสาขางานวิจัยต่างๆ และร่วมจัดท าข้อเสนอโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือผลส าเร็จในทางปฏิบัติต่อไป และควรพัฒนาบุคลากร วว. ให้มีศักยภาพมากขึ้นทั้งในด้าน
วิชาการ ภาษา และการสื่อสาร 

ในการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ดีและประสบ
ความส าเร็จนั้นควรมีงบประมาณและการบริหารจัดการที่ดีพอ ท าการบูรณาการความร่ วมมือกับ
หน่วยงานภายในประเทศด้วยเพ่ือจัดตั้งเป็นทีมความร่วมมือในการจัดตั้ง โครงการที่ครอบคลุม



จ 

หลากหลายสาขางานวิจัยและมีการวางแผนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนิน ก็จะท าให้
เกิดผลลัพธ์จากความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ทั้งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง และคิดค้นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้จ าเป็นต้องมีวิจัย
อย่างลึกซึ้งมากขึ้น แต่ละหน่วยงานวิจัยมักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิจัยนั้นๆ การบูรณาการ
งานวิจัยเพ่ือให้เกิดงานวิจัยที่เป็นสหสาขาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่มี
คุณค่าและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ประกอบกับไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น เพ่ือให้ไทยสามารถแข่งขันในด้านการวิจัย
และพัฒนาควรมีการผสมผสานความรู้ ความสามารถในศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน การมีเครือข่ายวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าร่วมกันจะท าให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก การที่จะมีเครือข่ายวิจัยที่ดีและสามารถท างานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องนั้นมีปัจจัยหลาย
ประการที่จะต้องค านึงถึง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่
จัดตั้งขึ้น เพื่อด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยที่ประกอบด้วยกลุ่มงานวิจัย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิจัยและ
พัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 2) กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ โดย
คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ได้ก าหนดทิศทางและ
วางกรอบนโยบายด าเนินงานในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2556–2558 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการท างานของ วว. ให้ตรงตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

1) ผลักดันผลงานวิจัย และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว . ในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SMEs) ไทยในการค้าและการลงทุนเพ่ือการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2) มุ่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างทุนทางปัญญาของชาติ สร้างความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในระดับภูมิภาค /
พ้ืนที่ ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ วว. และชุมชนฐานราก 

3) มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ครบห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

4) สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
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5) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย พัฒนา และบริการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ วว. ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและชุมชน เพ่ือการ
พัฒนาความแตกต่างภายใต้ Green Technology บนองค์ความรู้ที่ช านาญตามแผน Green Growth 
ของรัฐบาล โดยการสนับสนุนให้เอกชนลงทุน และที่ วว. สามารถลงทุนได ้

6) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรด้วยระบบปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนากลไก 
เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ทันสมัยและคล่องตัว 

วว. ได้จัดท ายุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2555–2564 ทั้งหมด 4 
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์พันธกิจ ของแผนฯ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน วทน. ของ วว. เพ่ือสนับสนุนสังคมฐานความรู้
อย่างทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของประชาชนส่วนใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพ่ิมขีดความสามารถด้าน วทน. ของ วว. เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพ่ิมขีดความสามารถด้าน วทน. ของ วว. เพ่ือสนับสนุนความมั่นคง
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
การด าเนินงานด้านการวิจัยที่ประกอบด้วยกลุ่มงานวิจัย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวิจัยและพัฒนา

ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 2) กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ มีรายละเอียดของการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1) กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานคือเพ่ือ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม ให้กับผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่
สอดคล้องความต้องการตามนโยบายของชาติ ภาคธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

–  ก าหนดทิศทางและด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองกลุ่ม
อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ และสร้าง
คุณภาพชีวิต 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเสริม สร้างศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบนพื้นฐานเทคโนโลยี 

–  ด าเนินการด้านเทคนิคและวิชาการในการน าเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจ
ใหม่ด้วยการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี 

–  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

–  ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จัดการองค์ความรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ สร้างทีม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และสร้างผู้สืบทอดเพ่ือความเป็นเลิศ 

–  ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรม และน าไปใช้ประโยชน์ 
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กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ แบ่งเป็น 4 ฝ่าย 1 ศูนย์ ดังนี้ 
(1)  ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร 
(2)  ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
(3)  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(4)  ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร 
(5)  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย/ศูนย ์
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ดังนี้ 

(1)  ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร แบ่งเป็น 3 ภารกิจย่อย ได้แก่ การเพ่ิมมูลค่าผลิต ผลเกษตร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

–  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี รวมทั้งออกแบบกระบวนการผลิต 
ต้นแบบกระบวนการ และต้นแบบเครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือแปรรูปผลิตผลเกษตรให้เป็นอาหารเพ่ือ
สุขภาพอาหารเพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

– ปรับปรุงกระบวนการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมอาหารขนาด
กลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน 

–  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร
อุตสาหกรรม 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมอาหาร 

–  สร้างความพร้อมด้านข้อมูล แนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดสากล เช่น Food 
Safety, Food Traceability, GMP, HACCP เป็นต้น 

(2)  ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ภารกิจย่อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และยา
จากสมุนไพร เวชส าอาง น้ ามันหอมระเหย โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

–  วิจัย พัฒนา ยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร อย่างครบ
วงจร รวมทั้งถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดย
เน้นผลิตภัณฑ์ยาสูตรต ารับไทย ผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลร่างกาย และ ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ 
ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (รูปแบบใหม่) ผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหย 
โดยมุ่งสนับสนุนธุรกิจสปาและเครื่องหอมไทย 

–  ปรับปรุงกระบวนการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมในด้านเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

–  จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร วิเคราะห์เชิงลึกระดับโมเลกุล และโครงสร้างทางเคมี 
เพ่ือการบ่งชี้ชนิดคุณสมบัติ การใช้ประโยชน์ และการก าหนดมาตรฐานสมุนไพรแต่ละชนิด 
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(3)  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบ่งเป็น 3 ภารกิจย่อย ได้แก่ ศูนย์จุลินทรีย์ สารชีวภาพ
และชีวภัณฑ์และกระบวนการผลิตชีวภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

–  รวบรวม คัดแยก จ าแนก เก็บรักษา จัดท าฐานข้อมูล ทรัพยากรชีวภาพ ในกลุ่ม
แบคทีเรีย ยีสต์ รา และสาหร่าย โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี อณูพันธุ
ศาสตร์ (Molecular Genetics) ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน 

–  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี เพ่ือการผลิตสารชีวภาพ ชีวภัณฑ์ 
และนวัตกรรมชีวภาพ ในการน าไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารและยาส าหรับคน พืชและสัตว์ รวมทั้งใช้
ประโยชน์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาไปสู่การผลิตทั้งในระดับฐานรากและในเชิง
พาณิชย์ 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมในการพัฒนาจุลินทรีย์และชีวมวล พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารชีวภาพและชีวภัณฑ์
และพัฒนากระบวนการผลิตชีวภาพ 

–  สร้างฐานข้อมูลชีวภาพอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ประเทศ 

(4)  ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งเป็น 3 ภารกิจย่อย ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย การ
ผลิตพืชและการใช้ประโยชน์ และสถานีวิจัยล าตะคอง โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

–  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ พืช
สมุนไพร ผักผลไม้ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ สารปูองกัน /ก าจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน
ระบบการผลิตอย่างครบวงจร ครอบคลุมถึงการขยายพันธุ์พืช และการสร้างมูลค่าของเหลือใช้จาก
อุตสาหกรรมและการเกษตร 

–  วิจัยและพัฒนาการยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
หลังการเก็บเก่ียว 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีการเกษตร 

–  บริหารจัดการสถานีวิจัยล าตะคอง เพ่ือเป็นแหล่งองค์ความรู้การทดลอง
ภาคสนาม และสนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในงานศึกษาวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว.  

(5)  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย แบ่งเป็น 3 ภารกิจย่อย ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหารและ
ผลิตผลเกษตร บรรจุภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม และวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

–  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการลดผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ให้ความปลอดภัยกับสินค้า และลดการสูญเสียให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสินค้าอุตสาหกรรม 
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–  วิจัย พัฒนา นวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้มีโครงสร้างที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน 
โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการบรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟ (Active Packaging) บรรจุภัณฑ์ฉลาด บรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และพลาสติกย่อยสลายได้ 

–  บริการวิจัยและพัฒนา บริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ บริการข้อมูล
ข้อสนเทศ รวมทั้งให้บริการฝึกอบรมแก่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

–  จัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการและเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์  
2) กลุม่วิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรธรรมชาติและของเหลือทิ้ง สนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และฟ้ืนฟูระบบนิเวศ รวมทั้งการ
สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรม เพ่ือการพ่ึงตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

–  ก าหนดทิศทางและด าเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพ่ึงตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและเสริมสร้างศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบนพื้นฐานเทคโนโลยี 

–  ด าเนินการด้านเทคนิคและวิชาการในการน าเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจ
ใหม่ด้วยการถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี 

–  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุ–
สิทธิบัตรและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

–  ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จัดการองค์ความรู้ แบ่งปันองค์ความรู้ สร้างทีม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และสร้างผู้สืบทอดเพ่ือความเป็นเลิศ 

