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บทสรปุผู้บรหิาร (Executive Summary) 
สิทธิบตัรในอตุสาหกรรมหุน่ยนตข์องประเทศไทย 

 
การจัดท า IP Portfolio ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกลุ่มสิทธิบัตร

ตามอุตสาหกรรม และประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ/หรือ 
เชิงสังคม โดยผู้วิจัยมีกระบวนการในการจัดท า IP Portfolio คือ ขั้นตอนที่ 1 ท าการรวบรวมสิทธิบัตรของ
ประเทศไทยที่ยื่นจดทะเบียนในประเทศไทย ขั้นตอนที่ 2 ท าการคัดเลือกสิทธิบัตรเพ่ือจัดท า IP Portfolio 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเกณฑ์การประเมินสิทธิบัตร ขั้นตอนที่ 4 ท าการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 5 ท าการ
ประเมินศักยภาพของสิทธิบัตร และขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงาน Portfolio โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม
สิทธิบัตรการรวบรวมสิทธิบัตรของประเทศไทยที่ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับประกาศโฆษณา (สืบค้น ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 
จ านวน 1,118 ฉบับ ซึ่งน ามาจัดกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม โดยไม่รวมสิทธิบัตรที่มีเอกชน และมูลนิธิ
เป็นเจ้าของ มีจ านวน 228 ฉบับ และมีจ านวนสิทธิบัตรที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม มากกว่า 1 
อุตสาหกรรม จ านวน 11 ฉบับ รวมสิทธิบัตรที่ประเมิน 247 สิทธิบัตร น ามาคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม สามารถแบ่งเป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 14 ฉบับ  

การพัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ผู้วิจัย
ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและจัดท าเกณฑ์ในการประเมิน จากนั้นจึงน าแบบประเมินมา
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือและน ามาให้
ประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม โดยมีการก าหนดเกณฑ์และการให้
น้ าหนักในการค านวณคะแนนและการก าหนดจุดตัดของแบบประเมิน หลักการวิเคราะห์ และการแปลผล
คะแนน และข้อจ ากัดในการประเมิน ซึ่งเกณฑ์การประเมินนั้นประกอบไปด้วยหมวดการประเมินทั้งสิ้น 6 
หมวด ประกอบไปด้วย 1. ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา 2. ศักยภาพด้านเทคโนโลยี 3. ศักยภาพด้าน
การตลาด 4. ศักยภาพด้านการเงิน 5. ศักยภาพด้านกฎหมาย และ 6. ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม นักวิจัยได้ท าการก าหนดผู้ประเมิน คือ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และเจ้าของสิทธิบัตร 
โดยคุณสมบัติของผู้ประเมินสิทธิบัตร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ  มีจรรยาบรรณ และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ตรวจสอบการ
กระจายของผลการประเมินด้วยเทคนิค Kernel Density Estimation ตรวจสอบความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค 
Pearson Correlation และวิเคราะห์การจัดกลุ่มแยกตามระดับศักยภาพของสิทธิบัตรด้วยเทคนิค Cluster 
Analysis 
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จากการประเมินศักยภาพสิทธิบัตรหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม พบว่า  
สิทธิบัตรที่มีศักยภาพด้านสิทธิบัตร มากที่สุด 3 อันดับแรก  

 R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ คะแนนเฉลี่ย 2.70  

 R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ และ 
R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโมัติส าหรับเครื่องท าจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 เท่ากัน 

 R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว  
คะแนนเฉลี่ย 2.35 

 การประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี พบว่า สิทธิบัตรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ  

 R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT คะแนนเฉลี่ย 4.17  

 R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว  
คะแนนเฉลี่ย 3.72  

 R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ ในขั้นตอนของการยึด
ตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก คะแนนเฉลี่ย 3.50  

 การประเมินศักยภาพด้านการตลาด พบว่า สิทธิบัตรที่มีศักยภาพด้านการตลาดมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ  

 R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟ้ืนฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุนและ 1 แกนเลื่อน คะแนน
เฉลี่ย 3.60  

 R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ ในขั้นตอนของการยึด
ตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก คะแนนเฉลี่ย 3.52  

 R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว  
คะแนนเฉลี่ย 3.45  

การประเมินศักยภาพด้านการเงิน พบว่า สิทธิบัตรที่มีศักยภาพด้านการเงินมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  

 R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ ในขั้นตอนของการยึด
ตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก คะแนนเฉลี่ย 3.53  

 R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน คะแนนเฉลี่ย 3.50  

 R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT คะแนนเฉลี่ย 3.47 
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การประเมินผลกระทบด้านกฎหมาย พบว่า สิทธิบัตรมีคะแนนผลกระทบด้านกฎหมายมากที่สุด 
(หมายถึง ความยุ่งยากของขั้นตอนและเวลา) 3 อันดับแรก คือ  

 R1: ชุดหุ่นยนต์ช่วยสอน คะแนนเฉลี่ย 3.80  

 R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT คะแนน 3.50  

 R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัวคะแนน
เฉลี่ย 3.33  

โดยมีภาพรวมสิทธิบัตรที่สามารถน าไปใช้งานเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม ดังนี้ 
สิทธิบัตรที่มีศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  

 R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน คะแนนเฉลี่ย 4.80  

 R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้
แสงเลเซอร์ ในขั้นตอนของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้อง
ฟลูออโรสโคปิก R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์
สมองกลฝังตัว และ R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ คะแนนเฉลี่ย 4.00 เท่ากัน 

 R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโมัติส าหรับเครื่องท าจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
และ R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊ก พร้อม
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ คะแนนเฉลี่ย 3.88 เท่ากัน 

สิทธิบัตรที่มีศักยภาพการใช้งานเชิงสังคม มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  

 อันดับที่ 1 คือ R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก คะแนนเฉลี่ย 4.50 

 อันดับที่ 2 คือ R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟ้ืนฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุนและ 1 แกน
เลื่อน และ R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมอง
กลฝังตัว คะแนนเฉลี่ย 4.33 เท่ากัน  

 อันดับที่ 3 คือ R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ ใน
ขั้นตอนของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก 
คะแนนเฉลี่ย 4.17 
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 การจัดท า IP Portfolio อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยวิเคราะห์ระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยี และ
ศักยภาพด้านธุรกิจ ทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้  

ศักยภาพด้านเทคโนโลยี และศักยภาพด้านธุรกิจ แบบอิงเกณฑ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (สูง-ปานกลาง และ
ปานกลาง-ปานกลาง) และศักยภาพแบบอิงกลุ่ม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (สูง-สูง, ปานกลาง-ปานกลาง, ต่ า-ปานกลาง 
และปานกลาง-ต่ า) ซึ่งมีจ านวนสิทธิบัตรดังรูป 

จ านวนการวเิคราะห์ศกัยภาพด้านเทคโนโลย ีและศักยภาพด้านธรุจิ แบบองิเกณฑ์และองิกลุม่  
อุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม 

 
จากการจัดท า IP Portfolio อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ท าให้สามารถสรุปข้อวิเคราะห์

ศักยภาพของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ พบว่า สิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมที่ขอรับการ
คุ้มครองนั้นขอรับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศเท่านั้น และมีข้อถือสิทธิไม่เกิน 10 ข้อ และประเภทของข้อ
ถือสิทธินั้น ส่วนใหญ่เป็น Product Claims ที่มีระดับแสดงถึงระดับของนวัตกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเพียง
เล็กน้อย ในส่วนของการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี พบว่า  มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ า 
เนื่องจากสิทธิบัตรที่วิเคราะห์นั้น มี Class ของหุ่นยนต์ที่อยู่ในชั้นต้น ซึ่งยังไม่สามารถแข่งขันกับหุ่นยนต์ที่จด
สิทธิบัตรโดยนักวิจัยจากประเทศญี่ปุุนหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่มีระดับ Class ที่สูงกว่าได้ ในการประเมิน
ศักยภาพด้านการตลาด พบว่า สิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นั้นเป็นเทคโนโลยีสามารถน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง ทั้งนี้เทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่หากน ามา
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดกลุ่มเปูาหมายชัดเจน ส่วนความสามารถในการเข้าถึง
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กลุ่มเปูาหมายนั้นยังอยู่ในระดับปานกลาง มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์นี้มีขนาดไม่ใหญ่นัก รวมทั้งการเติบโตของ
ส่วนแบ่งตลาดและวงจรชีวิตยังอยู่ในระดับปานกลาง ในการประเมินศักยภาพด้านการเงินนั้น พบว่า สิทธิบัตรมี
คะแนนของการประเมินในด้านเงินลงทุนเริ่มต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย ต้นทุนคงที่ และด้านระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) อยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน ในการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในด้านผลกระทบ
ด้านกฎหมายนั้น ผู้เชี่ยวชาญจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่อนมากซึ่งข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละท่านใน
การน างานวิจัยที่ใกล้เคียงกับสิทธิบัตรนั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งผลต่อความเชี่ยวชาญในกระบวนการด้าน
กฎหมายของสิทธิบัตรด้วยเช่นเดียวกัน แต่ในภาพรวมของสิทธิบัตรหุ่นยนต์นั้น มีคะแนนในส่วนนี้ไม่สูงนัก อาจ
เป็นเพราะเทคโนโลยีที่น ามาประเมินนั้นส่วนใหญ่ใช้เป็นหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมและการแพทย์ ดังนั้นจึง
จ าเป็นจะต้องพิจารณาเกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมาย มาตรฐานการผลิต และข้อก าหนดว่าด้วยมาตรฐานทาง
การแพทย์ ทั้งนี้การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิ งสังคมนั้น คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แสดงถึงคุณสมบัติของสิทธิบัตรที่อาจจะมีศักยภาพไม่มากนัก 
หากสามารถสังเคราะห์โอกาสทางการตลาดและประโยชน์ในด้านสังคมอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาสิทธิบัตรจากโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ ใช้งาน สิทธิบัตรก็จะมีโอกาสในการน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมได้ตรงเปูาหมาย และท าให้สามารถระบุเปูาหมายผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจน 

จากการพิจารณาข้อสรุปผลการวิเคราะห์ IP Portfolio ร่วมกับแผนแม่บทการส่งเสริมความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเข้ามามี
บทบาทในการส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย เพ่ือสนับสนุนความสามารถในการมีข้อถือสิทธิจ านวนมาก
ขึ้น รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยสามารถจดปกปูองในต่างประเทศ และเพ่ิมความรวดเร็วใน  
การปกปูองทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของนักวิจัยควรพิจารณาในการพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัย
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เข้าร่วมการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และสร้าง  
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ หน่วยงานผู้สนับสนุนทุนวิจั ย
ควรส่งเสริมให้ผู้ท าวิจัยและผู้ขอรับสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพ่ือการต่อยอดสู่หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมได้ โดยจ าเป็นจะต้องมี
การส่งเสริมภารกิจที่เป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จ เช่น การส่งเสริมให้ท าวิจัยด้านหุ่นยนต์ให้มีความซับซ้อนมากขึ้น
ทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณ โดยสามารถสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อน
เฉพาะอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมที่สามารถมีผลกระทบต่อสังคม เช่น อุตสาหกรรม
การแพทย์ หรืออุตสาหกรรมการเกษตร ท้ายที่สุดผู้ประกอบการควรสนับสนุนหรือแสดงความจ านงเกี่ยวกับการ
วิจัยเทคโนโลยีที่สามารถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดกลุ่มเปูาหมายชัดเจนด้วยหลักการของการท า
ความเข้าใจความต้องการของตลาด (Market Pull) หรือการท าวิจัยโดยความต้องการของอุตสาหกรรม เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทางการตลาดได้รวดเร็วขึ้น ใช้ต้นทุนในการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่ลดน้อยลง และ
สามารถเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เพ่ิมสูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอรับ
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บริการจากระบบสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในระยะตั้งต้น เช่นการส่งเสริมท าวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมโดยการลดภาษี
ให้อุตสาหกรรมเปูาหมายที่ร่วมการวิจัย เพ่ิมการน าหุ่นยนต์ไปใช้งานในภาคการผลิต การยกเว้นอากรน าเข้า
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่น ามาผลิตหุ่นยนต์ เหล่านี้จะสามารถท าให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ก้าวข้ามอุปสรรคในด้าน
ปริมาณการผลิต ต้นทุนในการผลิตตั้งต้น และสามารถคืนทุนในการผลิตได้ในระยะเวลาไม่นานนัก ส่งผลดีต่อ
ศักยภาพในภาพรวมของอุตสาหกรรม 
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สรปุขอ้มูลสิทธบิตัรในอตุสาหกรรมหุน่ยนตข์องประเทศไทย 
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รปูที ่1.1 แสดงกระบวนการจดัท า IP Portfolio ของอตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออุตสาหกรรม 
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ภาครัฐ และมหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
ได้รับประกาศโฆษณา  
ล าดับ เลขที่ค าขอ ชื่อสทิธบิตัร เจ้าของสิทธบิตัร 
R1 1501000855 ชุดหุ่นยนต์ช่วยสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 
R2 1501002766 กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
R3 1501003107 หุ่นยนต์เสริมการการเรียนรู้ AIMBOT มหาวิทยาลัยมหิดล 
R4 1501006040 เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
R5 1501006064 หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจในงาน

เกษตรกรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

R6 1601001595 หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

R7 1601003552 ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 
3 แกนหมุนและ 1 แกนเลื่อน 
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ระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ เลขที่ค าขอ ชื่อสทิธบิตัร เจ้าของสิทธบิตัร 
R10 1601005546 ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิง

สร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

R11 1601005676 รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

R12 1701000926 เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
R13 1701003546 ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโมัติส าหรับ

เครื่องท าจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 

R14 1701003913 ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุม
ทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊ก พร้อมระบบ
ควบคุมการเคลื่อนที่ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

  
จากตารางที่ 1.1 แสดงสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมที่ยื่นจดโดยหน่วยงานให้ทุน/

สถาบันวิจัยภาครัฐ และมหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และได้รับประกาศโฆษณา จ านวนทั้งสิ้น 14 สิทธิบัตร พบว่า สิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี
จ านวนมากสุด คือ 4 สิทธิบัตร คิดเป็นร้อยละ 28.57 รองลงมา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 3 
สิทธิบัตร คิดเป็นร้อยละ 21.43 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 2 สิทธิบัตร คิดเป็นร้อยละ 14.29  
สิทธิบัตรที่เหลือเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวนแห่งละ 1 สิทธิบัตร คิดเป็นร้อยละ 7.14 
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บทที ่2  
แนวทางการพฒันาเครือ่งมอืประเมนิของหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

 
ในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 

ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและจัดท าเกณฑ์ในการประเมิน จากนั้นจึงน าแบบ
ประเมินมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการทดสอบความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือและ
น ามาใช้ประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม โดยมีการก าหนดเกณฑ์และ
การให้น้ าหนักในการค านวณคะแนนและการก าหนดจุดตัดของแบบประเมิน หลักการวิเคราะห์ และการแปลผล
คะแนน และข้อจ ากัดในการประเมิน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาและการจัดท าเกณฑ์การประเมนิสทิธบิัตรในอตุสาหกรรมหุน่ยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม 

2.1.1 ลกัษณะของสทิธบิตัร 
อนสุทิธบิัตร 
อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะ

คล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

 
สทิธบิัตร 
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้น
หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ง การ
ประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผัก
ผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น 

 
 การคุ้มครองด้วยสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร 

PCT ย่อมาจาก Patent Cooperation Treaty เป็นความตกลงระหว่างประเทศส าหรับการขอรับความ
คุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร 
แทนที่จะต้องไปยื่นค าขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ แต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดย
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สามารถที่จะยื่นค าขอที่ส านักงานสิทธิบัตรภายในประเทศของตน ส านักงานสิทธิบัตรก็จะส่งค าขอไปด าเนินการ
ตามข้ันตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ระบบ PCT นี้ไม่ได้เป็นระบบการรับจด
ทะเบียนสิทธิบัตรที่จะส่งผลให้ประเทศที่เป็นสมาชิกต้องรับจดทะเบียนตามไปด้วย เนื่องจากระบบ PCT จะมี
การด าเนินการในขั้นตอนต้นๆ ของการขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น ไม่มีการรับจดทะเบียนแต่อย่างใด การรับจด
ทะเบียนสิทธิบัตร PCT เป็นอ านาจอธิปไตยของแต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอความคุ้มครอง ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ ก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อไป ซึ่ง
ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ถือเป็น
สมาชิกล าดับที่ 142 

 
 ระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต โอน ขาย ผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีของการประดิษฐ์ 
โดยอายุการคุ้มครองจะจ าแนกตามชนิดของสิทธิบัตร ดังนี้ 

ก. ส าหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เป็นระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันยื่นค าขอ 
ข. ส าหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันยื่นค าขอ 

 โดยผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องท าการต่ออายุสิทธิบัตร และผู้ทรงสิทธิต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มแต่ปีที่
ห้าของอายุสิทธิบัตร และต้องช าระภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีที่สี่ และช าระค่าธรรมเนียมรายปีต่อไปทุกปี 

 
ข้อถือสิทธิ 
ข้อถือสิทธิเป็นส่วนที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรระบุถึงขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง 