–  ประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานทางวิชาการ เพื่อสร้างพันธมิตรการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรม และน าไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 
(1)  ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน 
(2)  ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
(3)  ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ 
(4)  ฝ่ายวิศวกรรม 
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของฝ่าย 
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนี้ 
(1) ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน แบ่งเป็น 2 ภารกิจย่อย ได้แก่ พลังงานทดแทน และ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
–  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี รวมทั้งออกแบบกระบวนการผลิต 

ต้นแบบ กระบวนการ และต้นแบบเครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือแปรรูปชีวมวลให้เป็นเชื้อเพลิงสะอาด เช่น 
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เอทานอล ไบโอดีเซล ไบโอก๊าซ ก๊าซเชื้อเพลิง และไฮโดรเจนที่มาจากเทคโนโลยีการหมักหรือ
เทคโนโลยีความร้อน–เคมี (Fermentation and Thermo–Chemical Conversion Technologies)  

–  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี เพ่ื อเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน
ของอุปกรณ์ความร้อนไฟฟ้า รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ของการก่อสร้าง 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมในด้านพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

–  บริการตรวจประเมินพลังงานในการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง การเกษตร 
อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า และที่อยู่อาศัย 

(2)  ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร แบ่งเป็น 6 ภารกิจย่อย ได้แก่ เทคโนโลยี
การบ าบัดมลพิษทางน้ า เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีการจัดการของเหลือใช้และของเสีย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

–  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยี รวมทั้งออกแบบกระบวนการผลิต 
ต้นแบบกระบวนการ และต้นแบบเครื่องมืออุปกรณ์ ในเทคโนโลยีต่อไปนี้ได้แก่ เทคโนโลยีการบ าบัด
มลพิษทางน้ า ประกอบด้วย การบ าบัดมลพิษน้ าเสีย การจัดการน้ าสะอาดจากน้ าทะเล/น้ ากร่อย และ
การหมุนเวียนใช้น้ าซ้ า เทคโนโลยีสะอาด ประกอบด้วย การลดมลพิษที่แหล่งก าเนิดทั้งน้ า อากาศ 
และขยะ การประเมินวัฏจักรชีวิต และกลไกการพัฒนาที่สะอาด และเทคโนโลยีการจัดการและเพ่ิม
มูลค่าของเหลือใช้และของเสีย จากขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม และขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมในด้านเทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษทางน้ า เทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีการ
จัดการของเหลือใช้และของเสีย รวมถึงให้บริการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

–  วิจัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และฟ้ืนฟูป่า สัตว์ป่า และ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

–  วิจัย ศึกษา และวางแผนด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ประเทศ การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม เมืองและชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว 

–  บริหารจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชตามภารกิจ พ้ืนที่สงวนชีวมณฑล 
และสนับสนุนพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินงานวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูป่าไม้ 
สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เผยแพร่และให้การศึกษาองค์ความรู้ทางธรรมชาติ และจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

(3)  ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ แบ่งเป็น 3 ภารกิจย่อย ได้แก่ วัสดุก้าวหน้า วัสดุพลังงาน และ
เทคโนโลยีบล็อกประสาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

–  วิจัยและพัฒนา รวมทั้งออกแบบกระบวนการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์ ใน
นวัตกรรมดังต่อไปนี้ได้แก่ วัสดุก้าวหน้า เช่น เซรามิกพรุนตัว เซรามิกวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์เซรามิก 
วัสดุนาโน พอลิเมอร์เมมเบรน วัสดุพลังงาน ได้แก่ วัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานได้ เช่น วัสดุเทอร์โม 
อิเล็กทริก และวัสดุประหยัดพลังงาน เช่น วัสดุฉนวน และเทคโนโลยีบล็อกประสาน 
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–  วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์
ทางอุตสาหกรรมการเกษตร การแพทย์ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมทั้งพัฒนาระบบการ
ก่อสร้างทางเลือกด้วยเทคโนโลยีบล็อกประสาน 

–  บริการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และ
ให้บริการฝึกอบรมในด้านวัสดุเซรามิก เมมเบรน วัสดุนาโน และวัสดุก่อสร้าง 

–  ปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเซรามิก และ
ต่อเนื่อง 

(4)  ฝ่ายวิศวกรรม แบ่งเป็น 2 ภารกิจย่อย ได้แก่ การวิจัยพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักร
และกระบวนการผลิต และสนับสนุนงานวิจัยด้านวิศวกรรม โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

–  วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดและบ่มเพาะเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ การเกษตร และพลังงานทดแทน เพ่ือทดแทน
การน าเข้าและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

–  บริการออกแบบทางวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งบริการที่ปรึกษา 
บริการวิเคราะห์ทดสอบ และให้บริการฝึกอบรม ในด้านกระบวนการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ทาง
อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ การเกษตร และพลังงานทดแทน 

–  สนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาต้นแบบเครื่องมืออุปกรณ์และต้นแบบโรงงานน าทาง 
จากข้อมูลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ใน วว. จะเห็นว่า วว. มีการด าเนินงานวิจัยที่

หลากหลายสาขาสามารถบูรณาการงานวิจัยได้ภายในองค์การซึ่งเป็นงานที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่เพ่ือให้เกิดการสร้างเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นอีก 

การด าเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศของ วว. ในฐานะที่ วว. เป็นองค์กรที่มี
พันธกิจหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ
ผลักดันการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม วว. ไดสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการต่างประเทศโดยไดให้ความส าคัญกับความร่วมมือกับต่างประเทศ เนื่องจากการ
ด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งในการสร้างเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีความเข้มแข็ง 
และยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้วย การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุม การสัมมนา การอบรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู
และประสบการณ และการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน  

ดังนั้นเพ่ือให้ วว. สามารถ เป็นองค์กรชั้นน าระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของ วว. จึงจ าเป็นต้องมีเครือข่ายวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าร่วมกันเพ่ือสามารถแข่งขันได้ แต่การที่จะมีเครือข่าย
วิจัยที่ดีและสามารถท างานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องได้นั้นก็มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ต้อง
พิจารณาด้วย 
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การศึกษาวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือเสนอแนะแนวทางที่ดีในการด าเนินความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. กับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้าน
งานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 

 
1.2  ค าถามการศึกษา  

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศที่ผ่านมาของ วว. ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการ 
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การฝึกอบรม/การเยี่ยมเยือน แต่การแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยใน
รูปแบบการร่วมมือท างานวิจัยร่วมกันยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม การที่จะท าให้เกิดความร่วมมือใน
รูปแบบการร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศต้องมีแนวทางอย่างไรบ้าง  
 
1.3  สมมติฐานการศึกษา  

งบประมาณเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการสร้างเครือข่ายการวิ จัยด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ดีกับหน่วยงานในต่างประเทศใช่หรือไม่ 

 
1.4  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.4.1  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเครือข่ายเพ่ืองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.4.2  เพ่ือหาแนวทางท่ีดีส าหรับการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ 
 

1.5  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา  
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีขอบเขตและวิธีการศึกษา ดังนี้ 
1.5.1  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของ วว. กับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ ระหว่างปี 2556–2558  
1.5.2  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจาก วว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่

ด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.5.3  จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ดี 
 

1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1  ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานวิจัยไทย (วว.) และหน่วยงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

1.6.2  ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ วว. กับหน่วยงานวิจัย
ในต่างประเทศ ที่ชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศต่อไป 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  SWOT Analysis1 
การวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ เป็นกรอบ

แนวคิดในการประเมินสภาพการณ์ส าหรับองค์กร ทฤษฎีนี้คิดค้นขึ้นโดย อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert 
Humphrey) ไดน าเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษที่ 
1960–1970 หลักการส าคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ
2 ด้าน คือ สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก เพ่ือให้รูจักตนเองและรูจักสภาพแวดล้อม 
ในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กร ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพการณ์ภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ ค าว่า 
"SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ 

Strengths–จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
Weaknesses–จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
Opportunities–โอกาสที่จะด าเนินการได ้
Threats–อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร 
หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจ 2 ด้าน คือ 

สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น  
การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง  
(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส–อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกองค์กรทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจและจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่างๆ ที่
องค์กรมีอยู่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดกลยุทธ์และ
การด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไปส าหรับความหมายและค าจ ากัดความ
ของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้ 

2.1.1.1 การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายใน 
1) จุดแข็ง (Strength) คือ ผลกระทบทางบวกที่เกิดขึ้นจากสภาพ

ภายในขององค์กรหรือเป็นข้อไดเปรียบในการด าเนินงาน หรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายใน
                                                 
1 กระทรวงอุตสาหกรรม, การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT Analysis) รายสาขา
อุตสาหกรรม [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.dip.go.th/Portals/0/AEC/SWOT_Analysisของอุตสาหกรรม
รายสาขา.pdf [23 พฤษภาคม 2558]. 
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องค์กรที่สามารถกระท าไดดี กล่าวโดยทั่วไปแล้วองค์กรทุกแห่งควรต้องทราบถึงความสามารถที่เป็น
จุดเด่นของตนเอง ซึ่งต้องมีการพิจารณาในทุกๆ องค์ประกอบ เช่น การตลาด การบริหาร การเงิน 
การผลิตการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็งเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือ
แนวทางในการด าเนินงานต่างๆ ให้ตนเองมีความโดดเด่นหรือสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจากคู
แข่งขัน ตัวอย่างของจุดแข็ง ไดแก คุณภาพผลิตภัณฑ์ขององค์กร วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ฐานะทาง
การเงินที่ม่ันคง เป็นต้น 

2) จุดอ่อน (Weakness) คือ ผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นจากสภาพ
ภายในของบริษัทหรือข้อเสียเปรียบในการด าเนินงานหรืออาจหมายถึงการด าเนินงานภายในบริษัทที่
ไมสามารถกระท าไดดีและส่งผลให้องค์กรเกิดความเสียเปรียบในการด าเนินธุรกิจได ตัวอย่างของ
จุดอ่อน ไดแกต้นทุนทางการผลิตที่สูงกว่าคูแข่งขัน ปัญหาด้านพนักงานขาย ภาพลักษณ์ขององค์กร
เป็นต้น 

2.1.1.2 การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก 
1) โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพการณ์ภายนอกที่เป็น

ผลกระทบที่เกิดจากสภาพการณ์ภายนอกขององค์กรที่ส่งผลทางด้านบวกต่อการด าเนินงาน ผู้บริหาร
จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการณ์ภายนอกอยู่เสมอเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว รวมทั้งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการแข่งขันอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ภายนอกเหล่านี้ 

2) อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพการณ์ภายนอกที่คุกคามหรือมี
ผลเสียต่อการด าเนินงานขององค์กร หรืออาจหมายถึงผลกระทบด้านลบของสภาพการณ์ภายนอกที่มี
ต่อการด าเนินงานซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องระมัดระวังในสิ่งที่เป็นข้อจ ากัดของการด าเนินธุรกิจเนื่องจาก
เป็นสิ่งทีก่่อให้เกิดผลเสียหายได เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขข้อจ ากัดหรืออุปสรรคเพ่ือไมให้
เกิดขึ้นได แต่ถ้าเรามีการวิเคราะห์และคาดการณลวงหน้าถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได เราก็จะ
สามารถหาทางป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลงไปได ตัวอย่างของอุปสรรคจากภายนอก ไดแก
ภัยธรรมชาติต่างๆ ความแข็งแกร่งของคูแข่ง ต้นทุนทางพลังงานที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย 

2.1.1.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่างๆ ทั้งภายนอกและ

ภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรอย่างไรจุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงานโอกาสทาง
สภาพการณ์จะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพการณ์จะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT 
นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทาง
ที่เหมาะสม 
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2.1.1.4 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ SWOT 
1) การประเมินสภาพการณ์ภายในองค์กร การประเมินสภาพการณ์

ภายในองค์กรจะเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรใน
ทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมิน
สภาพการณ์ภายในองค์กรคือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง 
ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารงาน ซึ่งไดแก คน 
เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพ่ือให้เข้าใจสถานกา
รณและผลของกลยุทธ์ที่ไดก าหนดไวก่อนหน้านี้ด้วยจุดแข็งขององค์กร คือการวิเคราะห์สภาพการณ์
ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์กรนั้นเอง ว่าสภาพการณ์ใดที่เป็นข้อไดเปรียบหรือเป็นจุดเด่นที่
น ามาพัฒนาได และควรด ารงไวเพ่ือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัท ส่วนจุดอ่อนขององค์กร
นั้นเป็นสภาพการณ์ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์กร ว่าสภาพการณ์ใดที่ท าให้เกิดความ
เสียเปรียบ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป 

2) การประเมินสภาพการณ์ภายนอกองค์กร การประเมินสภาพการณ์
ภายนอกองค์กรนั้น จะท าให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานซึ่งไดรับผลกระทบ
จากสภาพการณ์ในการด าเนินงานทั้งในและระหว่างประเทศ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ เช่น อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจนโยบายการเงิน งบประมาณ) ด้านสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตราการรู
หนังสือของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี) ด้านการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายทางการเมือง ด้านเทคโนโลยี เช่น นวัตกรรมการผลิตพัฒนาการด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ ์เป็นต้น โอกาสจากสภาพการณ์จะเป็นการวิเคราะห์ว่าสภาพการณ์ภายนอกใด
ที่สามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมต่อการด าเนินงานและสามารถน าข้อดี เหล่านี้มา
เสริมสร้างให้องค์กรเข้มแข็งขึ้น ส าหรับอุปสรรคจากสภาพการณ์จะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้อง
หลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและมีความพรอมที่จะเผชิญกับผลกระทบดังกล่าว 

2.1.2  แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2 หมายถึงการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

ข้ามเขตพรมแดนของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยรัฐหรือตัวแสดงอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือ
หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสังคม ซึ่งเกิดขึ้นข้ามขอบเขตของสังคมการเมืองหนึ่งๆ ในกรณี
ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยด้วยกัน หรือกลุ่มคนไทยด้วยกันในไทยไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนลาวถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ และความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมโลกลักษณะของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ 

                                                 
2 นพปฏล  สุนทรนนท,์ ความร่วมมือ...ทางรอดส าคัญขององค์การ [ออนไลน์], 20 พฤษภาคม 2556, แหล่งที่มา: 
http://www.iparsu.org/index.php?lite=article&qid=42081233 [23 พฤษภาคม 2558]. 
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1)  ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศอาจกระท าอย่างเป็นทางการโดยรัฐ หรือโดยตัวแทนที่ชอบธรรมของรัฐ เช่น การประชุมสุด
ยอด การด าเนินการทางการทูต การแถลงการณ์ประท้วง การยื่นประท้วงต่อองค์การสหประชาชาติ 
หรืออาจเป็นการกระท าไม่เป็นทางการ เช่น การก่อการร้าย การกระท าจารกรรม การโจมตีประเทศ
หนึ่งโดยสื่อมวลชนของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งไม่ได้กระท าการในนามของรัฐ เป็นต้น  

2)  ความสัมพันธ์ในลักษณะร่วมมือหรือขัดแย้ง ความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 
เช่น สงคราม การแทรกแซงบ่อนท าลาย การขยายจักรวรรดินิยม การผนวกดินแดนของอีกประเทศ
หนึ่ง ส่วนความร่วมมือ ได้แก่การกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต การร่วมเป็นพันธมิตร การให้ความ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเป็นต้น 

ขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ เช่นความสัมพันธ์
ทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย 
ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ความสัมพันธ์ที่มุ่งให้มีการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้และความช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น มีการร่วมมือกันค้นคว้าทดลองและวิจัยในบริเวณทวีปแอนตาร์กติกา การร่วมมือกัน
ระหว่างนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศ เพ่ือกาจัดโรคภัยไข้เจ็บส าคัญ เช่น โรคมะเร็ง การร่วมมือกัน
ส่งเสริมพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การให้รางวัลระหว่างประเทศ จัดการประชุมสัมมนาระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น 

ผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชาติต่างๆ มากกว่าที่เคยเป็นในอดีตเนื่องจาก
จ านวนประชากรโลกเพ่ิมมากข้ึน ประเทศต่างๆ ต้องพ่ึงพากันมากข้ึนในด้านต่างๆ และพัฒนาการของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีผลให้โลกดูจะขนาดเล็กลง ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศนับว่ามีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสังคมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
ความมั่นคงของชาติ ด้านความปลอดภัยและการกินดีอยู่ดีของประชาชน และด้านการพัฒนา 

2.1.3  การทูตวิทยาศาสตร์3 (Science Diplomacy)  
การทูตวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามามีบทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่

สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 นักวิทยาศาสตร์มีความพยายามท่ีจะลดความขัดแย้งของสองขั้ว อ านาจ
คือลัทธิประชาธิปไตยและลัทธิคอมมิวนิสต์ ในปัจจุบันปัญหาของประเทศและประชาคมโลกในยุคไร้
พรมแดน มีการระบาดของโรคติดต่อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ปัญหาการขาดแคลน
น้ าและพลังงาน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
การทูตวิทยาศาสตร์จึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการใช้เป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิดการทูตเชิงวิทยาศาสตร์
อาจแบ่งได้เป็น 3 มิติหลัก ดังนี้  

                                                 
3 The Royal Society, New Frontiers in Science Diplomacy [Online], 12 January 2010, Available 
from: https://royalsociety.org/policy/publications/2010/new–frontiers–science–diplomacy [18 May 
2015]. 
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1)  วิทยาศาสตร์ในเชิงการทูต (Science in Diplomacy) เป็นการน าข้อมูลหรือ
ค าแนะน าทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการทูต ตัวอย่าง เช่น 
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น  

2)  การทูตส าหรับวิทยาศาสตร์ (Diplomacy in Science) เป็นการใช้การทูต
สนับสนุนความร่ วมมือระหว่ างประเทศด้ านวิทยาศาสตร์  เช่น โครงการ  International 
Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและ 
ประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ อีก 6 ประเทศ  

3)  วิทยาศาสตร์ส าหรับการทูต (Science for Diplomacy) คือการใช้ความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูต ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก าลงัทวีความส าคัญเพ่ิมข้ึนต่อนโยบายทางการทูต4  