ข้อถือสิทธิเปรียบได้กับการก าหนดขอบเขตอันเป็นพ้ืนที่ที่เป็นสิทธิของเจ้าของโฉนดที่ดินข้อถือสิทธิจะก าหนด
ขอบเขตอันเกี่ยวกับลักษณะของการประดิษฐ์ที่เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิที่บุคคลอ่ืนมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพและ 
ละเว้นจากการกระท าอันจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ข้อถือสิทธิเป็นการระบุถึงส่วนของการ
ประดิษฐ์ที่ผู้ขอต้องการสงวนสิทธิมิให้คนอ่ืนแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลักการทั่วไปแล้ว 
ขอบเขตของการประดิษฐ์ที่ระบุในข้อถือสิทธิจะต้องไม่กว้างหรือเกินไปกว่าที่ผู้ขอได้ท าการประดิษฐ์นั้น และที่
ได้เปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากผู้ขอต้องการข้อถือสิทธิในลักษณะของส่วนของการประดิษฐ์ก
จะต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะส่วนนั้นของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัดแจ้งและรัดกุมใน
รายละเอียดการประดิษฐ์ด้วย 
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 2.1.2 หุ่นยนต์  
 ความหมายของหุ่นยนต์ 

เครื่องจักรกลอัตโนมัติทุกชนิดที่ออกแบบให้สามารถท างานแทนมนุษย์ในงานทุกประเภทที่มนุษย์ไม่
สามารถท าได้ โดยสามารถท างานด้วยค าสั่งเดิมซ้ าๆ ในรูปแบบที่ซับซ้อนและมีความยืดหยุ่นได้ดี นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เรียกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยมีการท างานจากโปรแกรมการตัดสินใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท างานให้ท างานได้หลากหลายหน้าที่ เช่น ตอบสนองต่อข้อมูลหรือสัญญาณที่
ได้จากสิ่งแวดล้อม ท างานได้แทนมนุษย์ที่อาจท างานได้ด้วยตนเองหรือท างานตามล าดับการท างานที่ได้มีการตั้ง
ไว้ล่วงหน้า เป็นต้น 
 องค์ประกอบของระบบควบคุมหุ่นยนต์ 

ส าหรับองค์ประกอบที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนส าหรับหุ่นยนต์ คือ องค์ประกอบของระบบใน
การควบคุมหุ่นยนต์ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลักซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่  

1. Programming Pendent: อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่ในการปูอนค าสั่งโดยผู้ควบคุมหรือผู้ใช้งาน  
2. Controller: ส่วนที่ท าหน้าที่ในการรับค าสั่งจากผู้ใช้งานผ่าน Programming Pendant และ

น ามาประมวลผล เพ่ือท าการควบคุมหรือสั่งการท างานของหุ่นยนต์ต่อไป  
3. Manipulator: หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ตัวหุ่นยนต์” ที่จะท างานตามค าสั่งที่ผ่านการประมวลผล

จาก Controller  
 

ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์ 
หุ่นยนต์ได้มีการแบ่งระดับการใช้งานออกเป็น class 1-6 ตามมาตรฐานของสมาคมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ของญี่ปุุน (Japanese Industrial Robot Association: JIRA) การทีแ่บ่งตามนี ้สถาบันหุ่นยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา 
(The Robotics Institute of America: RIA) จะพิจารณาว่าเป็นหุ่นยนต์เพียง class 3-6 เท่านั้น ได้แก่  

1. class 1: manual-handling device: กลไกที่ประกอบได้ด้วยหลายๆ องศาอิสระ (degrees 
of freedom) ที่ถูกควบคุมด้วยมนุษย์  

2. class 2: fixed-sequence robot: เป็นกลไกที่ท างานให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ  

3. class 3: variable-sequence robot: คล้ายกับ class 2 แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้
สะดวกต่อการดัดแปลง  

4. class 4: playback robot: มนุษย์เป็นผู้สอนงานให้กับหุ่นยนต์ แล้วบันทึกการท างานลงใน
โปรแกรมของหุ่นยนต์เพ่ือท างานตามที่บันทึกไว้  

5. class 5: numerical control robot: มนุษย์ให้ตัวเลขการเคลื่อนที่กับโปรแกรมของหุ่นยนต์ 
เพ่ือให้หุ่นยนต์ท างานได้เองโดยไม่ต้องท าการสอนงาน  
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6. class 6: intelligent robot: หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมได้เอง และสามารถ
ปฏิบัติงานต่อเนื่องได้  
 

ความปลอดภยัของเทคโนโลยหีุน่ยนต์ 
ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมักจะถูกแยกออกจากมนุษย์เพ่ือปกปูองจากการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม เมื่อ

มีความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีใหม่ จึงมีศักยภาพที่จะมีความก้าวหน้าในด้านความปลอดภัยอันน ามาซึ่ง
พละก าลังและความแม่นย าของหุ่นยนต์ให้ใกล้เคียงกับความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยมนุษย์ ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมผลผลิตในการท างานได้อย่างรวดเร็ว โนเบอร์ต้า เนลสัน เชีย ผู้วางแผนงานของ ISO/TC 299/WG 3 
คณะท างานความปลอดภัยของหุ่นยนต์ของไอเอสโอ อธิบายว่า เมื่อท างานด้านมาตรฐานความปลอดภัยของ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ISO 10218-1 และ ISO 10218-2) มักจะมีการอภิปรายกันในเชิงปรัชญาด้วย เช่น การ
น าหุ่นยนต์ไปใช้งานจะเป็นอันตรายหรือไม่ต่อมนุษย์ ดังนั้น มาตรฐาน ISO 10218 จึงอภิปรายถึงเทคนิค 4 
ประการในการท างานร่วมกัน การท างานในคณะท างาน ISO/TC 299/WG 3 เริ่มด้วยแนวคิดที่ว่า ถ้ามีการ
สัมผัสกันระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรในเหตุการณ์ใดๆ แล้ว ก็ไม่ควรที่จะท าให้เกิดการบาดเจ็บในการท างาน 
แคโรล แฟรงคลิน เลขานุการของ คณะท างาน ISO/TC 299/WG 3 ได้อธิบายถึงข้อเท็จจริงว่า เมื่อหุ่นยนต์
ท างานอยู่ข้างๆ มนุษย์ จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ว่าการใช้งานหุ่นยนต์จะไม่ท าให้มนุษย์ตกอยู่ใน
อันตราย และนับจนถึงบัดนี้ ผู้ผลิตระบบหุ่นยนต์และผู้ใช้งานก็เพียงแต่มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อก าหนดส าหรับ
ระบบความร่วมมือ ดังนั้น ISO/TS 15066 จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมส าหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มาตรฐานนี้จะท า
ให้มีแนวทางความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนได้ด้วยข้อมูลและมีความเฉพาะเจาะจงที่จ าเป็นส าหรับการประเมินและ
ควบคุมความเสี่ยง ข้อก าหนดทางเทคนิคใหม่ได้เปิดโอกาสมากมายให้กับอุตสาหกรรม ท าให้มีความมั่นใจและ
น าทางระบบหุ่นยนต์ให้กับทั้งผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน กระตุ้นให้เกิดการลงทุน พัฒนาและการน าเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ไปใช้งาน หุ่นยนต์ที่ท างานร่วมกับมนุษย์นั้น อุปกรณ์หุ่นยนต์และมนุษย์สามารถมีพ้ืนที่การท าง านที่
เหลื่อมกันอยู่ได้ ISO/TS 15066 จึงให้แนวทางส าหรับการออกแบบและการน าไปใช้ของสถานที่ท างานร่วมกัน
ซึ่งลดความเสี่ยงให้กับมนุษย์ ซึ่งมีการระบุถึง 

- ค านิยาม 
- คุณลักษณะที่ส าคัญของระบบควบคุมความปลอดภัย 
- ปัจจัยที่ค านึงถึงในการออกแบบระบบหุ่นยนต์ความร่วมมือ 
- ระบบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 
- แนวทางการน าเทคนิคความร่วมมือไปใช้งาน ดังต่อไปนี้ ได้แก่ การติดตามและวัดระดับความ

ปลอดภัยแล้ว หรือ Safety-rated monitored stop (หุ่นยนต์จะหยุดเมื่อผู้ปฏิบัติงานเข้ามาใน
พ้ืนที่ท างานร่วมและเริ่มท าต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานจากพ้ืนที่นั้นไป) การน าทางของการใช้มือ (การ
เคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้รับการควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงาน) การติดตามแยกส่วนและความเร็ว 
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(การสัมผัสระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหุ่นยนต์ที่ก าลังเคลื่อนไหวจะได้รับการปูองกันโดยหุ่นยนต์) 
และการจ ากัดการบังคับและพละก าลัง (พละก าลังของการสัมผัสระหว่างผู้ปฏิบัติงานและ
หุ่นยนต์มีการจ ากัดทางเทคนิคให้อยู่ในระดับที่มีความปลอดภัย) 

 
ปจัจยัขบัเคลื่อนการลงทุนในระบบหุน่ยนต ์(Robotics) ของประเทศไทย 
- ระบบหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือส าคัญในการท าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Tranformation) 

เพ่ือน าไปสู่การสร้าง Industry 4.0 ของผู้ประกอบการไทย 
- ในปัจจุบันมีบริษัทผลิตระบบหุ่นยนต์กว่า 60 บริษัทในประเทศไทย 
- ค่าแรงที่พุ่งสูงขึ้นและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ท าให้ผู้ประกอบการต้องใช้ระบบอัตโนมัติ

และระบบหุ่นยนต์มากข้ึน 
- การลงทุนในระบบหุ่นยนต์ที่ เ พ่ิมขึ้นอย่างมีนัย ส าคัญของกลุ่มผู้ ผลิตยานยนต์และ

อิเล็กทรอนิกส์ 
- ความผันผวนของอุปสงค์ในตลาดโลกส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องหันมาใช้เทคโนโลยีที่ทั้งช่วย

ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
- ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการใช้งานเทคโนโลยี 
- การศึกษาวิจัยด้านระบบหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
- อุตสาหกรรมหลักที่ใช้งานหุ่นยนต์ คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 

 
นโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐ 

- ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เช่น สมาร์ทดีไวซ์ หุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง (Internet of Things) ระบบฝังตัว ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ โดยใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟูาและโทรคมนาคมของประเทศ 

- โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ผสานอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตเข้ากับโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม เพ่ือส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนเครื่องบิน การซ่อมเครื่องบิน การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ปิโตรเคมีขั้นสูง ยาน
ยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศและหุ่นยนต์ ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง และสร้าง
เมืองวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมต่อไป 

- นโยบาย Super Cluster ซึ่งช่วยลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทที่น าเงินลงทุนจากต่างประเทศ เข้า
มาลงทุนในระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
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 การใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม เป็นเครื่องจักรกลอัตโนมัติอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกออกแบบและสร้างมาเพ่ือ

น ามาใช้ทดแทนคนในกระบวนการผลิตต่างๆ หรือน ามาใช้เพ่ือช่วยในกระบวนการผลิตในลักษณะหุ่นยนต์
ท างานร่วมกับคน ซึ่งหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมานั้นมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ต้องการน ามา
ประยุกต์ใช้งาน ส าหรับหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมนั้นสามารถแบ่งออกได้ ตามลักษณะการท างาน ได้ 7 ชนิด 
ดังนี้ 

- Cartesian Robot 
- Cylindrical Robot 
- Polar Coordinate Robot 
- Scalar Robot 
- Articulate Robot 
- Spine Robot 
- Parallel link Robot 

ปัจจัยที่พิจารณาการใช้งานได้จริงของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม สามารถพิจารณาจากปัจจั ยที่สามารถ
น ามาท างานทดแทนคนได้และมีบางอย่างท าได้ดีกว่าคนดังต่อไปนี้ 

- หุ่นยนต์มีความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการท างาน 
- หุ่นยนต์มีความสามารถในการท างานในกระบวนซ้ าๆ ได้ดีกว่า 
- หุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการท างานได้หลากหลาย 
- หุ่นยนต์สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อม 

 
2.1.3 ความแตกต่างและข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ 
การมีความแตกต่าง (Differentiation) เป็นปัจจัยความส าเร็จ (Key success factor) ในการก าหนดกล

ยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งหมายความว่า Differentiation ของผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างมี
นัยส าคัญ (Significant) ซึ่งจะมีนัยส าคัญขนาดไหนนั้น จะต้องพิจารณาที่คุณประโยชน์หรือคุณสมบัติของสินค้า 
(Product Benefit) ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. Standard Benefit หรือ Defensive Benefit หมายถึง คุณสมบัติที่สินค้าประเภทนั้นๆ 
จ าเป็นต้องมี เช่น ผงซักฟอกต้องซักผ้าขาว เจลใช้แล้วท าให้ผมอยู่ทรง สายการบินพาไปถึงที่
หมาย รถต้องแล่นได้ Standard Benefit จึงไม่สามารถเอามาเป็นจุดขายหรือท าให้เกิด 
Differentiation ได้  
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2. Fringe Benefit ซึ่งเป็นความแตกต่างจากสินค้าอ่ืนแต่ไม่ค่อยมีนัยส าคัญ อันนี้เป็นจุดที่คนชอบ
เล่นกันมาก เพราะดูหวือหวา แต่ถึงที่สุดก็จะไม่ใช่จุดขายที่คงทนถาวร เช่น ลูกเล่นต่างๆ ของ
เครื่องเล่นวิดีโอ เช่น ตั้งเวลาล่วงหน้าได้ เป็นตัวอย่างที่ดีของ Benefit กลุ่มนี้ 

3. Extra Benefit ตัวนี้ถือว่าเป็น Differentiation ที่มีนัยส าคัญเพราะเป็นคุณสมบัติที่ตลาดไม่มี
แล้วเรามี อย่างเช่น รถเชิงพาณิชย์ของอีซูซุ ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมา 18-19 ปี 
จุดแตกต่างของเขา คือ เครื่องยนต์ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่นที่ประหยัดน้ ามัน ซึ่งถือว่าเป็น Extra 
Benefit ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าจะก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตจึงต้องพยายาม
หา Extra Benefit เพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง ยากต่อการเลียนแบบได้ 

 
2.1.4 กลุ่มเปูาหมายทางการตลาด 
การค้นหาว่าใครเป็นกลุ่มลูกค้าเปูาหมายของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องส าคัญมากเพราะกิจการจะสามารถ

น าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดีขึ้น หากไม่ทราบว่าใครเป็นลูกค้าตัวจริงผลิตภัณฑ์นั้นก็อาจขายผ่าน
ช่องทางการขายที่ผิดและขายไม่ได้ในที่สุด การวางกลยุทธ์การขายหรือวางกลยุทธ์ทางการตลาดนิยมวิ เคราะห์
ตามข้ันตอนของการวิเคราะห์ STP Marketing ซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการฝุายขายต้องวิเคราะห์เป็นขั้นตอน
ดังนี้ คือ 

ขั้นตอนที่ 1 S=Segmentation คือ การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ฝุายขายควรทราบ
ว่าตลาดที่จะเข้าไปขายผลิตภัณฑ์เป็นตลาดใด มีการแบ่งส่วนให้ย่อยลงได้อีกไหมเพ่ือมองส่วนตลาดที่ต้องการ
เข้าไปขายได้ตรงมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์คือหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ตลาดก็คือตลาดแบบ B2B ที่จะใช้หุ่นยนต์
ในงานอุตสาหกรรม ก็ต้องมาแบ่งส่วนย่อยว่าเป็นตลาดที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด มีลักษณะรูปแบบของการใช้งาน
ในอุตสาหกรรมเป็นแบบใด 

ขั้นตอนที่ 2 T=Target คือ กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย (Target market) เลือกกลุ่มลูกค้าที่ได้แบ่งส่วนตลาด
ไว้แล้วอีกทีหนึ่งเพ่ือกรองออกมาว่าใครเป็นกลุ่มเปูาหมายของผลิตภัณฑ์ ฝุายขายต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนเองเหมาะกับคนกลุ่มไหนในตลาดที่แบ่งส่วนไว้แล้ว เช่น ฝุายขายวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตนเองว่า
เป็นหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาถูก ลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ก็พอจะสรุปได้ว่าลูกค้าเปูาหมายอาจเป็นวิสาหกิจที่มีเงินลงทุนไม่สูงมากนัก เมื่อทราบว่าใครเป็น
กลุ่มเปูาหมายแล้วก็ค่อยมาศึกษาพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมายได้มากยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนที่ 3 P=Positioning คือ การวางต าแหน่งสินค้าว่าเป็นสินค้าระดับเกรดอะไร การวางต าแหน่ง
สินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเปูาหมายท าให้สินค้าสามารถจ าหน่ายได้ง่ายขึ้นเพราะมีช่องทางที่ถูกต้อง ราคาที่
เหมาะสม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่ มีกลุ่มเปูาหมายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อม 
โรงงานกลุ่มนี้หุ่นยนต์เพ่ือการผลิตที่คุณภาพดี ราคาไม่สูง บ ารุงรักษาง่าย กิจการก็ต้องผลิตสินค้าให้ได้ตาม
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ความต้องการคือเมื่อน าหุ่นยนต์ไปใช้ มีราคาไม่สูงเกินก าลังลงทุนของวิสาหกิจและเข้าวางจ าหน่ายในช่องทางที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่นงานแสดงสินค้าเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เป็นต้น 

ส าหรับกิจการที่ขายสินค้าให้กับธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้ารายใหญ่ก็ใช้การ
วิเคราะห์ที่แตกต่างจากผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาโดยวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านี้ 

1. ลักษณะและการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเปูาหมาย 
2. ขนาดของธุรกิจ 
3. วิธีการจัดซื้อของกลุ่มเปูาหมาย 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
5. สถานที่ตั้งของกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย 

 
การก าหนดกลุ่มเปูาหมายโดยการแบ่งส่วนตลาดก่อนและมาระบุลักษณะของกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน

มากขึ้นจะท าให้กิจการสามารถเจาะจงกลุ่มลูกค้าของตนเองได้ดียิ่งขึ้นท าให้สามารถเลือกช่องทางการขายไปยัง
กลุ่มลูกค้าเปูาหมายได้ แต่อย่าลืมว่าคนใช้สินค้าอาจเป็นคนละคนกับคนซื้อสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์คือลูกแต่พ่อแม่เป็นคนซื้อให้ การวางกลยุทธ์ส าหรับสินค้าที่คนซื้อกับคนใช้เป็นคนละคนก็ต้องใช้
ช่องทางการขายที่ผู้ซื้อเข้าถึงแต่การประชาสัมพันธ์ต้องสื่อสารให้ผู้ใช้อยากใช้และให้ผู้ซื้อหาซื้อให้จะท าให้มี
ความเหมาะสมและประสบความส าเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น 

 
2.1.5 มูลค่าและขนาดตลาด 
มูลค่าและขนาดตลาด (Market Size) คือ ความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่มีมากเพียงใด คุณภาพ และ

ปริมาณเท่าใดที่ลูกค้าต้องการ ข้อมูลเหล่านี้จะท าให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างผลก าไร
ด้วยการน าเสนอสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง ซึ่งจะสรุปได้ว่าจ านวนลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าทั้งหมดใน
ขอบเขตของธุรกิจที่เป็นไปได้จะต้องกว้างพอที่จะช่วยธุรกิจได้ ผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าชอบและไม่
ชอบ เพ่ือให้บริการมีคุณภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  ซึ่งขนาดตลาดสามารถพิจารณาจากขอบเขต
การค้าของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ซึ่งตามปกติ ตลาดสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะกว้างหรือแคบขึ้ นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. การคมนาคมและเทคโนโลยีสื่อสาร การน าสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้นั้นต้องอาศัยการ
ขนส่ง ถ้าการขนส่งกระท าได้รวดเร็ว ปลอดภัย เสียค่าขนส่งถูก ผู้ผลิตหรือผู้ขายก็สามารถส่ง
สินค้าออกไปขายที่ไกลๆ ได้ ตลาดก็จะมีอาณาเขตกว้างขวาง แต่ถ้าการขนส่งสินค้าล่าช้าไม่
สะดวก เสียค่าขนส่ง ตลาดก็มีอาณาเขตแคบลง เช่นเดียวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ถ้าการ
ติดต่อสื่อสารยิ่งสะดวกรวดเร็วมากเท่าไหร่ก็สามารถส่งสินค้าไปขายยังที่ต่างๆ ได้มาก 
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หลากหลายรูปแบบ ตลาดก็จะมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้น เช่น การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 

2. ลักษณะของสินค้า สินค้าบางชนิดมีตลาดแคบเนื่องจากลักษณะของสินค้านั้นๆ ได้แก่ สินค้าที่
เน่าเสียหรือแตกง่าย เช่น กระเบื้อง เครื่องแก้ว เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถขนส่งไปขายในพ้ืนที่
ห่างไกลได้ หรือจะต้องเสียค่าขนส่งแพงเนื่องจากต้องขนส่งทางเครื่องบิน รวมถึ งสินค้าที่มี
น้ าหนักมากหรือใช้พื้นที่มาก แต่มีมูลค่าต่ า เช่น หิน ทราย เป็นต้น 

3. นโยบายของรัฐบาล นับว่าเป็นสาเหตุส าคัญในการก าหนดอาณาเขตของตลาด เช่น การ
ก าหนดโควต้าส่งออก หรือการขึ้นอัตราภาษีส่งออกกับสินค้าบางชนิด ท าให้ตลาดสินค้าชนิด
นั้นมีอาณาเขตแคบลง 

4. ความต้องการของสินค้า สินค้าที่เป็นต้องการของคนโดยทั่วไป ย่อมท าให้ตลาดสินค้าชนิดนั้นมี
อาณาเขตกว้าง เช่น ตลาดโทรศัพท์ โน้ตบุ๊ค เป็นต้น ส่วนสินค้าบางชนิดเป็นที่ต้องการเฉพาะ
บุคคลบางกลุ่ม หรือบางท้องถิ่น เท่านั้น ย่อมท าให้ตลาดสินค้านั้นมีอาณาเขตแคบ เช่น ตลาด
เครื่องเพชร ตลาดสินค้ายี่ห้อดังจากต่างประเทศ เช่น กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น 
 

 2.1.6 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

การศึกษาถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) เป็นการศึกษายอดขายของผลิตภัณฑ์สินค้า
หรือบริการของบริษัทหรือองค์กร ในด้านวงจรอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย หรือผลก าไรขององค์กร ที่มี
ต่อระยะเวลาที่ก าหนดเป็นช่วงๆ ที่เรียกว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือ
บริการจะมีอายุเวลาที่ก าจัด ยอดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของแต่ละ
ช่วงหรือ ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ก าไรของผลิตภัณฑ์จะเพ่ิมขึ้น และลดลง
ตามข้ันตอนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทางการตลาดได้ 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 

1. ขั้นแนะน า (Introduction Stage) เป็นขั้นตอนที่เริ่มต้นในการน าเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าหรือ
บริการ ตั้งแต่สินค้ายังไม่ได้เข้ายังสู่ตลาดให้เข้าสู่ตลาดอย่างมั่นคง ขั้นแนะน าสินค้าหรือบริการ
นี้ จะมีการเจริญเติบโตของยอดขายอย่างช้าๆ จากการแนะน าผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการให้
เข้าสู่ยังท้องตลาด และให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ารู้จัก ให้ทดลองใช้สินค้าและบริการ กิจการมี
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดมาก เพ่ือใช้ในการแนะน าผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการไปสู่ตลาด ใน
ขั้นตอนนี้องค์กรยังไม่มีก าไร 

2. ขั้นเจรญิเตบิโต (Growth Stage) เป็นขั้นตอนท่ีผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการออกไปสู่ตลาดแล้ว 
และผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขององค์กรอย่างรวดเร็ว ใน
ขั้นตอนนี้มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการทางด้านยอดขายสูง และมี
ก าไรเพ่ิมสูงขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า ท าให้ต้องมีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้นใน
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การผลิตสินค้าและบริการให้มากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพราะเมื่อ
ตลาดมีความต้องการมากขึ้น จะท าให้มีคู่แข่งขันเริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้นยิ่ง 

3. ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity Stage) เป็นขั้นที่ตลาดเริ่มอ่ิมตัวในผลิตภัณฑ์สินค้าหรือ
บริการของกิจการ ถือเป็นขั้นตอนมียอดขายและมีก าไรสูงสุดจากผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
แต่การที่ตลาดอ่ิมตัวท าให้องค์กรไม่ต้องเพ่ิมก าลังการผลิตให้สูงกว่าเดิม ก าไรที่ได้รับจะคงที่
และค่อยๆ ลดลงตามล าดับ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้นในการรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด 

4. ขั้นตกต่ า (Decline Stage) เป็นขั้นตอนท่ีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเสื่อมความนิยมลดลงมา
เรื่อยๆ ยอดขายของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการลดลง และก าไรลดลง กิจการต้องลดการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นของกิจการลง 
แล้วท าการวิเคราะห์ปัญหาของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ถ้าไม่สามารถแก้ไขหรือไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุน ก็อาจจะปล่อยให้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการตัวนั้นตายไป แต่ถ้าผลิตภัณฑ์
สินค้า หรือบริการนั้นยังพอมีผลก าไร หรือผลประโยชน์ทางการตลาดอ่ืนๆ ต่อองค์กร ก็อาจจะ
มีการลงทุนเพ่ิมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการใหม่ๆ ออกยังสู่ท้องตลาด 

 
รปูที ่2.1 แสดงวงจรชวีติผลติภณัฑ์ 

 
ที่มา: Business Set Free Ltd. 2013 
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 2.1.7 เงนิลงทนุ 
เงินลงทุน หมายถึง เงินก้อนที่จะต้องจ่ายออกไปส าหรับการเริ่มต้นด าเนินการทางธุรกิจครั้งแรก ได้แก่ 

เงินในส่วนที่จะใช้ซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีอายุการใช้งานนาน อาทิที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็น
ต้น และรวมทั้ง ค่าจดทะเบียน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดตัวกิจการก็ถือว่าเป็นเงินลงทุนด้วย บางธุรกิจ
อาจเริ่มต้นได้ด้วยเงินลงทุนเล็กน้อย แต่บางธุรกิจก็จ าเป็นต้องใช้เงินทุนสูง ดังนั้นควรพยายามใช้เงินลงทุนเท่าที่
จ าเป็นจริงๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุน 
 

2.1.8 ต้นทุนคงที่ 
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) คือ ต้นทุนพ้ืนฐานที่ธุรกิจต้องจ่ายไม่ว่าจะผลิตหรือขายมากน้อยเพียงใด ก็มี

ต้นทุนที่ต้องจ่ายเท่าเดิม เช่น ค่าซื้อเครื่องจักร ค่าเช่าที่ เงินเดือนพนักงาน ค่าชั้นวางสินค้า ดอกเบี้ยเงินกู้
ธนาคาร ซึ่งต้นทุนคงที่จะถูกค านวณเป็นต้นทุนต่อหน่วยได้ด้วยการหารเฉลี่ย ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าที่ ซึ่งธุรกิจ
ต้องจ่ายเดือนละ 10,000 บาท หากขายสินค้าได้ 1,000 ชิ้น ก็จะเท่ากับว่าสินค้า 1 ชิ้น มีต้นทุนค่าเช่าที่เฉลี่ย
ชิ้นละ 10 บาท และหากขายได้ 10,000 บาท นั่งก็เท่ากับว่าเดือนนั้น SMEs ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่เลย แต่หากเกิด
โรคระบาดท าให้ขายสินค้าไม่ได้ ธุรกิจก็ยังต้องจ่ายค่าเช่าที่ 10,000 บาท อยู่ดี ดังนั้นต้นทุนคงที่จึงเป็นต้นทุนที่
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการขายได้ เพราะ SMEs รู้อยู่แล้วว่าต้นทุนส่วนนี้มีเท่าไหร่แล้วต้องผลิตและขาย
เท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุน  

 
 2.1.9 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หมายถึง ระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงินสดรับสุทธิ
จากโครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายสุทธิพอดี หรือกล่าวได้ว่าการลงทุนไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนนั่งเอง 
ระยะเวลาคืนทุนเป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน เป็นการ
ประเมินคร่าวๆ และรวดเร็วเหมาะกับเม็ดเงินลงทุนจ านวนไม่มาก อย่างไรก็ตามการค านวณระยะเวลาคืนทุนมี
จุดอ่อนตรงที่ไม่ได้น าเรื่องค่าของเงินตามเวลามาพิจารณา และไม่ให้ความส าคัญกับกระแสเงินสดที่ได้รับ
ภายหลังระยะเวลาคืนทุน ท าให้อาจเกิดการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนที่ผิดพลาดได้ ดังนั้นในบางกรณีอาจ
แก้ปัญหาโดยน าแสเงินสดมาปรับลดด้วยอัตราคิดลด ซึ่งเป็นการสะท้อนมูลค่าเงินตามเวลาก่อน แล้วค่อยน ามา
ค านวณหาระยะเวลาคืนทุน หรือที่เรียกว่า ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discount Payback Period: DPB) 
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2.2 การพัฒนาและการจัดท าเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
จากที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง น ามาพัฒนาและจัดท าเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอน ดังตารางที่ 2.1  
ตารางที ่2.1 ขั้นตอนการพฒันาและจดัท าเกณฑก์ารประเมินอุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม 

ขั้นตอน ผลลัพธ ์
ขั้นตอนที ่1 การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ค้นหาคุณลักษณะและตัวบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือ
อุตสาหกรรม 

1. เกณฑ์การประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรของ
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
 

ขั้นตอนที ่2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินศักยภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมและให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
พินิจ (Face Validity) โดยพิจารณาจากค่า IOC ครั้งที่ 
1 โดยใช้เทคนิค Focus Group 

2. ผลการตรวจ IOC เกณฑ์การประเมินศักยภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 

ขั้นตอนที ่3 ปรับแก้ไขเกณฑ์การประเมินศักยภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ และให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ โดยพิจารณาจากค่า 
IOC ครั้งที่ 2 โดยใช้เทคนิค Focus Group 

3. ผลการตรวจ IOC เกณฑ์การประเมินศักยภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 
 

ขั้นตอนที ่4 วิเคราะห์ความตรง (Validity) ของแบบ
ประเมิน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความตรง (Validity) 
ของแบบประเมิน 

ขั้นตอนที ่5 ก าหนดเกณฑ์และการให้น้ าหนักในการ
ค านวณคะแนนและการก าหนดจุดตัดของแบบประเมิน 

5. เกณฑ์และการให้น้ าหนักในการค านวณคะแนน
และการก าหนดจุดตัดของแบบประเมิน 

ขั้นตอนที ่6 สร้างเป็นแบบประเมินประเมินศักยภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 

6. แบบประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือ
อุตสาหกรรม 

ขั้นตอนที ่7 พัฒนาคู่มือการใช้งานเกณฑ์การประเมิน
ศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 

7. คู่มือการใช้งานเกณฑ์การประเมินศักยภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 

ขั้นตอนที ่8 จัดท าแบบสรุปข้อมูลและรายละเอียด
สิทธิบัตร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 14 
สิทธิบัตร ประกอบด้วย ชื่อสิทธิบัตร ค าประกาศโฆษณา 
ระดับความใหม่ ความโดดเด่นของเทคโนโลยี ระดับ

8. สรุปข้อมูลและรายละเอียดสิทธิบัตร หุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม จ านวน 14 สิทธิบัตร  
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ขั้นตอน ผลลัพธ ์
ความซับซ้อนของเทคโนโลยี กลุ่มเปูาหมายทีค่วร
น าไปใช้งาน ความเป็นไปได้ในการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม และความปลอดภัย 
ขั้นตอนที ่9 เก็บข้อมูล โดยส่งแบบประเมินศักยภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม คู่มือการใช้งาน 
แบบสรุปข้อมูลและรายละเอียดสิทธิบัตร หุ่นยนต์เพ่ือ
อุตสาหกรรม จ านวน 14 สิทธิบัตร ให้นักวิจัย จ านวน 3 
คน เจ้าของสิทธิบัตร จ านวน 14 คน และผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน ประเมิน 

9. ผลการเก็บข้อมูล 
 
 

ขั้นตอนที ่10 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจาก
นักวิจัย จ านวน 3 คน เจ้าของสิทธิบัตร จ านวน 14 คน 
และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  

10. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที ่11  สรุปผล 
 

11.1 สรุปผลที่ได้รับ 
11.2 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
จากตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการพัฒนาและจัดท าเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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2.2.1 ขัน้ตอนที ่1 การทบทวนวรรณกรรมศึกษาเอกสารและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง คน้หาคณุลักษณะและ
ตวับ่งชี ้เกณฑ์การประเมนิศกัยภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อุตสาหกรรม 

ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรม  ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องค้นหาคุณลักษณะและ 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม สรุปคุณลักษณะและตัวบ่งชี้ดัง
ตารางที่ 2.2  
ตารางที ่2.2 สรปุคณุลักษณะและตวับ่งชีเ้กณฑ์การประเมนิศกัยภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนต์เพื่ออตุสาหกรรม 

คุณลักษณะ ตวับ่งชี ้ อ้างองิ 
1. ลักษณะของทรัพย์สิน
ทางปัญญา (4 ตัวบ่งชี้) 

1. ประเภทค าขอรับสิทธิบัตร  
2. อายุการคุ้มครองที่เหลือของสิทธิบัตร 
(Patent Age) 
3. ประเภทของข้อถือสิทธิ (Types of Claims) 
4. จ านวนข้อถือสิทธิ (Number of Claims) 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2560) กระทรวง
อุตสาหกรรม (2559)  
กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการ
ห้องสมุด ส านักบริหารกลางส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2660) 

2. ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี (6 ตัว) 
 

1. ระดับความใหม่ของเทคโนโลยี: เป็น
เทคโนโลยีที่ล้ าหน้าและบุกเบิกสิ่งใหม่ 
2. ความโดดเด่นของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 
3. ความเป็นอิสระในการน าทรัพย์สินทาง
ปัญญามาใช้ในการผลิตหรือบริการ 
4. เป็นเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ในการน าไป
พัฒนาได้หลากหลายการใช้งาน 
5. เทคโนโลยีปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
6. มีความเป็นไปได้ในการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม (ทางเทคนิคและวัตถุดิบ) 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2560) 
ฝุายวิจัยนโยบาย สวทช. สมุดปกขาว 
(2560) กระทรวงอุตสาหกรรม. 
(2559) กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการ
ห้องสมุด ส านักบริหารกลางส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2660)  
กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (2560) 

3. ศักยภาพด้าน
การตลาด (7 ตัวบ่งชี้) 