ดังนั้นผู้ก าหนดนโยบายจึงหันมาพัฒนาการทูตด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถ
น าไปสู่ การก าหนดกลยุทธ์ทางการทูตได้ การใช้ค าว่า “การทูตด้านวิทยาศาสตร์” (Science 
Diplomacy) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกลุ่มนโยบายการต่างประเทศโดยพิจารณาว่าจะท าอย่างไรใน
การเน้นและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มทดลองน าการทูตด้าน
วิทยาศาสตร์ไปใช้ ขั้นตอนที่จ าเป็นต่อการน ากลยุทธ์การทูตด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมได้ ต้องพิจารณาถึงประเด็นส าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นอันดับ
ต้นๆ อาทิ climate change หรือ ประเด็นปัญหาด้านสุขอนามัยของโลก ซึ่งมีการน าไป ก าหนด
นโยบายและเชื่อมโยงกับสถานการณ์โลก และเป็นเรื่องที่ต้องน ามาพิจารณาโดยรีบด่วน ขณะที่
ประเทศต่างๆ ก าลังแข่งขันกันในการดึงเอาคนเก่งจากทั่วโลกเข้าไปสู่ประเทศของตน เพ่ือช่วยสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสร้างความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม ดังนั้นการเน้นให้มีความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมการเจรจาในประเด็นการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์กับ
ต่างประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางการทูตที่จ าเป็นต่อการมุ่งแสวงความส าเร็จของประเทศ
ด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการใช้การทูตนั้น สามารถท าได้ด้วยการก าหนดนโยบาย 3 Es 
ได้แก่ 

1)  Express national power or influence สื่อให้สังคมทราบถึงศักยภาพทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศว่ามุ่งไปทางใดและก้าวหน้าในระดับใด  

2)  Equipping decision makers with information to support policy ให้
ข้อมูลแก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการก าหนดนโยบาย  

3)  Enhancing bilateral and multilateral relation ส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้ง
ทวิภาคีและพหุภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศที่ก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง รวมถึงประเทศที่ก าลัง
พัฒนาไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต่างให้ความสนใจในการน านโยบายการทูต
                                                 
4 ส านักงานท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การสร้างระบบการทูตด้านวิทยาศาสตร์, รายงานข่าว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากวอชิงตัน [ออนไลน์], ตุลาคม 2556, แหล่งที่มา: http://www.stkc.go.th/ 
content/190500 [18 พฤษภาคม 2558]. 
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วิทยาศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการในระบบการทูต โดยการด าเนินการดังกล่าวมีขั้นตอนที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้  

1)  พัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินนโยบายการทูตด้านวิทยาศาสตร์ การใช้การทูต
วิทยาศาสตร์ ให้ได้มีประสิทธิภาพ ต้องมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันกับนโยบายการต่างประเทศ ดังเช่นผู้
ก าหนดนโยบายควรพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ ของโลกและของประเทศว่าให้ความส าคัญไปทางใด 
ความพยายามในการใช้การทูตวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการจัดล าดับความส าคัญให้อยู่ในระดับชาติ 
ดังเช่นที่ระบุไว้ในนโยบาย 3 Es และขณะเดียวกันผู้ก าหนดนโยบายสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิด
จากแหล่งภายนอกรัฐบาล อาทิ สมาคมวิชาชีพต่างๆ และพยายามสนับสนุนกิจกรรมการทูต
วิทยาศาสตร์ให้เป็นความส าคัญล าดับต้นๆ ของนโยบายทางการทูต  

2)  สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนโยบายต่างประเทศกับกลุ่ม
นโยบายวิทยาศาสตร์ การเพ่ิมความเชื่อมโยงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่ม
หรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน โดยที่ควรเน้นด้านการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง
หรือระหว่างองค์กร จะท าให้แนวทางการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์กับแนวทางการต่างประเทศ
ไปด้วยกันได้ ในหลายๆ ประเทศพบว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และกระทรวงที่
ท างานวิจัยและพัฒนามีบทบาทหลักในงานด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ หากผู้ก าหนดนโยบาย
สามารถน ามาเชื่อมโยงกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ จะช่วยสร้างศักยภาพให้การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ของประเทศ ด าเนินควบคู่กับนโยบายด้านการต่างประเทศด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่มีกระทรวงหลักด้านวิทยาศาสตร์ แต่ให้กระทรวงการต่างประเทศ (Department of State) ท า
หน้าที่บริหารจัดการด้านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมาให้ความส าคัญ
กับการมีที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ (Science Advisor) ท าหน้าที่เป็นศูนย์รวมหน่วยงานวิจัยและ
หน่วยงานวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทางการทูต ต าแหน่งดังกล่าวยังท าหน้าที่ประสาน
เชื่อมโยงหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปสู่ประเด็นที่มีความส าคัญในนโยบายต่างประเทศด้วย 
รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ดังเช่น การพิจารณาเรื่องอาวุธที่มีผลกระทบต่อการท าลายล้าง ความมั่นคงทาง
ไซเบอร์และประเด็นอ่ืนๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยต าแหน่งที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์จะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนได้แก่ Bureau of Oceans and International 
Environment and Science Affairs ทั้งนี้การเชื่อมโยงนโยบายต่างประเทศกับหน่วยงานหรือชุมชน
วิทยาศาสตร์ท าให้ประเทศต่างๆ ได้ประโยชน์จากองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐแต่มีการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น สมาคมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันทางวิชาการ
ต่างๆ เป็นต้น มีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าและใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมที่
แตกต่างกันเข้าด้วยกัน อาทิ การท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายที่สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

3)  เพ่ิมความสามารถด้านการต่างประเทศเพ่ือด าเนินการด้านวิทยาศาสตร์ หนึ่ง
ในแนวทางเพ่ิมความสามารถด้านการต่างประเทศเพ่ือให้สามารถด าเนินการในประเด็นด้าน
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การฝึกอบรมนักการทูตให้เข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งที่ US Department of State ด าเนินการคือ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมใน
สถาบันชื่อ Foreign Service Institute โดยอบรมเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปท างานเกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน



15 

สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และสุขอนามัย ทั้งนี้สถาบันด้านการต่างประเทศที่ผลิตนักการทูตรุ่นใหม่ๆ 
สามารถเพ่ิมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนทราบแนวคิดและ
ความส าคัญได้ อาทิ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก ความมั่นคงด้านพลังงานนิวเคลียร์ 
การพัฒนาเทคโนโลยีจีเอมโอ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร ฯลฯ หรืออาจ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาด้านกฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนโยบายการต่างประเทศ เป็นต้น โดยผู้จัดหลักสูตรอาจ
ประสานกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และหน่วยงานในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ปัจจุบันพื้นฐานด้านนโยบายการต่างประเทศก าลังเปลี่ยนไป การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีและกลุ่มสังคม
ที่ก าลังเกิดใหม่ในกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท าให้การก าหนดนโยบายต้องมีลักษณะ
เป็นพลวัตมากยิ่งขึ้น นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เองก็ต้องเรียนรู้ที่ จะ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย ดังนั้นการทูตวิทยาศาสตร์หรือ Science Diplomacy จะ
เป็นเครื่องมือที่จะมีประสิทธิภาพต่อไป  

การทูตวิทยาศาสตร์มีความหมายครอบคลุมในหลายมิติของการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)5 เช่นการใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การสร้างความเข้าใจทาง
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตวิทยาศาสตร์ การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วทน. ยังถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ผ่านกลไกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ไทยสามารถน าเอาวิทยาศาสตร์
ของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงนโยบายและการน าไปปฏิบัติใช้ โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านการวิจัยการด าเนินโครงการวิจัยร่วม และการแปลงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยจัดการระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
ทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้ง 2 ประเทศโดยเฉพาะการน าองค์ความรู้ในการพัฒนา SMEs จาก
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จอย่างสูงมาแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ เช่นการสนับสนุนเงินงบประมาณ
จากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมงานวิจัยแก่บริษัทเปิดใหม่ การจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้าน วทน. เป็นต้น  

การพัฒนา SMEs ถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวมไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือชุมชน เช่น การสร้างรายได้ การจ้างงาน การแก้ปัญหา
ความยากจน จนถึงระดับประเทศ เช่นการเพ่ิมมูลค่า GDP หรือ มูลค่าการส่งออก เป็นต้น การพัฒนา
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้า ง
มูลค่าโดยตรงต่อธุรกิจ SME “การทูตวิทยาศาสตร์” จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการน าความรู้ 
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมจนถึงทุนจากต่างประเทศ และยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ส าคัญเพ่ือ
การพัฒนา SMEsไทย สู่ตลาดโลก การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยร่วมกับต่างประเทศ เพ่ือใช้

                                                 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ การทูตวทิยาศาสตร์ [ออนไลน]์, 23 กุมภาพันธ์ 2558, แหล่งที่มา: 
http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/482. [25 พฤษภาคม 2558]. 
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ประโยชน์การทูตวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์กับนานาประเทศ การ
ขับเคลื่อนการทูตวิทยาศาสตร์ร่วมกับประเทศต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องแนวทางการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าขึ้นในการน าไทยออกจาก
กลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศรายได้สูง และเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อีกด้วย 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 รายงานผลการสัมมนา เรื่อง จะใช้วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีน าพาไทยสู่
อาเซียนได้อย่างไร6 

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎรได้จัดการสัมมนา
เรื่อง จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าพาไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ซึ่งสรุปสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกัประชาคมอาเซียน
กับข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งน าเสนอโดย ดร . ญาดา  มุกดาพิทักษ์ 
รองเลขาธิการ รักษาการแทนส านักเลขาธิการ สวทน. ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกรอบ
ความร่วมมือ ของอาเซียน การขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน วทน. ในระดับอาเซียน เป็นหน้าที่ของ
กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. ได้ผลักดันให้ไทยมีความริเริ่มและเป็นผู้น า ด้าน 
วทน. ของอาเซียน โดยการริเริ่มให้มีการจัดท า "ข้อริเริ่มกระบี่" เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
เนื่องจากที่ผ่านมาอาเซียนยังไม่มีทศิทางและแผนงานทางด้าน วทน. ที่มีเอกภาพ ซึ่งปัจจุบัน "ข้อริเริ่ม
กระบี่" ถือเป็น blueprint ที่ส าคัญที่ทุกประเทศสมาชิกยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวอาเซียนด้วย วทน. การ
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มกระบี่เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบาย วทน. ของไทย 

2.2.2 Science Diplomacy Networks, Politorbis Nr.49–2/20107 
Lutz–Peter Berg  ได้กล่าวถึงการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ใน ท าการศึกษาเรื่อง 

“Science Diplomacy Networks” ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S & T) ได้รับการตัดสินโดย
หลายประเทศ มีความส าคัญส าคัญต่อการพัฒนาของพวกเขาไม่เพียง แต่ในแง่ของความทรัพย์สินทาง
ปัญญา แต่เป็น แรงผลักดันทางเศรษฐกิจและวิธีการที่จะรับมือกับความท้าทายร่วมกันระหว่าง
ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญที่เพ่ิมขึ้นของ "วิทยาศาสตร์การทูต" คือการสร้างและการ
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์การศึกษาที่สูงขึ้น เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ค าว่า "วิทยาศาสตร์การทูต" สามารถใช้ส าหรับนโยบายต่างประเทศที่มีส่วนสัมพันธ์กับ
วิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแต่มีจุดมุ่งหมายและการปฏิบัติที่ ค่อนข้างต่างออกไป โดยได้
                                                 
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, รายงานผลการสัมมนา เรื่องจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาพาไทยสู่อาเซียน
ได้อย่างไร [ออนไลน]์, 22 กุมภาพันธ์ 2556, แหล่งที่มา: http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/ 
KM/KM%20Post/56/SciASIAN.pdf [23 พฤษภาคม 2558]. 
7 Lutz–Peter Berg, Science Diplomacy Networks [Online], Politorbis Nr.49–2/2010,  Available from:  
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/123766/ichaptersection_singledocument/a67e9b83
-42e1-4d8a-b70e-0459ff901eaf/en/7.pdf [25 May 2015]. 
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ศึกษาการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ 20 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย จีน อินเดีย เยอรมัน ไอ
แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ ออสเตรีย นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา 
บราซิล แคนาดา สหราชอาณาจักร ฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ และ สวีเดน เพ่ือศึกษารูปแบบและแนว
ทางการ ด าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรที่ด าเนินงานด้านการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ 

  
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษานี้จะท าการประมวลข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม เพ่ือวางแนวทางในการสร้างความ
ร่วมมือที่ดีระหว่าง วว. กับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันการ
ด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือความสามารถในการแข่งขันและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยที่ วว. มีจุดแข็งและจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคในด้านต่างๆ 
เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้วสามารถหาแนวทางที่ดีในการด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของ วว. กับหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศต่อไปเพ่ือที่สามารถเติมเต็มและพัฒนางานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
ไทยต่อไป 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 วิธีการศึกษา 

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ
กับต่างประเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยกับ
ต่างประเทศ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเนนการวิเคราะห์จากการด าเนินงานด้าน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศของ วว. ทั้งในส่วนที่ประสบผลส าเร็จ และไมประสบผลส าเร็จ 
ปัญหาอุปสรรคเพ่ือสรุปเป็นแนวทางที่ดีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยกับ
ต่างประเทศ  

ระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วย  
1) ศึกษาโดยการประมวล รวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารรายงาน

ผลการศึกษาและจากบทความต่างๆ  
2)  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศจากสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3)  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางที่ดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยกับ

ต่างประเทศ 
 
3.2  แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา  

3.2.1  แหล่งข้อมูลในประเทศ เช่น เอกสาร บทความ จากหนวยราชการในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และจากบทความอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

3.2.2  ผู้บริหาร ผู้ เชี่ยวชาญ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) ได้แก่  

–  นางฉันทรา  พูนศิริ รองผู้ว่าการวิจัยอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.  
–  ดร. ชุลีรัตน์  บรรจงลิขิตกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว.  
–  น.ส.จันจิรา  สีนวลจันทร์ ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ วว.  
–  ดร. สุภาพ  อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
–  นางสายันต์  กองโกย นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ กรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
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3.3  การเก็บข้อมูล  
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ อาศัยข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิมาใช้ในการวิเคราะห์บน

พ้ืนฐานของการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยข้อมูลที่น ามาใช้นั้นรวบรวมมาจาก 
1) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ 

(ตามข้อ 3.2.2)  
2) ข้อมูลภายในของ วว. ซึ่งหาได้จากรายงานของเอกสารต่างๆ ภายในองค์กร เช่น 

เอกสารแนะน าองค์กร รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน วว. เป็นต้น 
3) ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ข่าวสารหน่วยงานของรัฐ บทความต่างๆ และ

ฐานข้อมูลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น  
 

3.4  วิธีวเิคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาวิเคราะห์ตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 
1)  การวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของ วว. ในการสร้างเครือข่ายที่ดี

ส าหรับการท าความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานในต่างประเทศ 
2)  การวิเคราะห์หาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เพ่ือพยายามหาค าตอบว่าท าอย่างไร หรือมีปัจจัย

สนับสนุนใดจึงสามารถสร้างเครือข่ายที่ดีในการท าความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ เช่น การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ทักษะความสามารถของบุคลากร รูปแบบการ
ท างานภายในองค์กร ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น ซึ่งในท้ายที่สุดจากผลการวิเคราะห์ที่ได้จะท า
ให้ทราบถึงแนวทางการสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี และสิ่งที่ วว. จะต้องปรับปรุง
เพ่ือให้องค์กรมีศักยภาพที่ดีข้ึน  

 
3.5  ผลการศึกษา 

3.5.1  จากการรวบรวมเอกสารด้านข้อมูลการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
ได้ข้อมูลดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานความร่วมมือระหว่าง วว. กับต่างประเทศ ช่วงปี 2555–2558 

 
ประเทศ องค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลส าเร็จ 

จีน Yunnan Academy 
of Science and 
Technology 
Development 
(YASTD)  

Agricultural 
Cooperation on 
Flower and Medicinal 
Plant 

6 ธ.ค.2555–2560 
 (โครงการ 5 ปี)  

1. นักวิจัย วว. ไปอบรม/
ดูงานด้านการเก็บ
รักษาพันธ์พืช 

 Yunnan Academy 
of Science and 
Technology 

The Co–operation in 
the ISO 9001 
Certifications 

ม.ิย. 2556–ม.ิย. 2561  
 (โครงการ 5 ปี)  

1. นักวิจัย วว. ไปจัดการ
อบรมให้แก่นักวิจัย 

YASTD 
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ประเทศ องค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลส าเร็จ 
Development 
(YASTD)  

 

 Yunnan Provincial 
Science & 
Technological 
Exchange Center, 
Yunnan Normal 
University 

Study Visit for 
Technological 
Development of Solar 
Cell in Thailand 
 

ม.ิย. 2558–พ.ค. 2559 
 (โครงการ 2 ปี)  

1. กระทรวงการ
ต่างประเทศ (TICA) 
และรัฐบาลจีน
สนับสนุนงบประมาณ
โครงการ ในการ
แลกเปลีย่นการเยือน
ของนักวิจัย 

2. คาดว่าจะเกิดโครงการ
ความร่วมมือทวิภาคี 
(MOU) ระหว่าง วว. 
กับหน่วยงานจีน  

 World Data 
Center for 
Microorganisms 
(WDCM)  

The cooperation to 
facilitate the access to 
the microbiological 
resources and 
information, promote 
joint researches and 
exchange researchers 

17 ม.ค.2556–ธ.ค. 
2560 
 (โครงการ 5 ปี)  

 

 CSR Co., Ltd. ภายใต้ Agreement on 
Promoting Four 
Cooperation Projects 
between MOST of 
Thailand and MOST of 
China 
“Thailand–China Joint 
Research Center on 
High–speed Railway  

11 ต.ค. 2556–11 
ต.ค. 2561 
 (โครงการ 5 ปี)  

 

ญี่ปุ่น University of 
Hyogo 
 

Project the Research 
on Tropical Rain 
Forest at Sakaerat 
Environmental 
Research Station 

ต.ค. 2555–ก.ย. 2560 
 (โครงการ 5 ปี)  
 

 

 Meijo University 
 

R&D of Transformation 
Technology of 
Microalgae Strains for 
Biofuel Energy  
 
 

Phase I: 14 ก.ย. 
2555–พ.ค. 2558 
 (โครงการ 3 ปี)  
 

Meijo Uni. สนับสนุน  
≈ 200,000 บาท/ปี  
 (bench fee, 
chemicals, lab. 
instrument)  
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ประเทศ องค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลส าเร็จ 
 The National 

Institute of 
Advanced 
Industrial Science 
and Technology 
(AIST)  

Joint Research on 
Innovation on 
Production and 
Automotive Utilization 
of Biofuels from Non–
Food Biomass  

16 พ.ค.2553–มี.ค. 
2558 
 (โครงการ 5 ปี)  
 

 

  “Arsenic Speciation 
Analysis in Food and 
Proficiency Testing 
Program”–Capability 
Building for Certified 
Reference Material 
Production for Food 
Additives in Food 
Matrix 

ม.ีค. 2556–มี.ค. 2557 
 (โครงการ 2 ปี)  

AIST สนับสนุน
งบประมาณ  
6,000,000 บาท  
 

  ผู้เชี่ยวชาญ จาก AIST (ดร.
มิยาซากิ) มาปฏิบัติงานท่ี 
วว.  