1. เทคโนโลยีสามารถน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอประโยชน์ชัดเจน 
2. เทคโนโลยีสามารถผลิต ผลติภัณฑ์มีข้อ
ได้เปรียบที่เหนือว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด 
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้หาสินค้าทดแทนได้ยาก 
4. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีตลาดกลุ่มเปูาหมายที่

ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2560)  
กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (2560) 
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คุณลักษณะ ตวับ่งชี ้ อ้างองิ 
ชัดเจน 
5. การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
6. ตลาดมีขนาดใหญ่ 
7. ตลาดมีการเติบโตและมีวงจรชีวิตยาว 

4. ศักยภาพด้านการเงิน
(5 ตัวบ่งชี้) 

1. เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูง 
2. ต้นทุนคงท่ีอันแสดงถึงความเสี่ยงในการผลิต
หรือขายจ านวนไม่มากถึงจะคุ้มทุน 
3. ต้นทุนต่อหน่วย มีข้อได้เปรียบเหนือ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่/ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง 
4. ระยะเวลาคืนทุนเร็ว (Payback Period) 
5. ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม (ROI) 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2560) 

5. ผลกระทบด้าน
กฎหมาย (2 ตัวบ่งชี้) 

1. มีกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดในการน าสินค้าเข้า 
สู่ตลาดน้อย 
2. ขัน้ตอนกระบวนการทางกฎหมายไม่ยุ่งยาก 
และใช้เวลา 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2560) Peter M. Asaro 
(2007) Ryan Calo. (2016) 

6. ศักยภาพการ ใช้งาน
เชิงพาณิชย์  (1 ตัวบ่งชี้) 

1. ศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์  
 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2560) 

7. ศักยภาพการใช้งาน
เชิงสังคม (1 ตัวบ่งชี้) 

1. ศักยภาพการใช้งานเชิงสังคม  
 

ศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (2560) 

 
  ผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 1 จากตารางที่ 2.2 พบว่า จ านวนคุณลักษณะและตัวบ่งชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม มีจ านวน 7 คุณลักษณะ 26 ตัวบ่งชี้ คือ 1) ลักษณะ
ของทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 2) ศักยภาพด้านเทคโนโลยี จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 3) ศักยภาพ 
ด้านการตลาด จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ 4) ศักยภาพด้านการเงิน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 5) ผลกระทบด้านกฎหมาย 
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 6) ศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และ 7) ศักยภาพการใช้งานเชิงสังคม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
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2.3 การทดสอบเครื่องมือในการประเมนิอตุสาหกรรมหุน่ยนต์เพื่ออตุสาหกรรม 
2.3.1 ความตรง (Validity) ของแบบประเมนิ 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาพัฒนาเกณฑ์การประเมินศักยภาพ

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาพัฒนาเกณฑ์การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรม

หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมโดยน าตัวบ่งชี้มาสร้างเป็นข้อค าถาม ทั้งหมดจ านวน 26 ข้อ และค าตอบจ านวน 3-5 
ข้อ ก าหนดให้ ค าตอบที่มคีะแนน 1 หมายถึง ศักยภาพสิทธิบัตรอยู่ในระดับต่ าสุด คะแนน 5 หมายถึง ศักยภาพ
สิทธิบัตรอยู่ในระดับสูงที่สุด และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face 
Validity)  

โดยพิจารณาจากค่า IOC ครั้งที่ 1 โดยใช้เทคนิค Focus Group ผลดังตารางที่ 2.3 และตารางท่ี 2.4 
ตารางที ่2.3 สรปุผลคา่ IOC ครัง้ที ่1 แบบประเมนิดา้นลักษณะของสิทธบิตัร  

เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของหุน่ยนตเ์พือ่
อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

A: ลกัษณะของสทิธบิตัร    A: ลกัษณะของทรพัยส์นิทางปญัญา 
1. ประเภทค าขอรบัสทิธบิตัร  0.50 ผ่าน 1. ขอบเขตการคุม้ครอง 
1. อนุสิทธิบัตรที่ขอรับความคุ้มครองในประเทศ 1 0.50 ผ่าน 1. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความ

คุ้มครองในประเทศ  
(1 คะแนน) 

2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครอง
ในประเทศ 

3 0.50 ผ่าน  

3. อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการประดิษฐ์ท่ีขอรับ
ความคุ้มครองทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

4 0.50 ผ่าน 2. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความ
คุม้ครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(3 คะแนน)  

4. อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการประดิษฐ์ท่ีขอรับ
ความคุ้มครองทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ใช้ระบบ PCT 

5 0.50 ผ่าน 3. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความ
คุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ใช้ระบบ PCT (5 คะแนน)   

2. อายกุารคุม้ครองทีเ่หลอืของสทิธบิตัร   1.00 ผ่าน  
1. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 0-4 ปี 1 1.00 ผ่าน  
2. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 5-8 ปี 2 1.00 ผ่าน  
3. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 9-12 ปี 3 1.00 ผ่าน  
4. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 13-16 ปี 4 1.00 ผ่าน  
5. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 17-20 ปี 5 1.00 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของหุน่ยนตเ์พือ่
อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

3. ประเภทของขอ้ถอืสทิธ ิ(Types of Claims)  1.00 ผ่าน  
1. Product Claims: incremental product 

with minor impact to market 
1 1.00 ผ่าน  

2. Product Claims: novel product with 
moderate impact to market 

2 1.00 ผ่าน  

3. Process Claims with minor impact to 
agriculture and biotechnology 
industry   

3 1.00 ผ่าน  

4. Process Claims / Usage Claim: with 
moderate to high impact to 
agriculture and biotechnology 
industry   

4 1.00 ผ่าน  

5. Product Claims: breakthrough 
products/ Process Claims/ Usage 
Claims: with high impact in agriculture 
and biotechnology industry and 
others industry 

5 1.00 ผ่าน  

4. จ านวนข้อถอืสทิธ ิ(Number of Claims)  1.00 ผ่าน  
1. มีจ านวนข้อถือสิทธิไมเ่กิน 5 ข้อ 1 1.00 ผ่าน  
2. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 6-10 ข้อ 2 1.00 ผ่าน  
3. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 11-15 ข้อ 3 1.00 ผ่าน  
4. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 16-20 ข้อ 4 1.00 ผ่าน  
5. มีจ านวนข้อถือสิทธิ มากกว่า 20 ข้อ 5 1.00 ผ่าน  

 
จากตารางที่ 2.3 สรุปผลค่า IOC ครั้งที่ 1 แบบประเมินด้านลักษณะของสิทธิบัตร จ านวน 4 ข้อ พบว่า 

มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
ตารางที่ 2.4 สรุปผลค่า IOC ครั้งที่ 1 แบบประเมินด้านศักยภาพด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด ด้าน

การเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการใช้งานเชิงพาณิชย์ และด้านการใช้งานเชิงสังคม จ านวน 22 ข้อ 
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ตารางที ่2.4 สรปุผลคา่ IOC ครัง้ที ่1 แบบประเมนิศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ีดา้นการตลาด ดา้นการเงนิ ดา้น
กฎหมาย ดา้นการใชง้านเชงิพาณชิย ์และดา้นการใชง้านเชงิสงัคม 

เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

B: ศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ี
1. ระดบัความใหมข่องเทคโนโลย:ี เปน็เทคโนโลยทีี่
ล้ าหนา้และบกุเบกิสิง่ใหม ่

 0.50 ผ่าน ประเมินไดย้าก ควรมเีจ้าของ IP มาให้
ข้อมูลเชิงเทคโนโลยีประกอบการ
ประเมิน ระดบัความใหม่ของ
เทคโนโลยีปรับข้อค าถาม 

1.1 ฟังกช์ัน่ และระบบ  0.50 ผ่าน 1.1 ฟังก์ช่ัน และระบบปรับตัวเลือก
เหลือ 3 ตัวเลือก และปรับข้อความ
ของตัวเลือก 

1. มีการปรับเฉพาะฟังก์ช่ันการท างานแค่บางอย่าง
เท่านั้น ส่วนของอุปกรณ์ปูอนค าสัง่ ตัวหุ่นยนต์ และ
ระบบประมวลผล ยังใช้ระบบเดมิ (Incremental) 

1 0.50 ผ่าน/
ปรับปรุง 

1. น าเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง  
(1 คะแนน) 

2. มกีารปรับปรุงท้ังฟังก์ช่ันการท างาน อุปกรณ์ปูอน
ค าสั่งและตัวหุ่นยนต์ บางช้ินส่วน แต่ระบบ
ประมวลผลยังใช้ระบบเดิม (Incremental) 

2 0.00 ไม่ผา่น  

3. มีการสร้างอุปกรณ์ปูอนค าสั่งและตัวหุ่นยนต์ใหม่ 
แต่ระบบประมวลผล ยังใช้ระบบเดิม (Modular) 

3 0.50 ผ่าน/
ปรับปรุง 

2. น าเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง 
และมีความล้ าหน้า (3 คะแนน) 

4. มีการปรับปรุงอุปกรณ์ปูอนค าสั่งและตัวหุ่นยนต์
บางช้ินส่วน และมีการพัฒนาระบบประมวลผลใหม่ 
(Architectural) 

4 0.25 ไม่ผา่น  

5. สร้างขึ้นใหม่ท้ังหมด ท้ังอุปกรณ์ปูอนค าสั่งตัว
หุ่นยนต์ และระบบประมวลผล (Radical) 

5 0.50 ผ่าน/
ปรับปรุง 

3. เป็นเทคโนโลยีที่ล้ าหน้าและบุกเบิก
สิ่งใหม่  
(5 คะแนน) 

1.2 ระดบัการใชง้านของหุน่ยนตท์ีไ่ดจ้ากการน า
สทิธบิตัรมาผลติ 

 1.00 ผ่าน ปรับเป็นข้อ ที่ 2 ระดับการใช้งานของ
หุ่นยนต์ที่ได้จากการน าสิทธิบัตรมา
ผลิต ควรอ้างอิงที่มาด้วย ควรให้
เจ้าของ IP ระบุ Class มาด้วย 

1. Class 1-2 กลไกที่ประกอบไดด้้วยหลายๆ องศา
อิสระ (degrees of freedom) ที่ถูกควบคุมด้วย
มนุษย์ (Class 2 Fixed Sequence Robot and 
Class 1 Manual Handling Device) 

1 1.00 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

2. Class 3 คล้ายกับ Class 2 แต่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการได้ สะดวกต่อการดัดแปลง (Class 
3 Variable Sequence Robot) 

2 1.00 ผ่าน  

3. Class 4 มนุษย์เป็นผู้สอนงานให้กับหุ่นยนต์ แล้ว
บันทึกการท างานลงในโปรแกรมของหุ่นยนต์เพื่อ
ท างานตามที่บันทึกไว้ (Class 4 Playback Robot) 

3 1.00 ผ่าน  

4. Class 5 มนุษย์ให้ตัวเลขการเคลื่อนที่กับโปรแกรม
ของหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์ท างานได้เองโดยไม่ต้อง
ท าการสอนงาน (Class 5 Numerical Control 
Robot) 

4 1.00 ผ่าน  

5. Class 6 หุ่นยนต์สามารถเรยีนรู้สภาพแวดล้อมได้
เองและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (Class 6 
Intelligent Robot) 

5 1.00 ผ่าน  

2. ความโดดเดน่ของเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรม  0.75 ผ่าน 2. ความโดนเดน่ของเทคโนโลย ี
ประเมินไดย้ากเพราะหุ่นยนต์มีความ
โดดเด่นแตกต่างกันไป ด้านความโดด
เด่นของเทคโนโลยี ควรมีการน า
หุ่นยนต์จริงมาทดลองใช้งานก่อนการ
ประเมิน ความโดดเด่นของเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรม ปรับตัวเลือก ดังนี ้

2.1 Design (การออกแบบ)  0.00 ไม่ผา่น  
1. สามารถท างานหนัก 1 0.00 ไม่ผา่น 1. เทคโนโลยมีีความโดดเด่นระดบั

น้อย (1 คะแนน) 
2. สามารถท างานหนักและยดืหยุน่ในการเคลื่อนยา้ย 2 0.00 ไม่ผา่น 2. เทคโนโลยมีีความโดดเด่นระดบั

ปานกลาง (3 คะแนน) 
3. สามารถท างานหนัก ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
และมีความกะทัดรัด 

3 0.00 ไม่ผา่น 3. เทคโนโลยมีีความโดดเด่นระดบัสูง 
(5 คะแนน) 

4. สามารถท างานหนัก ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย มี
ความกะทัดรดั และไมม่ีการปนเปือ้น 

4 0.00 ไม่ผา่น  

5. สามารถท างานหนัก ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย มี
ความกะทัดรดั ไม่มีการปนเปื้อน และมีความ
ปลอดภัย 

5 0.00 ไม่ผา่น  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

2.2 Technological (ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย)ี  0.00 ไม่ผา่น ตัดออก 
1. เป็นเทคโนโลยีระดับองค์กร 1 0.00 ไม่ผา่น  
2. เป็นเทคโนโลยีระดับองค์กร มีการประเมินการใช้
งานแบบเรียลไทม ์

2 0.00 ไม่ผา่น  

3. เป็นเทคโนโลยีระดับองค์กร มีการประเมินการใช้
งานแบบเรียลไทม์ และมีความแมน่ย า 

3 0.00 ไม่ผา่น  

4. เป็นเทคโนโลยีองค์กรมีการประเมินการใช้งาน
แบบเรียลไทม์ และมคีวามแม่นย าสูง และสามารถ
พัฒนาสู่ระดับประเทศ 

4 0.00 ไม่ผา่น  

5. เป็นเทคโนโลยีระดับประเทศ มกีารประเมินการใช้
งานแบบเรียลไทม์ มีความแม่นย าสูงและมโีอกาส
พัฒนาสู่ระดับนานาชาต ิ

5 0.00 ไม่ผา่น  

2.3 User Experience (ประสบการณข์องผูใ้ช้งาน)  0.00 ไม่ผา่น ตัดออก 
1. ไม่เป็นมติรกับผู้ใช้งาน 1 0.00 ไม่ผา่น  
2. ใช้งานง่าย 2 0.00 ไม่ผา่น  
3. ใช้งานง่ายและปรับระดับให้ทันสมัยได ้ 3 0.00 ไม่ผา่น  
4. ใช้งานง่าย ปรับระดับให้ทันสมยัและบ ารุงรักษา
เองได ้

4 0.00 ไม่ผา่น  

5. ใช้งานง่าย ปรับระดับให้ทันสมยั บ ารุงรักษาเองได้
และมีความรวดเร็ว 

5 0.00 ไม่ผา่น  

2.4 Electronics (ความเปน็อเิลก็ทรอนิกส)์  0.00 ไม่ผา่น ตัดออก 
1. สามารถท างานแบบรโีมทไรส้าย 1 0.00 ไม่ผา่น  
2. สามารถท างานแบบรโีมทไรส้ายและควบคมุได้จาก
ระยะไกล 

2 0.00 ไม่ผา่น  

3. สามารถท างานแบบรโีมทไรส้าย ควบคุมได้จาก
ระยะไกล และมีการสื่อสารสองทาง 

3 0.00 ไม่ผา่น  

4. สามารถท างานแบบรโีมทไรส้าย ควบคุมได้จาก
ระยะไกล มีการสื่อสารสองทางและสามารถ
ประมวลผลได ้

4 0.00 ไม่ผา่น  

5. สามารถท างานแบบรโีมทไรส้าย ควบคุมได้จาก
ระยะไกล มีการสื่อสารสองทาง สามารถประมวลผล
และมีปฏิสมัพันธ์ที่ไดร้ับการยอมรบั 

5 0.00 ไม่ผา่น  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

3. ความเปน็อสิระในการน าทรพัยส์นิทางปญัญามาใช้
ในการผลติหรอืบรกิาร 

 1.00 ผ่าน  

1. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องใช้ร่วมกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่นเมื่อน ามาใช้งานในประเทศ 

1 1.00 ผ่าน  

2. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องใช้ร่วมกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่นเมื่อน ามาใช้งานในต่างประเทศ 

3 1.00 ผ่าน  

3. สามารถน าทรัพย์สินทางปัญญามาผลิตเป็นสินค้า
หรือบริการไดโ้ดยไมต่้องขึ้นกับทรัพย์สินทางปัญญา
อื่นๆ (Independency) 

5 1.00 ผ่าน  

4. เปน็เทคโนโลยทีีม่คีวามเปน็ไปไดใ้นการน าไป
พฒันาไดห้ลากหลายการใชง้าน 

 0.50 ผ่าน/
ปรับปรุง 

4. ความเปน็ไปไดใ้นการน าไปใชง้าน
ไดห้ลากหลาย 
ประเมินไดย้ากเพราะหุ่นยนต์มี
ซับซ้อนแตกต่างกันไป ปรับข้อค าถาม
เป็นความซับซ้อนของเทคโนโลย ี

1. หุ่นยนต์สามารถน ามาใช้กับการท างานได้เพยีง
อย่างเดียวเท่านั้น และต้องมีมนุษย์ควบคุม ภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียว 

1 0.00 ไม่ผา่น 1. เทคโนโลยมีีความซบัซ้อนระดับ
น้อย (1 คะแนน) 

2. หุ่นยนต์สามารถน ามาใช้กับงานท่ีหลากหลาย และ
ต้องมีมนุษย์ควบคุม ภายใตส้ภาพแวดล้อมเดียว 

2 0.00 ไม่ผา่น 2. เทคโนโลยมีีความซบัซ้อนระดับ
ปานกลาง (3 คะแนน) 