 (พ.ค. 2557–2560)  
 (โครงการ 3 ปี)  

AIST สนับสนุน
งบประมาณ (เงินเดือน) 
ผชช. ประมาณ 
2,000,000 บาท/ปี 

  การประชุมประจ าปี 2015 
ครั้งท่ี AIST–TISTR–
NSTDA  

  

  AIST สนในท่ีจะร่วมมือกับ
หน่วยงานวิจัยของไทยเพื่อ
จัดตั้งศูนย์วิจัยทางดา้น
พลังงานทดแทนใน
ประเทศไทย  

  

 DENSO  
coorporation 

Joint Research 
Agreement on 
Screening of High Oil–
Producing Microalgal 
Strains 

16 ก.ย.2557–15 ก.ย.
2558 
 

DENSO สนับสนุน
งบประมาณ 500,000 
บาท  

มาเลเซีย University of 
Putra Malaysia 
(UPM)  
 

Human Probiotic for 
Health Food–
Emphasizing on 
Bioprocess for Mass 
Scale Production 

24 พ.ค.2555–เม.ย.
2558 
 

 

  CONSERVATION AND 
APPLICATION OF 
EXTREMOPHILLIC 

รอลงนาม  
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ประเทศ องค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลส าเร็จ 
LACTIC ACID BACTERIA 
IN FOOD AND FEED 
เพื่อต่อสัญญาความร่วมมือ
จาก MOU เดิมในหัวข้อ 
Human Probiotic  

  CONSULTATION ON 
GOOD LABORATORY 
PRACTICE (GLP) AND 
GOOD 
MANUFACTURING 
PRACTICE (GMP)  

รอลงนาม  

 SIRIM Berhad  
 

14.Collaboration 
Arrangement on  
- Materials science 
- Metrology 
- Other areas as may 

be mutually 
agreed 

14 พ.ค. 2556–14 
พ.ค. 2558 
 

 

 Universiti 
Kabangsaan 
Malaysia (UKM)  
 

The utilization of algal 
technology 
carbondioxide 
sequestration, waste 
treatment, biomass 
conversion and 
utilization 

รอลงนามโครงการ 3 ปี  

สปป.ลาว Pha Tad Ke 
Botanical Garden 
(PTK)  
 

Studying and 
Conserving herbarium 
specimens and living 
collection of Thailand 
and Lao PDR, including 
collaboration in 
carpological 
collections, spirit 
collection and DNA 
samples 

6 มิ.ย. 2557–5 มิ.ย. 
2561 
 (โครงการ 4 ปี)  

 

 Northern 
Agriculture and 
Forestry College 
(NAFC)  

Agricultural Production 
and Plants 
Germaplasm 
 
 

3 มี.ค. 2558–2 ม.ีค. 
2561 (โครงการ 3 ปี)  
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ประเทศ องค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลส าเร็จ 
เวียดนาม Food Industries 

Research Institute 
(FIRI)  

Innovative Technology 
for Probiotic 
Development 

29 พ.ค. 2555– 
28 พ.ค. 2559 
(โครงการ 4 ปี)  

 

 Institute of 
Material Science 
(IMS)  
 

Materials science; 
Research, 
Development, 
Training, Transfer of 
Technology and 
Dissemination of 
Knowledge 

10 เม.ย. 2556– 
เม.ย. 2561 
 (โครงการ 5 ปี)  
 

 

อินเดีย Council of 
Scientific and 
Industrial 
Research (CSIR)  

S&T Cooperation on 
food technology and 
pharmaceutical 
 

24 ก.พ. 2558– 
23 ก.พ. 2560 
 (โครงการ 2 ปี)  

 

อินโดนีเซีย The Agency for 
the Assessment 
and Application 
of Technology 
(BPPT)  

R&D Collaboration in 
the areas of  
–Agro–related R&D 
–Renewable energy 
–Innovation system 

11 เม.ย. 2556–10 
เม.ย. 2559 
 (โครงการ 3 ปี)  
 

 

ฝร่ังเศส Institute De La 
Corrosion  
 

WorldAlu 
การร่วมมือด้านการ
ประเมินความตา้นทานการ
กัดกร่อนของวัสดุโลหะ 

9 ม.ค. 2558–9 ม.ค. 
2560  
 (โครงการ 2 ปี)  

 

  Corrosion performance 
of pre–painted steel: 
Real buildings, model 
buildings and standard 
panels ‘PrePaint’ 

17 ม.ค. 2556–16ม.ค. 
2558 
 (โครงการ 2 ปี)  

 

 Laboratory of 
Mathematics and 
Physics, 
Mechanical 
Energy Group, 
University of 
Perpignan Via 
Domitia (LAMPS)  

Numerical and 
experimental studies 
of a biomass 
gasification plant for 
hydrogen production 
 

21 ส.ค. 56–21 ส.ค. 
2559 
 (โครงการ 3 ปี)  

 

 Alternative 
Energies and 
Atomic Energy 
Commission 

Research 
Collaboration in the 
field of Science, 
Technology and 

13 พ.ค. 2557–12 
พ.ค. 2560 
 (โครงการ 3 ปี)  
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ประเทศ องค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผลส าเร็จ 
(CEA)  Innovation  

สหราช
อาณาจักร 

The Sugar 
Research Institute 
of Fiji (SRIF)  
 

S&T Collaboration in 
the areas of 
Agricultural 
Technology 
- Production of 

mushroom, 
vegetable and fruits  

- Compost Production 
fertilizer and 
Pelletizing including 
of slow release 
fertilizers  

- Use of pheromone 
trapping systems  

- Others areas of 
mutual interest  

27 ธ.ค. 2556–27 ธ.ค. 
2558 
 (โครงการ 2 ปี)  

 

นิวซีแลนด์ UniServices on 
behalf of 
Department of 
Nutrition, 
University of 
Auckland  

S & T Cooperation 
 

1 ส.ค.2557–31 ก.ค. 
2560 
 (โครงการ 3 ปี)  

 

 Massey University S & T Cooperation 
 

30 ก.ค. 2557–29 
ก.ค. 2562 
 (โครงการ 5 ปี)  

– Prof.Richard Archer, 
Massey University 
เป็นคณะกรรมการ 
International 
Advisory 
Committee  

–วว. มีแนวทางจะส่ง
นักวิจัยไปเรียน ป.เอก
ที่ Massey 
University 

 
การด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ ในช่วงปี 2555–2558 ที่ผ่านมา วว. 

ได้ด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศหลายประเทศแลนในสาขาวิชาต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น สปป .
ลาว เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์ ดังนี้  
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3.5.1.1 จีน  
วว. มีความร่วมมือกับจีน โดยร่วมกับ Yunnan Academy of Science 

and Technology Development (YASTD) โดยได้ตัดตั้งโครงการความร่วมมือ 2 โครงการคือ  
1)  Agricultural Cooperation on Flower and Medicinal Plant 

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555–2560) โดยนักวิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตรและฝ่ายเภสัชและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้ไปดูงานด้านการเก็บรักษาพันธ์พืชการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

2)  โครงการ The Co–operation in the ISO 9001 Certifications 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556–2561) โดยนักวิจัยจากส านักรับรองคุณภาพ วว. ได้เดินทางไปจัดการ
อบรมเรื่องมาตรฐาน ISO–9001 ให้เจ้าหน้าที่ของ YASTD 

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับ Yunnan Provincial Science & 
Technological Exchange Center, Yunnan Normal University ภายใต้โครงการ Study Visit 
for Technological Development of Solar Cell in Thailand โดยที่กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณโครงการ การ
แลกเปลี่ยน การเยือนของนักวิจัย โดยคาดว่าจะเกิดโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง วว. กับ
หน่วยงานของจีน 

โครงการ The cooperation to facilitate the access to the 
microbiological resources and information, promote joint researches and exchange 
researchers เป็นโครงการที่ วว. ได้ท าความร่วมมือกับ World Data Center for Microorganisms 
(WDCM) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556–2560) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
จุลินทรีย์ของศูนย์จุลินทรีย์ และแลกเปลี่ยนนักวิจัย 

3.5.1.2 ญี่ปุ่น  
วว. ได้มีความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ทางด้านพลังงานทางเลือก เช่น 

พลังงานจากสาหร่าย โดยท าความร่วมมือกับ Meijo University เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2555–
2558) โดย Meijo University สนับสนุนงบประมาณการวิจัย 200,000 บาทต่อปี โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ในการท างานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น เช่น ค่าการใช้ห้องปฏิบัติการ (bench fee) ค่าสารเคมี ค่าการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

ความร่วมมือกับ AIST ในด้านโครงการความร่วมมือเรื่อง Joint 
Research on Innovation on Production and Automotive Utilization of biofuels from 
non–food Biomass ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2553–2558) โดยเป็นความร่วมมือกับนักวิจัย ฝ่าย
เทคโนโลยีพลังงาน วว.  

ความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์อาหารมี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
Arsenic Speciation Analysis in Food and Proficiency Testing Program และ Capability 
Building for Certified Reference Material Production for Food Additives in Food Matrix 
ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2556–2557) โดยAISTสนับสนุนงบประมาณให้ 6,000,000 บาท 

นอกจากนี้ AIST ยังได้สนับสนุนงบประมาณ 2,000,000บาท ในการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาปฏิบัติงานที่ วว. เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2557–2560) และได้มีการจัด
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ประชุมประจ าปีร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานวิจัย คือ AIST, วว. และ สวทช. โดยมีการน าเสนอ
ผลงานของแต่ละหน่วยงาน เน้นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านงานวิจัยในสาขาพลังงาน เกษตร และ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และ AIST สนในที่จะร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยของไทยเพ่ือจัดตั้งศูนย์วิจัย
ทางด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

โครงการ Joint Research Agreement on Screening of High Oil–
Producing Microalgal Strains เป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน DENSO corporation เป็น
ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2557–2558) โดย DENSO สนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท  

3.5.1.3 มาเลเซีย  
วว. มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในประเทศมาเลเซีย ดังนี้ 
1) โครงการ Human Probiotic for Health Food–Emphasizing 

on Bioprocess for Mass Scale Production เป็นความร่วมมือกับ University of Putra 
Malaysia (UPM) ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2555–2558)  

2) โครงการ CONSERVATION AND APPLICATION OF EXTREMOPHILLIC 
LACTIC ACID BACTERIA IN FOOD AND FEED เพ่ือต่อสัญญาความร่วมมือจาก MOU เดิมในหัวข้อ 
Human Probiotic 

3) ความร่วมมือกับ SIRIM Berhad ด้านวัสดุศาสตร์ และมาตรวิทยา 
ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2556–2558)  

4) ความร่วมมือกับ Universiti Kabangsaan Malaysia (UKM) ด้าน
สาหร่าย ภายใต้โครงการ Utilization of algal technology carbondioxide sequestration, 
waste treatment, biomass conversion and utilization ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอลงนามความ
ร่วมมือ 

3.5.1.4 สปป.ลาว 
ความร่วมมือระหว่างวว. และสปป.ลาว จะเป็นโครงการด้านการเกษตร

และการอนุรักษ์พันธุ์พืช ได้แก่ โครงการ Studying and Conserving herbarium specimens and 
living collection of Thailand and Lao PDR, including collaboration in carpological 
collections, spirit collection and DNA samples ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2557–2561) และ
โครงการ Agricultural Production and Plants Germaplasm ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2558–
2561)  

3.5.1.5 เวียดนาม 
วว. มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยในเวียดนาม ทางด้านเทคโนโลยี

อาหารและวัสดุศาสตร์ ได้แก่ ความร่วมมือกับ Food Industries Research Institute (FIRI) ใน
หัวข้อ Innovative Technology for Probiotic Development ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2555–
2559) และความร่วมมือกับ Institute of Material Science (IMS) ในหัวข้อ Materials science; 
Research, Development, Training, Transfer of Technology and Dissemination of 
Knowledge ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556–2561)  
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3.5.1.6 อินเดีย  
วว. ท าความร่วมมือกับ Council of Scientific and Industrial 

Research (CSIR) ในหัวข้อ S&T Cooperation on food technology and pharmaceutical 
ระยะเวลาโครงการ 2 ปี (พ.ศ. 2258–2560)  

3.5.1.7 อินโดนีเซีย  
วว. มีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยที่ด าเนินงานวิจัยคล้ายกับวว. คือ 

The Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) ทางด้าน
การเกษตร พลังงานทางเลือก และนวัตกรรม โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3ปี (พ.ศ. 2556–2559)  

3.5.1.8 ฝรั่งเศส  
วว. มีความร่วมมือกับหน่วยงานในฝรั่งเศส 3 หน่วยงานคือ Institute De 

La Corrosion โดยร่วมมือด้านการประเมินความต้านทาน การกัดกร่อนของวัสดุโลหะ ระยะเวลา 2 
ปี (พ.ศ. 2558–2560) ความร่วมมือกับ Laboratory of Mathematics and Physics, Mechanical 
Energy Group, University of Perpignan Via Domitia (LAMPS) ในหัวข้อ Numerical and 
experimental studies of a biomass gasification plant for hydrogen production 
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556–2559) และความร่วมมือกับ Alternative Energies and Atomic 
Energy Commission (CEA) ภายใต้โครงการ Research Collaboration in the field of 
Science, Technology and Innovation 

3.5.1.9 สหราชอาณาจักร 
วว. มีความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร มีดังนี้ ความร่วมมือกับ The 

Sugar Research Institute of Fiji (SRIF) ภายใต้โครงการ S&T Collaboration in the areas of 
Agricultural Technology ระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2556–2558) โดยเน้นเรื่อง งานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ พืช ผัก และผลไม้ ปุ๋ยละลายช้า การใช้ฟีโรโมน ได้แก่ โครงการต่อไปนี้ 

1)  Production of mushroom, vegetable and fruits  
2)  Compost Production fertilizer and Pelletizing including of 

slow release fertilizers  
3)  Use of pheromone trapping systems and others areas of 

mutual interest  
3.5.1.10 นิวซีแลนด์  

ความร่วมมือระหว่าง วว. กับนิวซีแลนด์นั้น ได้ท าความร่วมมือกับ 
UniServices on behalf of Department of Nutrition, University of Auckland และ Massey 
University เป็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาโครงการ 3 ปี และ 5 ปี 
ตามล าดับ โดยที่ Prof. Richard Archer จาก Massey University ได้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ 
International advisory committee ของ วว. และ วว. มีแนวทางจะส่งนักวิจัยไปเรียน ป.เอกที่ 
Massey University อีกด้วย 
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3.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์

โดยใช้ SWOT ได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของ วว . การท าความร่วมมือด้าน
งานวิจัยกับต่างประเทศ 

 
SWOT วว.  

จุดแข็ง –  โครงสร้างของ วว. มีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยหลายหนวยงานวิจัยที่ 
ด าเนินงานหลากหลายสาขา ท าให้มีความคลองตัวและเหมาะสมกับภารกิจ 

–  วว. มีประสิทธิภาพและศักยภาพในด้านการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและการ
บริการ มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะและเป็นที่ยอมรับ  

–  วว. มีผลงานวิจัยที่ได้จากการด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 
สามารถถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ 

–  ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนการท าความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ
ต่างประเทศ 

จุดอ่อน –  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานด้านความร่วมมือด้านงานวิจัยกับ
ต่างประเทศไม่มีการจัดตั้งไว้ล่วงหน้า  

–  ขาดนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินการร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น การ
ก าหนดแผนงานความร่วมมือ การก าหนดสาขาการวิจัยและเทคโนโลยีที่
ต้องการ 

–  ระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานมีความแตกต่างกัน
สูงเป็นข้อจ ากัดในการท าความร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 

–  การท าความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน ไม่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน เป็น
นโยบายรัฐบาลก าหนดตัวชี้วัดให้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน แต่ไม่มี
กิจกรรมชัดเจนภายใต้ความร่วมมือนั้น 

–  การท าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) ใน
การด าเนินการร่วมมือกับต่างประเทศ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไม่ก าหนด
กิจกรรมในความร่วมมือที่ชัดเจน ท าให้ไมค่รอบคลุมการจัดสรรผลประโยชน์
ที่อาจเกิดข้ึนจากการท าวิจัยร่วมกัน  

–  ผู้บริหารบางท่านไม่มีวิสัยทัศน์ด้านต่างประเทศและไม่ให้ความส าคัญ 
–  นักวิจัยมีศักยภาพไม่เพียงพอและขาดแรงจูงใจในการด าเนินโครงการกับ

ต่างประเทศ 
–  ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักวิจัย ยังไมแตกฉานถึงระดับการ

เจรจาต่อรอง  
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SWOT วว.  
โอกาส –  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการการแข่งขันและการ

พัฒนาเศรษฐกิจในปัจุบัน ท าให้เกิดความต้องการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนางานวิจัย วทน. ให้ทัดเทียมนานาชาติ 

–  การเปิดการคาเสรี (FTA) และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดโอกาส
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

–  วิกฤติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ โลกอุบัติใหมและภัยทาง 
ความมั่นคง ท าให้งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท
เพ่ิมข้ึน 

–  เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
–  ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้ว ท าให้ 

วว. ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยมากยิ่งขึ้นรับการถ ายทอด
เทคโนโลยีด้วย 

อุปสรรค – การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านการวิจัย 

– หน่วยงานคู่ร่วมมือบางประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน มักจะไม่มีงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันท าให้โครงการหยุดชะงัก  

– การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้การด าเนินนโยบายของรัฐบาลไม่
ต่อเนื่อง 

– สถานการณ์โลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท าให้
โครงการความร่วมมือกับบางประเทศต้องชะลอหรือเลื่อนไป 