3. หุ่นยนต์สามารถน ามาใช้กับงานท่ีหลากหลาย 
สามารถปฏิบัติงานตามค าสั่งและหลาย
สภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์บันทึกไว้ แต่ยังต้องมีมนุษย์
ควบคุม 

3 0.00 ไม่ผา่น 3. เทคโนโลยมีีความซบัซ้อนระดับสูง 
(5 คะแนน) 

4. หุ่นยนต์สามารถน ามาใช้กับงานท่ีหลากหลาย 
สามารถปฏิบัติงานตามค าสั่งและหลาย
สภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์บันทึก โดยไม่ต้องมมีนุษย์
ควบคุม 

4 0.00 ไม่ผา่น  

5. หุ่นยนต์สามารถน ามาใช้กับการท างานได้
หลากหลายสามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมได้เองและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไมม่ีมนุษย์
ควบคุม 

5 0.00 ไม่ผา่น  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

5. เทคโนโลยปีลอดภยัตอ่มนษุยแ์ละเปน็มติรตอ่
สิง่แวดลอ้ม 

 1.00 ผ่าน 5. ความปลอดภยัตอ่มนษุยแ์ละเปน็
มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ผ่าน จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งมีชีวิตอื่น
นอกจากมนุษย์หรือไม ่

1. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อการท างาน ปลอดภยั
ต่อสุขภาพของมนุษย์เท่านั้น 

1 1.00 ผ่าน  

2. เปน็เทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อการท างาน ปลอดภยั
ต่อสุขภาพของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

2 1.00 ผ่าน  

3. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อการท างาน ปลอดภยั
ต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม 

3 1.00 ผ่าน  

4. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อการท างาน ปลอดภยั
ต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายในประเทศ 

4 0.50 ผ่าน  

5. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อการท างาน ปลอดภยั
ต่อสุขภาพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายในประเทศ และมี
โอกาสได้รับมาตรฐานการยอมรับจากองค์กรในระดับ
นานาชาติ 

5 0.50 ผ่าน  

6. มคีวามเปน็ไปไดใ้นการผลติระดบัอตุสาหกรรม
(ทางเทคนคิและวตัถดุบิ) 

 0.75 ผ่าน 6. ความเปน็ไปไดใ้นการผลติระดบั
อตุสาหกรรม 

1. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนิค (Ability to 
Upscale) 

1 0.75 ผ่าน  

2. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนิคและวัตถดุิบ 
(Ability to Upscale) สามารถหาวัตถุดิบที่เพียงพอ
และได้คณุภาพต่อการผลิต งบประมาณสูงมาก 

2 1.00 ผ่าน  

3. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนิคและวัตถดุิบ 
(Ability to Upscale) สามารถหาวัตถุดิบที่เพียงพอ
และได้คณุภาพต่อการผลิต งบประมาณสูง 

3 1.00 ผ่าน  

     



รายงานฉบบัสมบรูณ ์IP Portfolio 
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

 
 

 

 ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 26 

เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

4. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนิคและวัตถดุิบ 
(Ability to Upscale) และสามารถหาวัตถุดิบที่
เพียงพอและได้คุณภาพต่อการผลติ งบประมาณปาน
กลาง 

4 0.50 ผ่าน  

5. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนิคและวัตถดุิบ 
(Ability to Upscale) และสามารถหาวัตถุดิบที่
เพียงพอและได้คุณภาพต่อการผลติ งบประมาณต่ า 

5 0.50 ผ่าน  

C: ศกัยภาพดา้นการตลาด 
1. เทคโนโลยสีามารถน ามาพฒันาเปน็ผลติภณัฑท์ี่
เสนอประโยชนช์ดัเจน 

 0.75 ผ่าน 1. ความสามารถในการผลติเปน็
ผลติภณัฑ/์กระบวนการทีเ่สนอ
ประโยชนไ์ดช้ดัเจน  
ข้อค าถามผ่าน แต่ปรับตัวเลือก ดงันี้ 

1. หุ่นยนต์แสดงความสามารถในการท างานได้ แตย่ัง
น ามาใช้งานจริงไมไ่ด ้

1 0.00 ไม่ผา่น 1. เทคโนโลยสีามารถทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ (1 คะแนน) 

2. หุ่นยนต์มีประโยชน์ สามารถช่วยงานได้เฉพาะบาง
งาน 

2 0.00 ไม่ผา่น 2. เทคโนโลยสีามารถใช้งานได้จรงิใน
สภาวะแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไข  
(3 คะแนน) 

3. หุ่นยนต์มีประโยชน์ ช่วยให้การท างานสะดวกมาก
ขึ้น 

3 0.00 ไม่ผา่น 3. เทคโนโลยสีามารถใช้งานได้จรงิใน
สภาวะแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในตลาด
เปูาหมาย (5 คะแนน) 

4. หุ่นยนต์มีประโยชน์ ช่วยให้การท างานสะดวก เกิด
ความรวดเร็วในการท างาน 

4 0.00 ไม่ผา่น  

5. หุ่นยนต์มีประโยชน์ที่ชัดเจน ช่วยให้การท างาน
สะดวก รวดเร็วขึ้น และเพิ่มผลิตผลซึ่งเป็นมลูค่าเพิ่ม
ทางการตลาดให้กับองค์กรได ้

5 0.00 ไม่ผา่น  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

2. เทคโนโลยสีามารถผลติ ผลติภณัฑม์ขีอ้ไดเ้ปรยีบที่
เหนอืวา่ผลติภณัฑอ์ืน่ในตลาด 

 1.00 ผ่าน 2. ความสามารถในการผลติเปน็
ผลติภณัฑท์ีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่หนอืกวา่
ผลติภณัฑ/์กระบวนการอืน่ในตลาด 

1. หุ่นยนต์มีคณุสมบัติเทียบเท่ากบัผลติภณัฑ์อื่นใน
ตลาด 

1 0.75 ผ่าน 1. หุ่นยนต์มีคณุสมบัติเทียบเท่ากบั
ผลิตภณัฑ์อื่นในตลาด 

2. หุน่ยนต์มีสมรรถนะที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง 2 1.00 ผ่าน 2. หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่โดดเด่น 
แตกต่างจากคู่แข่ง 

3. หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง 
ท าให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

3 1.00 ผ่าน/
ปรับปรุง 

3. หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่โดดเด่น 
แตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้องค์กรมี
ความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

4. หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่โดดเด่น มีข้อได้เปรียบท่ี
เหนือกว่าผลติภณัฑ์อื่นในตลาด สามารถตอบสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรม ท าให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด 

4 0.00 ไม่ผา่น  

5. หุ่นยนตม์ีสมรรถนะที่โดดเด่น มีข้อได้เปรียบท่ี
เหนือกว่าผลติภณัฑ์อื่นในตลาด สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งผลดีต่อสังคม วัฒนธรรม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

5 0.00 ไม่ผา่น  

3. ผลติภณัฑท์ีผ่ลติไดห้าสนิคา้ทดแทนไดย้าก 1 1.00 ผ่าน 3. สนิคา้ทดแทน 
1. หุ่นยนต์ไมม่ีความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์อื่น หา
สินค้าอ่ืนทดแทนได้ง่าย และทดแทนได้สมบูรณ ์

1 1.00 ผ่าน  

2. หุ่นยนต์เริม่มีความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์อื่น หา
สินค้าอ่ืนทดแทนได้ง่ายและทดแทนได้สมบูรณ ์

2 0.75 ผ่าน  

3. หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากผลติภัณฑ์อื่น หา
สินค้าอ่ืนทดแทนได้ยาก แต่ทดแทนได้สมบูรณ ์

3 0.50 ผ่าน  

4. หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากผลติภัณฑ์อื่นอย่าง
ชัดเจน หาสินค้าอ่ืนทดแทนไดย้ากและทดแทนได้ไม่
สมบูรณ ์

4 0.75 ผ่าน  

5. หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากผลติภัณฑ์อื่นอย่าง
ชัดเจน ไมม่ีสินค้าอ่ืนทดแทนได ้

5 0.75 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

4. ผลติภณัฑท์ีผ่ลติไดม้ตีลาดกลุม่เปาูหมายทีช่ดัเจน  1.00 ผ่าน 4. กลุม่เปาูหมาย 
ปรับตัวเลือกที่ 2 (ตัดค าว่าเริม่ออก) 

1. ไม่มีตลาดกลุ่มเปูาหมายในการใช้งานอย่างชัดเจน 1 1.00 ผ่าน  
2. เริ่มมีตลาดกลุ่มเปูาหมายเฉพาะบางอุตสาหกรรมที่
สนใจน าหุ่นยนตไ์ปใช้ในการท างาน 

2 0.75 ผ่าน/
ปรับปรุง 

2. มีตลาดกลุ่มเปูาหมายเฉพาะบาง
อุตสาหกรรมทีส่นใจน าหุ่นยนตไ์ปใช้
ในการท างาน 

3. มีตลาดกลุ่มเปูาหมายหลักท่ีจะน าหุ่นยนต์ไปใช้ใน
การท างาน 

3 1.00 ผ่าน  

4. มีตลาดกลุ่มเปูาหมายหลักอยา่งชัดเจน และมี
กลุ่มเปูาหมายรองในตลาดอื่นๆ ที่จะน าหุ่นยนตไ์ปใช้
ในการท างาน 

4 1.00 ผ่าน  

5. มีตลาดกลุ่มเปูาหมายหลัก และกลุ่มเปูาหมายรอง
ในการใช้งานอย่างชัดเจน และมีกลุ่มที่คาดว่าจะเป็น
ลูกค้าในตลาดอื่นๆ ท่ีจะน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการ
ท างาน 

5 1.00 ผ่าน  

5. การเขา้ถงึกลุม่เปาูหมาย  100 ผ่าน ผ่านแต่ปรับข้อความตัวเลือก 1-2 
1. กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงได้ยาก มีชอ่งทางน้อย ใช้
ต้นทุนสูง และมผีู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย และมีอุปสรรค เชน่ การกีดกันทาง
การค้า 

1 0.75 ผ่าน/
ปรับปรุง 

1. กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงได้ยาก มี
ช่องทางน้อย ใช้ต้นทุนสูง และมี
อุปสรรค เช่น สภาพสังคม และ
วัฒนธรรม ต้องมผีู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการเข้าถึงกลุม่เปูาหมาย 

2. กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงได้ยาก มีชอ่งทางน้อย ใช้
ต้นทุนสูง และมีอุปสรรค เช่น การกีดกันทางการค้า 

2 0.75 ผ่าน/
ปรับปรุง 

2. กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงได้ยาก มี
ช่องทางน้อย ใช้ต้นทุนสูง และมี
อุปสรรค เช่น สภาพสังคม และ
วัฒนธรรม 

3. มหีลายช่องทาง แต่ต้องใช้ความพยายามในการ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย เช่น ต้องใช้ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย และต้องใช้ต้นทุนสงู 

3 0.75 ผ่าน  

4. การเข้าถึงตลาดกลุ่มเปูาหมายท าได้ง่าย มีหลาย
ช่องทางจ ากัด แต่ต้องใช้ต้นทุนระดับปานกลาง 

4 1.00 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

5. การเข้าถึงตลาดกลุ่มเปูาหมายท าได้ง่าย มีหลาย
ช่องทาง และมีต้นทุนต่ า 

5 1.00 ผ่าน  

6. ตลาดมขีนาดใหญ ่  1.00 ผ่าน 6. ขนาดตลาด 
1. ตลาดของสินค้ามีขนาดเล็กมาก และไม่น่าสนใจท่ี
จะลงทุน 

1 1.00 ผ่าน  

2. ตลาดของสินค้ามีขนาดเล็ก แตน่่าสนใจท่ีจะลงทุน 2 1.00 ผ่าน  
3. ตลาดของสินค้ามีขนาดปานกลาง และน่าสนใจที่
จะลงทุน 

3 1.00 ผ่าน  

4. ตลาดของสินค้ามีขนาดใหญ่ และน่าสนใจที่จะ
ลงทุน 

4 1.00 ผ่าน  

5. ตลาดของสินค้ามีขนาดใหญม่าก และน่าสนใจท่ีจะ
ลงทุน 

5 0.50 ผ่าน/
ปรับปรุง 

5. ตลาดของสินค้ามีขนาดใหญม่าก 
ทั้งในและต่างประเทศ และน่าสนใจที่
จะลงทุน 

7. ตลาดมกีารเตบิโต และมวีงจรชวีติยาว  1.00 ผ่าน 7. อตัราการเตบิโตและวงจรชวีติ 
1. ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงขาลง 
(Decline) และมีอัตราการเติบโตของตลาดน้อยกว่า 
5% 

1 0.75 ผ่าน/
ปรับปรุง 

1. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงขา
ลง (Decline) และมีอัตราการเติบโต
ของตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% 

2. ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงอิ่มตัว 
(Maturity) และมีอตัราการเติบโตของตลาด 5-10% 

2 0.75 ผ่าน/
ปรับปรุง 

2. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วง
อิ่มตัว (Maturity) และมีอัตราการ
เติบโตของตลาดมาก 5% ถึง 10% 

3. ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงเติบโต 
(Growth) และมีอัตราการเติบโตของตลาด 11-15% 

3 0.75 ผ่าน/
ปรับปรุง 

3. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วง
เติบโต (Growth) และมีอัตราการ
เติบโตของตลาดมากกว่า 10% ถึง 
15% 

4. ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงเติบโต 
(Growth) และมีอัตราการเติบโตของตลาดมากกว่า 
16-20% 

4 0.75 ผ่าน/
ปรับปรุง 

4. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วง
เติบโต (Growth) และมีอัตราการ
เติบโตของตลาดมากกว่า 15% ถึง 
20% 

5. ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงแนะน า 
(Introduction) และมีอตัราการเติบโตของตลาด
มากกว่า 20% 

5 0.50 ผ่าน/
ปรับปรุง 

5. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วง
แนะน า (Introduction) และมีอัตรา
การเติบโตของตลาดมากกว่า 20% 
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

D: ศกัยภาพดา้นการเงนิ 
1. เงนิลงทนุเริม่ตน้ไมส่งู  1.00 ผ่าน 1. เงนิลงทนุเริม่ตน้เมือ่เทยีบกบั

ยอดขาย 
ผ่าน แต่เวลาประเมินควรมี Business 
model มาอธิบายประกอบด้วย 

1. ยอดขายของ 5 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 1 1.00 ผ่าน  
2. ยอดขายของ 4 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 2 1.00 ผ่าน  
3. ยอดขายของ 3 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 3 1.00 ผ่าน  
4. ยอดขายของ 2 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 4 1.00 ผ่าน  
5. ยอดขายของปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 5 1.00 ผ่าน  
2. ตน้ทนุคงทีอ่นัแสดงถงึความเสีย่งในการผลติหรอื
ขายจ านวนไมม่ากถงึจะคุม้ทนุ 

 1.00 ผ่าน 2. ตน้ทนุคงที ่

1. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ มากกว่า 50% 
ของต้นทุนท้ังหมด 

1 1.00 ผ่าน  

2. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ คิดเป็น 40-49% 
ของต้นทุนท้ังหมด 

2 1.00 ผ่าน  

3. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ คิดเป็น 30-39% 
ของต้นทุนท้ังหมด 

3 1.00 ผ่าน  

4. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ คิดเป็น 20-29% 
ของต้นทุนท้ังหมด 

4 1.00 ผ่าน  

5. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ ต่ ากว่า 20% ของ
ต้นทุนท้ังหมด 

5 1.00 ผ่าน  

3. ตน้ทนุตอ่หนว่ย มขี้อไดเ้ปรยีบเหนอืผลติภณัฑท์ีม่ี
อยู/่ผลติภณัฑใ์กลเ้คยีง 

 1.00 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 

1. ต้นทุนต่อหน่วยสูงในทุกช่วงวงจรผลิตภณัฑ์ 1 1.00 ผ่าน  
2. ต้นทุนการออกแบบต่อหน่วย ตน้ทุนการผลติและ
ต้นทุนการใช้งานสูง แต่มีต้นทุนการก าจัดต่ า 

2 1.00 ผ่าน  

3. ต้นทุนการออกแบบต่อหน่วยและต้นทุนการผลิต
สูงแต่มีต้นทุนการใช้งานและต้นทนุการก าจัดต่ า 

3 1.00 ผ่าน  

4. ต้นทุนการออกแบบต่อหน่วยสงูเฉพาะต้นทุนการ
ผลิต ต้นทุนการใช้งานและต้นทุนการก าจัดต่ า 

4 1.00 ผ่าน  

5. มีต้นทุนต่ าในทุกช่วงวงจรผลิตภัณฑ ์ 5 1.00 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

4. ระยะเวลาคนืทนุเรว็ (Payback Period)   1.00 ผ่าน 4. ระยะเวลาคนืทนุ (Payback 
Period) 

1. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

1 1.00 ผ่าน  

2. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
ภายใน 4 ป ี

2 1.00 ผ่าน  

3. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
ภายใน 3 ป ี

3 1.00 ผ่าน  

4. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
ภายใน 2 ป ี

4 1.00 ผ่าน  

5. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
ภายใน 1 ป ี

5 1.00 ผ่าน  

5. ผลตอบแทนการลงทนุทีเ่หมาะสม (ROI)  0.00 ไม่ผา่น ตัดออก 
1. ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ไม่เกิน 10% 1 0.00 ไม่ผา่น  
2. ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 11-20% 2 0.00 ไม่ผา่น  
3. ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 21- 30% 3 0.00 ไม่ผา่น  
4. ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 31-40% 4 0.00 ไม่ผา่น  
5. ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) 40% ช้ึนไป 5 0.00 ไม่ผา่น  
E: ผลกระทบดา้นกฎหมาย 
1. มกีฎหมายทีเ่ปน็ขอ้จ ากดัในการน าสนิคา้เขา้สู่
ตลาดนอ้ย 

 0.00 ไม่ผา่น ตัดออก สมควรมีการประเมินด้าน
กฎหมายหรือไม่ เพราะมองว่ายิ่งมี
กฎหมายเยอะมากเท่าไหร่ แตส่ามารถ
ผลิตหุ่นยนต์และผ่านเกณฑ์กฎหมาย
นั้นๆ จะถือเป็นโอกาสเพราะมีคู่แข่ง
ยาก 

1. มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายเฉพาะในการน า
สินค้าเข้าสู่ตลาดอย่างเขม้งวด มีขอ้ควรระวังส าหรับ
การน าไปใช้งานอย่างเคร่งครัด  และต้องมีการขอ
อนุญาตจากหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หุ่นยนต์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ทางการทหาร 

1 0.00 ไม่ผา่น  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

2. มีระเบียบ ข้อบงัคับ หรือกฎหมายในการน า
สินค้าเข้าสู่ตลาดในอุตสาหกรรมทีจ่ะน าไปใช้ มีข้อ
ปฏิบัติและขั้นตอน และข้อระวังส าหรับการน าไปใช้
งาน  เช่น  หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม 

2 0.00 ไม่ผา่น  

3. มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายเฉพาะบางอย่าง 
ในการน าสินค้าเข้าสูต่ลาดในอุตสาหกรรมที่จะ
น าไปใช้ มีข้อปฏิบัติและขั้นตอน และข้อระวังส าหรับ
การน าไปใช้งาน เช่น หุ่นยนต์ที่ใช้ในบ้าน 

3 0.00 ไม่ผา่น  

4. สามารถน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายใน
การน าสินค้าเข้าสูต่ลาด แต่มเีพียงข้อควรระวัง
บางอย่างในการใช้งาน 

4 0.00 ไม่ผา่น  

5. สามารถน าไปใช้งานในทุกอุตสาหกรรมได้ โดยไม่มี
ผลกระทบต่อกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายใน
การน าสินค้าเข้าสูต่ลาด 

5 0.00 ไม่ผา่น  

2. ขัน้ตอนกระบวนการทางกฎหมายไมยุ่ง่ยากและใช้
เวลา 

 1.00 ผ่าน 1. ความยุง่ยากของขัน้ตอนและเวลา 

1. ข้ันตอนกระบวนการทางกฎหมายยุ่งยากมาก ต้อง
ได้รับการอนุมัตจิากส่วนงานราชการชุดเฉพาะกิจ 
และใช้เวลาในการด าเนินการมากกว่า 1 ปี 

1 0.50 ผ่าน  

2. ข้ันตอนกระบวนการทางกฎหมายยุ่งยาก ต้อง
ได้รับการอนุมัตจิากส่วนงานราชการชุดเฉพาะกิจ 
และใช้เวลาในการด าเนินการไม่เกนิ 1 ปี 

2 0.50 ผ่าน  

3. ข้ันตอนกระบวนการทางกฎหมาย ต้องได้รบัการ
อนุมัติจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้เวลาใน
การด าเนินการไม่เกิน 9 เดือน 

3 0.50 ผ่าน  

4. ข้ันตอนกระบวนการทางกฎหมาย ต้องได้รบัการ
อนุมัติจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้เวลาใน
การด าเนินการไม่เกิน 6 เดือน 

4 0.50 ผา่น  

5. ข้ันตอนกระบวนการทางกฎหมาย ต้องได้รบัการ
อนุมัติจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้เวลาใน
การด าเนินการไม่เกิน 3 เดือน One stop service 

5 0.50 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของอตุสาหกรรมหุน่ยนต์
เพือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

quick lead time 
ศกัยภาพการใชง้านเชิงพาณชิย ์ 1-5 0.50 ผ่าน  
ศกัยภาพการใชง้านเชิงสงัคม 1-5 0.50 ผ่าน  

 
ผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2 จากตารางที่ 2.4 สรุปผลค่า IOC ครั้งที่ 1 แบบประเมินด้านศักยภาพ 

ด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการใช้งานเชิงพาณิชย์ และด้านการใช้งาน 
เชิงสังคม จ านวน 22 ข้อ พบว่า ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจโดยผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 โดยใช้เทคนิค 
Focus Group ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 คน โดยพิจารณาค่าความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหาว่าวัดได้ตรงกับลักษณะที่นิยามไว้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์หรือไม่ ถือ
เกณฑ์ว่าดัชนีชี้วัดที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ ต้องเป็นตัวดัชนีชี้วัดที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
และเม่ือท าการตรวจสอบความสอดคล้องด้านเนื้อหาของแบบประเมินสิทธิบัตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ค่า IOC มี
ค่า 0.00-1.00 ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อค าถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จาก 26 ข้อ เหลือจ านวน 20 ข้อ ค่า IOC มีค่า 
0.50-1.00   

 
ขั้นตอนที่ 3 ปรับแก้ไขเกณฑ์การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ ( IOC)   
ผู้วิจัยปรับแก้ไขเกณฑ์การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญและให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (IOC) ครั้งที่ 2 โดยใช้
เทคนิค Focus Group ดังตารางที่ 2.5 และตารางท่ี 2.6 
ตารางที ่2.5 สรปุผลคา่ IOC ครัง้ที ่1 แบบประเมนิดา้นลักษณะของสิทธบิตัร  

เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 
ระดบั

คะแนน 
คะแนนประเมนิ 
(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

A: ลกัษณะของสทิธบิตัร    
1. ประเภทค าขอรบัสทิธบิตัร  1.00 ผ่าน 
1. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองในประเทศ  1 1.00 ผ่าน 
2. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
3 1.00 ผ่าน 

3. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศใช้ระบบ PCT  

5 1.00 ผ่าน 
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 
ระดบั

คะแนน 
คะแนนประเมนิ 
(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

2. อายกุารคุม้ครองทีเ่หลอืของสทิธบิตัร (Patent Age)  1.00 ผ่าน 
1. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 0-4 ปี 1 1.00 ผ่าน 
2. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 5-8 ปี 2 1.00 ผ่าน 
3. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 9-12 ปี 3 1.00 ผ่าน 
4. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 13-16 ปี 4 1.00 ผ่าน 
5. มีระยะเวลาการคุม้ครอง เหลืออายุ 17-20 ปี 5 1.00 ผ่าน 
3. ประเภทของขอ้ถอืสทิธ ิ(Types of Claims)  1.00 ผ่าน 
1. Product Claims: incremental product with minor impact 

to market 
1 1.00 ผ่าน 

2. Product Claims: novel product with moderate impact to 
market 

2 1.00 ผ่าน 

3. Process Claims with minor impact to agriculture and 
biotechnology industry   

3 1.00 ผ่าน 

4. Process Claims / Usage Claim: with moderate to high 
impact to agriculture and biotechnology industry   

4 1.00 ผ่าน 

5. Product Claims: breakthrough products/ Process Claims/ 
Usage Claims: with high impact in agriculture and 
biotechnology industry and others industry 

5 1.00 ผ่าน 

4. จ านวนข้อถอืสทิธ ิ(Number of Claims)  1.00 ผ่าน 
1. มีจ านวนข้อถือสิทธิไมเ่กิน 5 ข้อ 1 1.00 ผ่าน 
2. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 6-10 ข้อ 2 1.00 ผ่าน 
3. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 11-15 ข้อ 3 1.00 ผ่าน 
4. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 16-20 ข้อ 4 1.00 ผ่าน 
5. มีจ านวนข้อถือสิทธิ มากกว่า 20 ข้อ 5 1.00 ผ่าน 

 
จากตารางที่ 2.5 สรุปผลค่า IOC ครั้งที่ 1 แบบประเมินด้านลักษณะของสิทธิบัตร จ านวน 4 ข้อ พบว่า 

มีค่า IOC 1.00 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
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ตารางที ่2.6 สรปุผลคา่ IOC ครัง้ที ่2 แบบประเมนิดา้นศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ีดา้นการตลาด ดา้นการเงนิ 
ด้านกฎหมาย ดา้นการใชง้านเชงิพาณชิย ์และดา้นการใชง้านเชงิสังคม  

เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

B: ศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ี
1. ระดบัความใหมข่องเทคโนโลย ี  -0.28 ไม่ผา่น ตัดออก  เนื่องจาก ระดับการใช้งานของ

หุ่นยนต์ที่ได้จากการน าสิทธิบัตรมาผลติ ในข้อ
ที่ 2 ครอบคลมุแล้ว 

1. น าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิมมาปรับปรุง 1 -0.17 ไม่ผา่น  
2. น าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิมมาปรับปรุง 
และมีความล้ าหน้า 

3 -0.11 ไม่ผา่น  

3. เป็นเทคโนโลยีที่ล้ าหน้าและบุกเบิกสิ่ง
ใหม ่

5 -0.17 ไม่ผา่น  

2. ระดบัการใชง้านของหุน่ยนตท์ีไ่ดจ้าก
การน าสทิธบิตัรมาผลติ (Nakashima, 
2018) 

 1.00 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 

1. Class 1-2 กลไกท่ีประกอบด้วย
หลายๆ องศาอิสระ (degrees of 
freedom) ที่ถูกควบคุมด้วยมนุษย์ เป็น
กลไกท่ีท างานให้ส าเร็จตามแผนท่ี
ก าหนดไวล้่วงหน้าโดยไมม่ีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการ (Class 2 Fixed 
Sequence Robot and Class 1 
Manual Handling Device) 

1 1.00 ผ่าน  

2. Class 3 คล้ายกับ Class 2 แต่
สามารถเปลีย่นแปลงวิธีการได้ สะดวก
ต่อการดดัแปลง (Class 3 Variable 
Sequence Robot) 

2 1.00 ผ่าน  

3. Class 4 มนุษย์เป็นผู้สอนงานให้กับ
หุ่นยนต์ แล้วบันทึกการท างานลงใน
โปรแกรมของหุ่นยนต์เพื่อท างานตามที่
บันทึกไว้ (Class 4 Playback Robot) 

3 1.00 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

4. Class 5 มนุษย์ให้ตัวเลขการเคลื่อนที่
กับโปรแกรมของหุ่นยนต์ เพื่อให้หุน่ยนต์
ท างานได้เองโดยไมต่้องท าการสอนงาน 
(Class 5 Numerical Control Robot) 

4 1.00 ผ่าน  

5. Class 6 หุ่นยนตส์ามารถเรยีนรู้
สภาพแวดล้อมได้เองและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (Class 6 
Intelligent Robot) 

5 1.00 ผ่าน  

3. ความโดดเดน่ของเทคโนโลยใีน
อตุสาหกรรม 

 -0.22 ไม่ผา่น ตัดออก  เนื่องจากระดับการใช้งานของหุ่นยนต์
ที่ได้จากการน าสิทธิบัตรมาผลติ ในข้อที่ 2 
ครอบคลมุแล้ว 

1. เทคโนโลยมีีความโดดเด่นระดบัน้อย 1 -0.22 ไม่ผา่น  
2. เทคโนโลยมีีความโดดเด่นระดบัปาน
กลาง 

3 -0.17 ไม่ผา่น  

3. เทคโนโลยมีีความโดดเด่นระดบัสูง 5 -0.28 ไม่ผา่น  
4. ระดบัความซบัซอ้นของเทคโนโลย ี  -0.17 ไม่ผา่น ตัดออก  เนื่องจากระดับการใช้งานของหุ่นยนต์

ที่ได้จากการน าสิทธิบัตรมาผลติ ในข้อที่ 2 
ครอบคลมุแล้ว 

1.เทคโนโลยีมีความซับซ้อนระดับน้อย 1 -0.06 ไม่ผา่น  
2. เทคโนโลยมีีความซบัซ้อนระดับปาน
กลาง 

3 0.06 ไม่ผา่น  

3. เทคโนโลยมีีความซบัซ้อนระดับสูง 5 -0.17 ไม่ผา่น  
5. ความปลอดภยัตอ่มนษุยแ์ละเปน็มติร
ตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 0.83 ผ่าน ปรับเพิ่มเรื่องความเสี่ยงต่อการใช้งาน 5. 
เทคโนโลยีปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ต่อการใช้
งาน ต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

1. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนษุย์
เทา่นัน้ 

1 0.78 ผ่าน 1 คะแนน 

2. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์
และ/หรอืสิง่มชีวีติอืน่ๆ 

2 0.89 ผ่าน 3 คะแนน 

3. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์
และ/หรอืสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิง่แวดลอ้ม 

3 0.72 ผ่าน 5 คะแนน 

     



รายงานฉบบัสมบรูณ ์IP Portfolio 
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

 
 

 

 ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 37 

เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

4. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์
และ/หรอืสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม 
ไดร้บัการรบัรองจากหนว่ยงาน
ภายในประเทศ 

4 -0.06 ไม่ผา่น  

5. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ 
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม ไดร้ับการ
รบัรองจากหนว่ยงานภายในประเทศ 
และมโีอกาสไดร้บัมาตรฐานการยอมรบั
จากองคก์รในระดบันานาชาต ิ

5 -0.17 ไม่ผา่น  

6. ความเปน็ไปไดใ้นการผลติระดบั
อตุสาหกรรม 

 0.89 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 

1. สามารถขยายระดับจาก
ห้องปฏิบัติการไปสูก่ารผลติเชิง
อุตสาหกรรมไดท้างเทคนคิ (Ability to 
Upscale) 

1 0.78 ผ่าน  

2. สามารถขยายระดับจาก
ห้องปฏิบัติการไปสูก่ารผลติเชิง
อุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนคิและ
วตัถดุบิ (Ability to Upscale) 

3 0.78 ผ่าน  

3. สามารถขยายระดับจาก
ห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิง
อุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนคิและ
วตัถดุบิ (Ability to Upscale) สามารถ
หาวตัถดุบิทีเ่พยีงพอและไดค้ณุภาพตอ่
การผลติ 

5 0.83 ผ่าน  

4. สามารถขยายระดับจาก
ห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิง
อุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนิคและ
วตัถดุบิ (Ability to Upscale) และ
สามารถหาวัตถุดิบทีเ่พียงพอและได้
คุณภาพต่อการผลิต 

4 0.11 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

5. สามารถขยายระดับจาก
ห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิง
อุตสาหกรรมได้ทั้งทางเทคนิคและ
วตัถดุบิ (Ability to Upscale) และ
สามารถหาวัตถุดิบทีเ่พียงพอและได้
คุณภาพต่อการผลิต 

5 0.06 ผ่าน  

C: ศกัยภาพดา้นการตลาด 
1. ความสามารถในการผลติเปน็
ผลติภณัฑ/์กระบวนการทีเ่สนอประโยชน์
ไดช้ดัเจน 

 0.67 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 

1. เทคโนโลยสีามารถและใช้ทดลองใน
หอ้งปฏบิตักิาร 

1 0.56 ผ่าน  

2. เทคโนโลยสีามารถใชง้านไดจ้รงิใน
สภาวะแวดลอ้ม ภายใตเ้งือ่นไข 

3 0.83 ผ่าน  

3. เทคโนโลยสีามารถใชง้านไดจ้รงิใน
สภาวะแวดล้อมตามทีร่ะบไุวใ้นตลาด
เปาูหมาย 

5 0.89 ผ่าน  

2. ความสามารถในการผลติเปน็
ผลติภณัฑท์ีม่ขีอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่หนอืกวา่
ผลติภณัฑ/์กระบวนการอืน่ในตลาด 

 0.78 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 

1. หุ่นยนต์มีคณุสมบัตเิทยีบเทา่กบั
ผลติภณัฑอ์ืน่ในตลาด 

1 0.83 ผ่าน  

2. หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่โดดเด่น 
แตกต่างจากคู่แข่ง 

3 0.94 ผ่าน  

3.  หุ่นยนตม์ีสมรรถนะที่โดดเด่น 
แตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้องค์กรมี
ความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

5 0.83 ผ่าน  

3. สนิคา้ทดแทน  0.89 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 
1. หุ่นยนตไ์มม่ีความแตกต่างจาก
ผลิตภณัฑ์อื่น หาสินคา้อื่นทดแทนได ้

1 0.94 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

2.หุ่นยนตเ์ริม่มคีวามแตกต่างจาก
ผลิตภณัฑ์อื่น หาสินคา้อื่นทดแทนได ้

2 0.94 ผ่าน  

3. หุ่นยนตม์คีวามแตกตา่งจากผลติภัณฑ์
อื่น หาสินค้าอื่นทดแทนไดย้าก แต่
ทดแทนไดส้มบรูณ ์

3 0.94 ผ่าน  

4. หุ่นยนตม์คีวามแตกตา่งจากผลติภัณฑ์
อื่นอย่างชัดเจน หาสนิคา้อืน่ทดแทนได้
ยากและทดแทนไดไ้มส่มบรูณ ์

4 0.89 ผ่าน  

5. หุ่นยนตม์คีวามแตกตา่งจากผลติภัณฑ์
อื่นอย่างชัดเจน ไมม่สีนิคา้อืน่ทดแทนได้ 

5 0.94 ผ่าน  

4. กลุม่เปาูหมาย  0.83 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 
1. ไมม่ตีลาดกลุม่เปาูหมายในการใชง้าน
อยา่งชดัเจน 