–  นโยบายของแต่ละประเทศมีข้อจ ากัดเนื่องจากบางประเทศก็ไม่ให้ข้อมูล
ทั้งหมด ในการท าความร่วมมือ บางประเทศเห็นอีกฝ่ายเป็นคู่แข่ง 

–  ความร่วมมือระหว่างองค์กร ท าให้เกิดโครงการวิจัยร่วมกันได้ยาก เนื่องจาก
ปัญหาในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จึงเป็นแค่การดูงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์

 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของ วว. การท าความร่วมมือ

ด้านงานวิจัยกับต่างประเทศนั้นพบว่า วว. มีจุดแข็ง ได้แก่ โครงสร้างของ วว. มีลักษณะเฉพาะ
ประกอบด้วยด าเนินงานในหลากหลายสาขางานวิจัย เป็นงานวิจัยและพัฒนาในสาขาที่มีความเชียว
ชาญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตร สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
บรรจุภัณฑ์ พลังงานทดแทน และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
ตอบสนองความต้องการของภาคชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างแท้จริง ท า
ให้มีความคลองตัวและเหมาะสมกับภารกิจ วว. มีประสิทธิภาพและศักยภาพในด้านการวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรมและการบริการ มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะและเป็นที่ยอมรับ โดยที่ผลงานวิจัยที่ได้
จากการด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ ความร่วมมือ
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ด้านการวิจัยกับต่างประเทศบางโครงการด าเนินงานไปได้ดีเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงทั้งสอง
หน่วยงานความร่วมมือให้การสนับสนุนเช่น ความร่วมมือระหว่าง วว. กับ The National Institute 
of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่นได้จักตั้งโครงการวิจัย
ร่วมกันโดยหน่วยงาน AIST สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งท าให้โครงการในการท างานวิจัยร่วมกัน
ประสบผลส าเร็จและยังมีโครงการวิจัยอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นักวิจัย วว. กับนักวิจัยต่างประเทศท าให้เกิดความร่วมมือด้านงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จ เป็นการ
ท างานโครงการร่วมกันเนื่องจากมีความสัมพันธ์อันดี และส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือกับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่สนใจผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมาเช่น เรื่องสิทธิบัตร และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
งานวิจัย ต้องการเพียงบทความตีพิมพ์ในวารสารเท่านั้น จึงเกิดความร่วมมือที่ดี 

วว. มีจุดอ่อนในการท าความร่วมมือด้านงานวิจัยกับต่างประเทศหลายประการ
ได้แก่ การขาดงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานด้านความร่วมมือด้านงานวิจัยกับต่างประเทศ ขาด
การจัดท าแผนงบประมาณไว้ล่วงหน้า ขาดนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินการร่วมมือกับต่างประเทศ 
เช่น การก าหนดแผนงานความร่วมมือ การก าหนดสาขาการวิจัยและเทคโนโลยีที่ต้องการ ระดับขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานมีความแตกต่างกันสูงเป็นข้อจ ากัดในการท าความ
ร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ส าหรับการท าความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ผ่านมานั้น ไม่มี
จุดมุ่งหมายชัดเจน เป็นเพียงนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยงานต้องท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน แต่ไม่มีกิจกรรมชัดเจนภายใต้ความร่วมมือนั้น ท าให้การท าบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding, MOU) ในการด าเนินการร่วมมือกับต่างประเทศ ที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่จะไม่ก าหนดกิจกรรมในความร่วมมือที่ชัดเจน ท าให้ไม่ครอบคลุมการจัดสรรผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นจากการท าวิจัยร่วมกัน ในส่วนของนักวิจัยก็มีข้อด้อยที่ศักยภาพของนักวิจัยยังไม่เพียงพอ
และขาดแรงจูงใจในการด าเนินโครงการกับต่างประเทศ อีกทั้งความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักวิจัยก็ยังไมแตกฉานถึงระดับการเจรจาต่อรอง วิสัยทัศน์และการด าเนินการด้านต่างประเทศของ
ผู้บริหารก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่จะท าให้การท าความร่วมมือกับต่างประเทศประสบความส าเร็จรวมทั้งการ
มีส่วนร่วมของนักวิจัยตั้งแต่การเริ่มต้นเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศก็เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
โครงการความร่วมมือส าเร็จได้ 

ส าหรับโอกาสของ วว. ในการท าความร่วมมือด้านงานวิจัยกับต่างประเทศนั้นมีดังนี้ 
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ ท า
ให้เกิดความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยให้ทัดเทียมนานาชาติ การ เปิด
การคาเสรี (FTA) และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ วว. จะได้พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ประกอบกับวิกฤติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ โลกอุบัติใหมและภัยทาง 
ความมั่นคง ท าให้งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทเพ่ิมขึ้น ความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงานวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้ว ท าให้ วว. ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยมาก
ยิ่งขึ้นรับการถายทอดเทคโนโลยีด้วย นอกจากนี้ วว. ยังมีโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถของ
บุคลากรอีกด้วย 

ส่วนอุปสรรค ของ วว. ในการการท าความร่วมมือด้านงานวิจัยกับต่างประเทศมี
หลายประการ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับ
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ต่างประเทศด้านการวิจัยหน่วยงานคู่ร่วมมือบางประเทศโดยเฉพาะในอาเซียน มักจะไม่มีงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันท าให้โครงการหยุดชะงัก การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท าให้การด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง สถานการณ์โลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท าให้
โครงการความร่วมมือกับบางประเทศต้องชะลอหรือเลื่อนไป นโยบายของแต่ละประเทศมีข้อจ ากัด
เนื่องจากบางประเทศก็ไม่ให้ข้อมูลทั้งหมดในการท าความร่วมมือ บางประเทศเห็นอีกฝ่ายเป็นคู่แข่ง 
และความร่วมมือระหว่างองค์กร ท าให้เกิดโครงการวิจัยร่วมกันได้ยาก เนื่องจากปัญหาในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จึงเป็นแค่การดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานส าคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาประเทศ และเป็น
ปัจจัยหลักในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเกิดผลประโยชน ท าให้มี
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ และยังเป็นการส่งเสริมความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดจนส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และในการพัฒนางานวิจัย เป็นการการสร้างศักยภาพ
องค์กรเพื่อให้พร้อมต่อการแข็งขันในอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทย
ได้หันมาใช้ วทน.เป็นกลไกทางการทูตมากขึ้น  

ในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ พบว่าปัจจัยส าคัญที่มีผลก็คือ การขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการและการขาดการบูรณาการระหว่าง วว. กับหน่วยงานในกระทรวงต่างประเทศที่ด าเนินการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นงานหลัก อีกทั้งยังขาดการวางแผนและก าหนดเป้าหมายที่ดีใน
การเตรียมการที่จะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยกับต่างประเทศ  

จากกรณีศึกษาความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) และสถาบันวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ในการด าเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกัน สามารถด าเนินงานวิจัยร่วมกันได้หากมีงบประมาณและการบริหารจั ดการที่ดีพอ 
และควรน าหลักการทูตวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือโดยต้องท าการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในประเทศด้วยและมีการวางแผนการด าเนินงานและติดตามผล เพ่ือขับเคลื่อนให้ 
เกิดผลเป็นรูปธรรม  

 
4.2  ข้อเสนอแนะ. 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการที่จะสร้างเครือข่ายที่ดีในการท าความร่วมมือกับต่างประเทศด้านงานวิจัย

วิทยาศาสตร์นั้นมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) การด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นงานในเชิงนโยบาย โดยเน้นการ

ด าเนินโครงการวิจัยร่วม การแปลงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านการวิจัย ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรร
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งบประมาณที่เพียงพอ ผู้บริหารระดับสูงควรให้นโยบายในการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกับประเทศที่ไดมีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว  

2) วว. ควรมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนภายในประเทศ ได้แก่ 
หน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะร่วมกันจัดท า
แผนงาน แผนงบประมาณของโครงการทั้งหมด รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรพิจารณาให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้วย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือที่เป็นโครงการใหญ่ 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์จากความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที่เป็นหลักส าคัญในการ
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ 

3) การด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศควรก าหนดให้มีผู้ประสานงานของทั้ง
สองฝ่ายอย่างชัดเจน เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง โดยควรก าหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าทุก 6 เดือน 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) จัดตั้งงบประมาณเพ่ือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี ให้เพียงพอต่อการ

ด าเนินงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงงบประมาณในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยศึกษาดูงาน เนื่องจาก วว . มี
หน่วยงานวิจัยหลายฝ่ายและหลากหลายสาขาวิชาที่สามารถด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศได้ 

2) ควรมีการจัดท าแผนระยะยาว และก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือเตรียมการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยกับต่างประเทศ  

3) ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านงานวิจัยกับต่างประเทศแบบบูรณาการ
ที่มีโอกาสส าเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป  

4) ในการท าความร่วมมือกับต่างประเทศควรมีการจัดให้นักวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางความร่วมมือ สาขางานวิจัย และจัดท าข้อเสนอโครงการความร่วมมือ เพ่ือให้การ
ร่วมมือในทางปฏิบัติต่อไป 

5) ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากร วว. ให้มีศักยภาพมากขึ้นทั้งในด้านวิชาการ 
ภาษา และการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศให้ประสบความส าเร็จ
สูงสุด 
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