1 0.94 ผ่าน  

2. มตีลาดกลุ่มเปูาหมายเฉพาะบาง
อตุสาหกรรมทีส่นใจน าหุ่นยนตไ์ปใช้ใน
การท างาน 

2 0.94 ผ่าน  

3. มตีลาดกลุม่เปาูหมายหลกัที่จะน า
หุ่นยนต์ไปใช้ในการท างาน 

3 0.94 ผ่าน  

4. มตีลาดกลุม่เปาูหมายหลกัอยา่ง
ชดัเจน และมกีลุม่เปาูหมายรองในตลาด
อื่นๆ ที่จะน าหุ่นยนตไ์ปใช้ในการท างาน 

4 0.94 ผ่าน  

5. มตีลาดกลุม่เปาูหมายหลกั และ
กลุม่เปาูหมายรองในการใช้งานอย่าง
ชัดเจน และมกีลุม่ทีค่าดวา่จะเปน็ลกูคา้
ในตลาดอืน่ๆ ที่จะน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการ
ท างาน 

5 0.83 ผ่าน  

5. การเขา้ถงึกลุม่เปาูหมาย  0.78 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 
1. กลุม่เปาูหมายเขา้ถงึไดย้าก มีชอ่งทาง
น้อย ใช้ต้นทุนสูง และมีอุปสรรค เช่น 
สภาพสังคม และวัฒนธรรม ต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเข้าถงึ
กลุ่มเปูาหมาย 

1 0.94 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

2. กลุม่เปาูหมายเขา้ถงึไดย้าก มีชอ่งทาง
น้อย ใช้ต้นทุนสูง และมีอุปสรรค เช่น 
สภาพสังคม และวัฒนธรรม 

2 0.94 ผ่าน  

3. มหีลายชอ่งทาง แตต่อ้งใชค้วาม
พยายามในการเขา้ถึงกลุม่เปาูหมาย เช่น 
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย และต้องใชต้น้ทนุสงู 

3 0.83 ผ่าน  

4. การเขา้ถึงตลาดกลุม่เปาูหมายท าได้
งา่ย มีหลายช่องทาง แต่ต้องใช้ตน้ทนุ
ระดบัปานกลาง 

4 1.00 ผ่าน  

5. การเขา้ถึงตลาดกลุม่เปาูหมายท าได้
งา่ย มีหลายช่องทาง และมตีน้ทุนต่ า 

5 0.94 ผ่าน  

6. ขนาดตลาด  0.83 ผ่าน ปรับตัวเลือก 
1. ตลาดของสินค้ามีขนาดเลก็มาก และ
ไมน่า่สนใจทีจ่ะลงทุน 

1 0.78 ไม่ผา่น  

2. ตลาดของสินค้ามีขนาดเลก็ แต่
นา่สนใจที่จะลงทุน 

2 0.89 ผ่าน/
ปรับปรุง 

1. ตลาดของสินค้ามีขนาดเล็ก  
(1 คะแนน) 

3. ตลาดของสินค้ามีขนาดปานกลาง 
และนา่สนใจที่จะลงทุน 

3 0.94 ผ่าน/
ปรับปรุง 

2. ตลาดของสินค้ามีขนาดปานกลาง  
(3 คะแนน) 

4. ตลาดของสินค้ามีขนาดใหญ ่และ
นา่สนใจที่จะลงทุน 

4 0.83 ผ่าน/
ปรับปรุง 

3. ตลาดของสินค้ามีขนาดใหญ่  
(5 คะแนน) 

5. ตลาดของสินค้ามีขนาดใหญม่าก ทัง้
ในและตา่งประเทศ และนา่สนใจทีจ่ะ
ลงทนุ 

5 0.39 ไม่ผา่น  

7. อตัราการเตบิโตและวงจรชวีติ  0.89 ผ่าน  
1. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงขาลง 
(Decline) และมีอัตราการเตบิโตของ
ตลาดนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 5% 

1 1.00 ผ่าน  

2.  ผลิตภณัฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงอิ่มตัว 
(Maturity) และมีอตัราการเติบโตของ
ตลาดมาก 5% ถงึ 10% 

2 1.00 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

3. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงเติบโต 
(Growth) และมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดมากกวา่ 10% ถงึ 15% 

3 1.00 ผ่าน  

4. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงเติบโต 
(Growth) และมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดมากกวา่ 15% ถงึ 20% 

4 1.00 ผ่าน  

5. ผลิตภัณฑม์ีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงแนะน า 
(Introduction) และมีอัตราการเติบโต
ของตลาดมากกวา่ 20% 

5 1.00 ผ่าน  

D: ศกัยภาพดา้นการเงนิ 
1. เงนิลงทนุเริม่ตน้เมือ่เทยีบกบัยอดขาย  0.78 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 
1. ยอดขายของ 5 ปีแรก เท่ากับเงิน
ลงทุน 

1 0.72 ผ่าน  

2. ยอดขายของ 4 ปีแรก เท่ากับเงิน
ลงทุน 

2 0.72 ผ่าน  

3. ยอดขายของ 3 ปีแรก เท่ากับเงิน
ลงทุน 

3 0.83 ผ่าน  

4. ยอดขายของ 2 ปีแรก เท่ากับเงิน
ลงทุน 

4 0.78 ผ่าน  

5. ยอดขายของปีแรก มากกว่าเงนิลงทุน 5 0.89 ผ่าน  
2. ตน้ทนุคงที ่  0.56 ผ่าน/

ปรับปรุง 
ไม่มีการแก้ไข 

1. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ 
มากกว่า 50% ของต้นทุนท้ังหมด 

1 0.72 ผ่าน  

2. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ คิด
เป็น 40-49% ของต้นทุนท้ังหมด 

2 0.89 ผ่าน  

3. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ คิด
เป็น 30-39% ของต้นทุนท้ังหมด 

3 0.89 ผ่าน  

4. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ คิด
เป็น 20-29% ของต้นทุนท้ังหมด 

4 0.67 ผ่าน  

5. มีต้นทุนคงที่ในการผลติหุ่นยนต์ ต่ า
กว่า 20% ของต้นทุนท้ังหมด ปูองกัน

5 0.56 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

การถูกคัดลอก 
3. ระยะเวลาคนืทนุ (Payback Period)   0.61 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 
1. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 

1 0.78 ผ่าน  

2. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ภายใน 4 ปี 

2 0.83 ผ่าน  

3.  มีระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ภายใน 3 ปี 

3 0.56 ผ่าน  

4. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ภายใน 2 ปี 

4 0.94 ผ่าน  

5. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ภายใน 1 ปี 

5 0.67 ผ่าน  

E: ผลกระทบดา้นกฎหมาย 
1. ความยุง่ยากของขัน้ตอนและเวลา  0.72 ผ่าน ไม่มีการแก้ไข 
1. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย
และมาตรฐานยุง่ยากมาก ต้องได้รบัการ
อนุมัติจากส่วนงานราชการชุดเฉพาะกิจ 
และใชเ้วลาในการด าเนนิการมากกวา่ 1 
ป ี

1 0.72 ผ่าน  

2. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย
และมาตรฐานยุง่ยาก ต้องไดร้ับการ
อนุมัติจากส่วนงานราชการชุดเฉพาะกิจ 
และใช้เวลาในการด าเนนิการไมเ่กนิ 1 ป ี

2 0.72 ผ่าน  

3. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย
และมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมตัิจาก
ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้เวลา
ในการด าเนนิการไมเ่กนิ 9 เดอืน 

3 0.61 ผ่าน  

4. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย
และมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมตัิจาก
ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้เวลา
ในการด าเนนิการไมเ่กนิ 6 เดอืน 

4 0.89 ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมนิสทิธบิตัรของ
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

ระดบั
คะแนน 

คะแนน
ประเมนิ 

(IOC> 0.50) 

ผลการ
ประเมนิ 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

5. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย
และมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมตัิจาก
ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้เวลา
ในการด าเนนิการไมเ่กนิ 3 เดอืน One 
stop service quick lead time 

5 0.72 ผ่าน  

ศกัยภาพการใชง้านเชิงพาณชิย ์ 1-5 1.00 ผ่าน  
ศกัยภาพการใชง้านเชิงสงัคม 1-5 1.00 ผ่าน  

 
ผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 3 ผลการตรวจ IOC เกณฑ์การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือ

อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 จากตารางที่ 2.5 และตารางที่ 2.6 ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินด้านลักษณะของสิทธิบัตร 
จ านวน 4 ข้อ และแบบประเมินด้านศักยภาพด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย  ด้าน
การใช้งานเชิงพาณิชย์ และด้านการใช้งานเชิงสังคม จ านวน 19 ข้อ รวมทั้งสิ้น 23 ข้อ มาตรวจสอบความตรงเชิง
พินิจโดยผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน โดย
พิจารณาค่าความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหาว่าวัดได้ตรงกับลักษณะที่นิยามไว้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์หรือไม่ ถือเกณฑ์ว่าดัชนีชี้วัดที่มีความตรงเชิงเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ โดยพิจารณาตัวดัชนีชี้วัดที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และเมื่อท าการตรวจสอบความสอดคล้องด้านเนื้อหาของแบบประเมินสิทธิบัตรอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ค่า IOC มีค่า (-0.28) ถึง 1.00 ดังนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกข้อค าถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จาก 23 ข้อ เหลือ
จ านวน 20 ข้อ ค่า IOC มีค่า 0.50 ถึง 1.00   
 

2.3.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมิน  
ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน หมายถึง การน าแบบประเมินมาวัดหลายๆ ครั้ง ผลการวัดต้อง

เหมือนเดิม ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นต้องมีความคงเส้นคงวา หรือมีความสอดคล้องกัน (กัลยา วาณิชย์
บัญชา, 2558) ผู้วิจัยน าแบบประเมินจ านวน 20 ข้อ ที่ได้จากการวิเคราะห์ความตรงเชิงพินิจโดยผู้เชี่ยวชาญ มา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินเพ่ือตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามในแต่ละด้าน ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าข้อค าถามในแต่ละด้านนั้นก าลังวัดในสิ่งเดียวกัน เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีความสอดคล้องภายในระหว่าง ข้อค าถามใน
แต่ละด้าน และค่าความเชื่อมั่นเพ่ือหาค่าความคงที่ ความสม่ าเสมอที่ได้จากการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นอัตราส่วน
ระหว่างความแปรปรวนของคะแนนจริงกับความแปรปรวนของคะแนนที่สังเกตได้โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟุา 

(Coefficient- ) ด้วยวิธีการของ Cronbach แอลฟุา (α) ที่ได้จากข้อค าถามในภาพรวม ทั้งฉบับมีค่า 0.70 ซึ่ง
ถือว่ามากกว่าเกณฑ์ของระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2558) 
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ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ดังแสดงในตารางที่ 2.7  
ตารางที ่2.7 แสดงผลค่าความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิทัง้ฉบบั 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.86 20 
 
จากตารางที่ 2.7 แสดงผลค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ จ านวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 0.86 ซึ่ง

มากกว่า 0.70 ถือว่าผ่านเกณฑ์ หมายถึง แบบประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมมี 
ความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือได้ 
         ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก โดยพิจารณาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมจากข้ออ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด ด้วยการหา
สหสัมพันธ์แบบไบซีเรียล (Biserial Correlation) และค่าความเชื่อมั่น เพ่ือหาความคงที่ ความสม่ าเสมอที่ได้
จากการประเมินซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของคะแนนจริงกับความแปรปรวนของคะแนนที่
สังเกตได้โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Coefficient- ) ของครอนบัค ดังแสดงในตารางที่ 2.8 
 
ตารางที่ 2.8 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมิน 

คุณลักษณะ ตวับ่งชี ้
ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

(n=20) 
การแปลผล 
(r   0.20) 

1. ลักษณะของทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
(4 ตัวบ่งชี้) 

1. ขอบเขตการคุ้มครอง 0.32 ผ่าน 
2. อายุการคุ้มครองที่เหลือของสิทธิบัตร 0.56 ผ่าน 
3. ประเภทของข้อถือสิทธิ (Types of 

Claims)  
0.50 ผ่าน 

4. จ านวนข้อถือสิทธิ (Number of Claims) 0.62 ผ่าน 
2. ศักยภาพด้าน

เทคโนโลยี 
(3 ตัวบ่งชี้) 

5. ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์ที่ได้จากการน า
สิทธิบัตรมาผลิต  

0.67 ผ่าน 

6. ความปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

0.51 ผ่าน 

7. ความเป็นไปได้ในการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม 

0.40 ผ่าน 
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คุณลักษณะ ตวับ่งชี ้
ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

(n=20) 
การแปลผล 
(r   0.20) 

3. ศักยภาพด้าน
การตลาด 
(7 ตัวบ่งชี้) 

8. ความสามารถในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์/
กระบวนการที่เสนอประโยชน์ได้ชัดเจน 

0.63 ผ่าน 

9. ความสามารถในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์/
กระบวนการอ่ืนในตลาด 

0.45 ผ่าน 

10. สินค้าทดแทน 0.53 ผ่าน 
11. กลุ่มเปูาหมาย 0.26 ผ่าน 
12. การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย  0.42 ผ่าน 
13.  ขนาดตลาด 0.56 ผ่าน 
14. อัตราการเติบโตและวงจรชีวิต 0.31 ผ่าน 

4. ศักยภาพด้านการเงิน 
(3 ตัวบ่งชี้) 

15. เงินลงทุนเริ่มต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย 0.27 ผ่าน 
16. ต้นทุนคงท่ี  0.40 ผ่าน 
17. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  0.48 ผ่าน 

5. ผลกระทบ 
ด้านกฎหมาย 
(1 ตัวบ่งชี้) 

18. ความยุ่งยากของขั้นตอนและเวลา 0.50 ผ่าน 

6. ศักยภาพการ 
   ใช้งานเชิง 
   พาณิชย์  
   (1 ตัวบ่งชี้) 

19. ศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์  
 

0.52 ผ่าน 

7. ศักยภาพการ 
   ใช้งานเชิงสังคม  
  (1 ตัวบ่งชี้) 

20. ศักยภาพการใช้งานเชิงสังคม  
 

0.26 ผ่าน 

รวม 20 0.49 ผา่น 
 

ผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 4 ในตารางที่ 2.8 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมินศักยภาพ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.67 ผ่านเกณฑ์ทุกค่า เพราะ
มีมากกว่า 0.20 ทุกค่า  
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ขั้นตอนที่ 5 สร้างเป็นแบบประเมินประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง ตรวจความตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมิน ก าหนดเกณฑ์

และการให้น้ าหนักในการค านวณคะแนนและการก าหนดจุดตัดของแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงน ามา
สร้างเป็นแบบประเมินประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ดังภาคผนวก 1 แบบประเมิน
สิทธิบัตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
 

ขั้นตอนที ่6 พัฒนาคูม่ือการใชง้านเกณฑก์ารประเมนิศักยภาพอตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม 
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม จึงน ามาสร้างเป็น

คู่มือการใช้งานเกณฑ์การประเมิน โดยได้อธิบายรายละเอียดคู่มือการใช้งานใน บทที่ 3  
ผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 6 คู่มือการใช้งานเกณฑ์การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือ

อุตสาหกรรม (บทที่ 3)  
 

ขั้นตอนที ่7 จดัท าแบบสรปุขอ้มลูและรายละเอยีดสทิธบิตัรหุน่ยนตเ์พือ่อุตสาหกรรม  
จัดท าแบบสรุปข้อมูลและรายละเอียดสิทธิบัตรหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 14 สิทธิบัตร 

ประกอบด้วย ชื่อสิทธิบัตร ค าประกาศโฆษณา ระดับความใหม่ ความโดดเด่นของเทคโนโลยี ระดับความ
ซับซ้อนของเทคโนโลยี กลุ่มเปูาหมายที่จะน าไปใช้งาน ความเป็นไปได้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม และความ
ปลอดภัย ตามตัวอย่างรูปที่ 2.2 - รูปที่ 2.4 
รูปที่ 2.2 แบบสรุปข้อมูลและรายละเอียดสิทธิบัตร หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 

 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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รปูที ่2.3 แบบสรปุขอ้มลูและรายละเอยีดสิทธบิตัร หุน่ยนตเ์ซน็เซอรส์ าหรับส ารวจในงานเกษตรกรรม 

 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 
รปูที ่2.4 แบบสรปุขอ้มลูและรายละเอยีดสิทธบิตัร กระบวนการควบคุมแรงมือจบัหุน่ยนต์ 

 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 

ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสรุปข้อมูลและรายละเอียดสิทธิบัตร จ านวน 14 สิทธิบัตร (ภาคผนวก 3)  
ผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 7 สรุปข้อมูลและรายละเอียดสิทธิบัตร หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 14 

สิทธิบัตร (ภาคผนวก 3)  
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ขั้นตอนที่ 8 เก็บข้อมูล  
โดยส่งแบบประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม คู่มือการใช้งาน แบบสรุปข้อมูล

และรายละเอียดสิทธิบัตร หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 14 สิทธิบัตร ให้นักวิจัย จ านวน 3 คน เจ้าของ
สิทธิบัตร จ านวน 14 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประเมิน 
 
ขั้นตอนที ่ 9 การวเิคราะห์ขอ้มลู 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบประเมิน คู่มือการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เ พ่ือ
อุตสาหกรรม และแบบสรุปข้อมูลและรายละเอียดสิทธิบัตร จ านวน 14 สิทธิบัตร เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้นักวิจัย จ านวน 3 คน เจ้าของสิทธิบัตร จ านวน 14 คน และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือท า
การประเมินสิทธิบัตร ผลดังแสดงในบทที่ 4-5  
 
ขั้นตอนที ่10 สรปุผล 

เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามที่ก าหนดแล้ว น าข้อมูลมาสรุปผลและจัดกลุ่มตามคะแนน
ศักยภาพของสิทธิบัตร ดังแสดงผลในบทที่ 6 
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2.4 สรุปภาพรวมของแบบประเมินศักยภาพของอตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม 
เกณฑ์การประเมินสิทธิบัตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

  หมวด A ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 4 ข้อ 
  หมวด B ศักยภาพด้านเทคโนโลยี  จ านวน 3 ข้อ 

หมวด C ศักยภาพด้านการตลาด  จ านวน 7 ข้อ 
หมวด D ศักยภาพด้านการเงิน  จ านวน 3 ข้อ 
หมวด E ผลกระทบด้านกฎหมาย  จ านวน 1 ข้อ 

เกณฑ์การประเมนิทรัพยส์นิทางปญัญาอุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม คะแนน ค าอธบิาย 
หมวด A ลกัษณะของทรัพยส์นิทางปัญญา    
1. ขอบเขตการคุ้มครอง    
1. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองในประเทศ 1  
2. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3 
3. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้ระบบ 
PCT 

5 

2. อายุการคุม้ครองที่เหลอืของทรัพยส์นิทางปญัญา    
1. มีระยะเวลาการคุ้มครอง เหลืออายุ 0-4 ปี 1  
2. มีระยะเวลาการคุ้มครอง เหลืออายุ 5-8 ปี 2 
3. มีระยะเวลาการคุ้มครอง เหลืออายุ 9-12 ปี 3 
4. มีระยะเวลาการคุ้มครอง เหลืออายุ 13-16 ปี 4 
5. มีระยะเวลาการคุ้มครอง เหลืออายุ 17-20 ปี 5 
3. ประเภทของขอ้ถือสทิธ ิ(Types of Claims)    
1. Product Claims: incremental product with minor impact to market 1  
2. Product Claims: novel product with moderate impact to market 2 
3. Process Claims with minor impact to robotics and biotechnology 
industry   

3 

4. Process Claims / Usage Claim: with moderate to high impact to a 
robotics and biotechnology industry   

4 

5. Product Claims: breakthrough products/ Process Claims/ Usage 
Claims: with high impact in robotics industry and others industry 

5 
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เกณฑ์การประเมนิทรัพยส์นิทางปญัญาอุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม คะแนน ค าอธบิาย 
4. จ านวนข้อถือสทิธ ิ(Number of Claims)    
1. มีจ านวนข้อถือสิทธิไม่เกิน 5 ข้อ 1  
2. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 6-10 ข้อ 2 
3. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 11-15 ข้อ 3 
4. มีจ านวนข้อถือสิทธิ 16-20 ข้อ 4 
5. มีจ านวนข้อถือสิทธิ มากกว่า 20 ข้อ 5 
หมวด B ศักยภาพด้านเทคโนโลยี    
1. ระดบัการใชง้านของหุน่ยนต์ทีไ่ดจ้ากการน าสทิธบิัตรมาผลติ (ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ, 2560) 

  
 

1. Class 1-2 กลไกท่ีประกอบด้วยหลายๆ องศาอิสระ (degrees of freedom) ที่
ถูกควบคุมด้วยมนุษย์ เป็นกลไกท่ีท างานให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่
มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ (Class 2 Fixed Sequence Robot and Class 1 
Manual Handling Device) 

1 

 

2. Class 3 คล้ายกับ Class 2 แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ สะดวกต่อการ
ดัดแปลง (Class 3 Variable Sequence Robot) 

2 

3. Class 4 มนุษย์เป็นผู้สอนงานให้กับหุ่นยนต์ แล้วบันทึกการท างานลงในโปรแกรม
ของหุ่นยนต์เพ่ือท างานตามท่ีบันทึกไว้ (Class 4 Playback Robot) 

3 

4. Class 5 มนุษย์ให้ตัวเลขการเคลื่อนที่กับโปรแกรมของหุ่นยนต์ เพ่ือให้หุ่นยนต์
ท างานได้เองโดยไม่ต้องท าการสอนงาน (Class 5 Numerical Control Robot) 

4 

5. Class 6 หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมได้เองและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง (Class 6 Intelligent Robot) 

5 

2. ความปลอดภยัตอ่มนษุยแ์ละเปน็มติรต่อสิง่แวดลอ้ม    
1. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษยเ์ทา่นัน้ 1  
2. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และ/หรอืสิ่งมชีวีติอืน่ๆ  3 
3. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อการใช้งาน ต่อมนุษย์และ/หรือ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และสิง่แวดล้อม  

5 
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เกณฑ์การประเมนิทรัพยส์นิทางปญัญาอุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม คะแนน ค าอธบิาย 
3. ความเปน็ไปได้ในการผลติระดบัอตุสาหกรรม    
1. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลติเชิงอุตสาหกรรมได้ทางเทคนิค 
(Ability to Upscale)  

1 
 

2. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลติเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้งทาง
เทคนิคและวตัถดุบิ (Ability to Upscale)  

3 

3. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้งทาง
เทคนิคและวตัถดุบิ (Ability to Upscale) สามารถหาวัตถดุบิทีเ่พยีงพอและได้
คุณภาพต่อการผลติ  

5 

หมวด C ศักยภาพดา้นการตลาด     
1. ความสามารถในการผลติเปน็ผลติภัณฑ์/กระบวนการทีเ่สนอประโยชนไ์ดช้ดัเจน    
1. เทคโนโลยสีามารถทดลองในห้องปฏบิัตกิาร 1  
2. เทคโนโลยสีามารถใชง้านไดจ้ริงในสภาวะแวดล้อม ภายใตเ้งื่อนไข 3 
3. เทคโนโลยสีามารถใชง้านไดจ้ริงในสภาวะแวดล้อมตามทีร่ะบุไวใ้นตลาดเปาูหมาย 5 
2. ความสามารถในการผลติเปน็ผลติภัณฑ์ทีม่ีข้อไดเ้ปรยีบที่เหนือกวา่ผลติภัณฑ์/
กระบวนการอืน่ในตลาด 

  
 

1. หุ่นยนต์มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผลติภณัฑอ์ื่นในตลาด  1  
2. หุ่นยนต์มีสมรรถนะท่ีโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง  3 
3. หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้องค์กรมีความสามารถใน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

5 

3. สนิคา้ทดแทน    
1. หุ่นยนต์ไมม่ีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืน หาสินค้าอ่ืนทดแทนได้  1  
2. หุ่นยนต์เริม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืน หาสินค้าอ่ืนทดแทนได้  2 
3. หุ่นยนต์มีความแตกตา่งจากผลิตภัณฑ์อ่ืน หาสินค้าอ่ืนทดแทนได้ยาก แต่ทดแทน
ไดส้มบรูณ ์

3 

4. หุ่นยนต์มีความแตกตา่งจากผลิตภัณฑ์อ่ืนอย่างชัดเจน หาสนิคา้อืน่ทดแทนไดย้าก
และทดแทนได้ไมส่มบรูณ์  

4 

5. หุ่นยนต์มีความแตกตา่งจากผลิตภัณฑ์อ่ืนอย่างชัดเจน ไม่มสีนิคา้อืน่ทดแทนได้ 5 
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เกณฑ์การประเมนิทรัพยส์นิทางปญัญาอุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม คะแนน ค าอธบิาย 
4. กลุม่เปูาหมาย    
1. ไมม่ีตลาดกลุม่เปาูหมายในการใชง้านอยา่งชดัเจน 1  
2. มตีลาดกลุ่มเปูาหมายเฉพาะบางอุตสาหกรรมที่สนใจน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการ
ท างาน 

2 

3. มตีลาดกลุ่มเปูาหมายหลกัที่จะน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการท างาน 3 
4. มตีลาดกลุ่มเปูาหมายหลกัอยา่งชัดเจน และมีกลุม่เปาูหมายรองในตลาดอื่นๆ ที่
จะน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการท างาน 

4 

5. มตีลาดกลุ่มเปูาหมายหลกั และกลุม่เปูาหมายรองในการใช้งานอย่างชัดเจน และมี
กลุม่ที่คาดวา่จะเปน็ลูกคา้ในตลาดอืน่ๆ ที่จะน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการท างาน 

5 

5. การเขา้ถงึกลุ่มเปูาหมาย    
1. กลุ่มเปาูหมายเขา้ถงึไดย้าก มีช่องทางน้อย ใช้ต้นทุนสูง และมีอุปสรรค เช่น 
สภาพสังคม และวัฒนธรรม ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 

1 
 

2. กลุ่มเปาูหมายเขา้ถงึไดย้าก มีช่องทางน้อย ใช้ต้นทุนสูง และมีอุปสรรค เช่น 
สภาพสังคม และวัฒนธรรม 

2 

3. มหีลายชอ่งทาง แตต่้องใชค้วามพยายามในการเข้าถงึกลุม่เปาูหมาย เช่น ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย และต้อง
ใชต้้นทนุสงู 

3 

4. การเข้าถงึตลาดกลุม่เปาูหมายท าไดง้า่ย มีหลายช่องทาง แต่ต้องใช้ต้นทนุระดับ
ปานกลาง 

4 

5. การเข้าถงึตลาดกลุม่เปาูหมายท าไดง้า่ย มีหลายช่องทาง และมีต้นทนุต่ า 5 
6. ขนาดตลาด    
1. ตลาดของสินค้ามขีนาดเล็ก 1  
2. ตลาดของสินค้ามขีนาดปานกลาง 2 
3. ตลาดของสินค้ามขีนาดใหญ ่ 3 
7. อัตราการเตบิโตและวงจรชวีติ    
1. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงขาลง (Decline) และมีอัตราการเตบิโตของตลาด
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5% 

1 
 

2. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงอ่ิมตัว (Maturity) และมีอัตราการเติบโตของตลาด
มาก 5% ถึง 10% 

2 



รายงานฉบบัสมบรูณ ์IP Portfolio 
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

 
 

 

 ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 53 

เกณฑ์การประเมนิทรัพยส์นิทางปญัญาอุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม คะแนน ค าอธบิาย 
3. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงเติบโต (Growth) และมีอัตราการเติบโตของตลาด
มากกวา่ 10% ถึง 15% 

3 

4. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงเติบโต (Growth) และมีอัตราการเติบโตของตลาด
มากกวา่ 15% ถึง 20% 

4 

5. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงแนะน า (Introduction) และมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดมากกวา่ 20% 

5 

หมวด D ศักยภาพด้านการเงนิ    
1. เงนิลงทุนเริม่ตน้เมื่อเทยีบกับยอดขาย    
1. ยอดขายของ 5 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 1  
2. ยอดขายของ 4 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 2 
3. ยอดขายของ 3 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 3 
4. ยอดขายของ 2 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 4 
5. ยอดขายของปีแรก มากกว่าเงินลงทุน  5 
2. ตน้ทนุคงที ่    
1. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ มากกว่า 50% ของต้นทุนทั้งหมด  1  
2. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ คิดเป็น 40-49% ของต้นทุนทั้งหมด 2 
3. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ คิดเป็น 30-39% ของต้นทุนทั้งหมด 3 
4. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ คิดเป็น 20-29% ของต้นทุนทั้งหมด 4 
5. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ ต่ ากว่า 20% ของต้นทุนทั้งหมด ปูองกันการถูก
คัดลอก 

5 

3. ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period)     
1. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ตั้งแต่ 5 ปีขึน้ไป 1  
2. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 4 ปี 2 
3. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 3 ปี 3 
4. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 2 ปี 4 
5. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 1 ปี 5 
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เกณฑ์การประเมนิทรัพยส์นิทางปญัญาอุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม คะแนน ค าอธบิาย 
หมวด E ผลกระทบดา้นกฎหมาย    
1. ความยุ่งยากของขัน้ตอนและเวลา    
1. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐานยุ่งยากมาก ต้องได้รับการอนุมัติ
จากส่วนงานราชการชุดเฉพาะกิจ และใช้เวลาในการด าเนนิการมากกวา่ 1 ปี 

1 
 

2. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐานยุ่งยาก ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส่วนงานราชการชุดเฉพาะกิจ และใช้เวลาในการด าเนนิการไมเ่กนิ 1 ปี 

2 

3. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และใช้เวลาในการด าเนนิการไมเ่กนิ 9 เดือน 

3 

4. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และใช้เวลาในการด าเนนิการไมเ่กนิ 6 เดือน 

4 
 

5. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และใช้เวลาในการด าเนนิการไมเ่กนิ 3 เดือน One stop service 
quick lead time  

5 

 
เกณฑ์การประเมินศักยภาพโดยภาพรวมของสิทธิบัตร 
 การประเมินศักยภาพการน าสิทธิบัตรไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม โดยที่ คะแนน 1 หมายถึง 
ระดับศักยภาพต่ าท่ีสุด และคะแนน 5 หมายถึง ระดับศักยภาพสูงที่สุด 

การน าไปใชง้าน คะแนน 1-5 คะแนน 
ศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์  
ศักยภาพการใช้งานเชิงสังคม  
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บทที ่3 
คูม่อืการประเมนิศกัยภาพของสทิธบิตัรในการน าสิทธิบตัรไปใชใ้นเชงิพาณชิย์ 

และ/หรอืเชงิสงัคมในอตุสาหกรรรมหุน่ยนต์เพือ่อตุสาหกรรม 
 

คู่มือการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในการน าสิทธิบัตรไปใช้ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคมใน
อุตสาหกรรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมใช้เป็นแนวทางในการประเมินความพร้อมของเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ( IP IDE Center) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับเป็นคู่มือประกอบการประเมินความพร้อมของสิทธิบัตรในหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
เพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม โดยแบบประเมินจะประกอบด้วยการประเมิน 2 
ด้าน ดังนี้ 

1. การประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี (Technology Potential Assessment)  
2. การประเมินศักยภาพด้านธุรกิจ (Business Potential Assessment) 

การประเมินความพร้อมของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ือน าไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสังคม ต้องเริ่มจากการประเมินความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Potential 
Assessment) ประกอบด้วย การประเมินลักษณะของสิทธิบัตร การประเมินศักยภาพทางเทคโนโลยี และการ
ประเมินความพร้อมด้านธุรกิจ (Business Potential Assessment) ซึ่งจะแบ่งเป็นศักยภาพด้านการตลาด 
ศักยภาพด้านการเงิน และศักยภาพทางด้านกฎหมาย รวมทั้งการประเมินประโยชน์ของสิทธิบัตรในภาพรวมเชิง
พาณิชย์และสังคม 

ในการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีนั้น ผู้ประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี ควรเป็นเจ้าของสิทธิบัตร 
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร 

ส่วนการประเมินศักยภาพด้านธุรกิจ ผู้ประเมินควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรนั้นๆ โดยในการประเมินศักยภาพด้านธุรกิจจะต้องมีการหาข้อมูลด้านการตลาดที่
เกี่ยวข้อง เช่น ขนาดของตลาด ช่องทางการขาย กลุ่มเปูาหมาย และควรมีการท าการประเมินความเป็น ไปได้
ทางการเงินเบื้องต้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

ทั้งนี้ผลของการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม สามารถ
แสดงผลศักยภาพใน 5 องค์ประกอบย่อย เป็นค่าเฉลี่ย ดังรูปที่ 3.1 
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รปูที ่3.1 เกณฑ์การประเมนิศกัยภาพของสิทธบิตัรอตุสาหกรรมหุน่ยนต์เพื่ออตุสาหกรรมเพื่อน าไปสูก่ารใช้
ประโยชนเ์ชงิพาณชิย์และ/หรอืเชงิสงัคม 

 
ที่มา: ผู้วิจัย 
 
3.1 คุณสมบัติของผู้ประเมิน 
 ด้านคุณสมบัติของผู้ประเมิน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ  มี
จรรยาบรรณ และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสม โดยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน
ศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ภายใต้แนวทางและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินต้องมีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ เช่น สาขา
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ สาขาวิศวกรรม
หุ่นยนต์ สาขาวิทยาการหุ่นยนต์ สาขาหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือมี
ประสบการณ์หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการท าวิจัย การสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติ เครื่องจักรที่
ควบคุมด้วยระบบประมวลผลทางกายภาพ หรือด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
สมาชิก หรือผู้ที่ผ่านการทดสอบเพ่ือการรับรองความสามารถในการปฏิบัติงานจากสมาคมวิชาชีพ 
ตามประกาศและข้อก าหนดของสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมวิชาชีพการหุ่นยนต์ไทย ส านักงาน
เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (Bart lab) มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชุมนุมหุ่นยนต์ 
irap robot มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Engineer Robot Club-KMITL 
และชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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 มีความรู้ความสามารถในการประเมินศักยภาพงานวิจัยหรือเทคโนโลยีในการน าไปใช้ในเชิง
พาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม สามารถประเมินด้านการตลาด และการเงินที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ได้ รวมไปถึงทราบข้อก าหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี 

 ผู้เชี่ยวชาญต้องมีความรู้ในเทคโนโลยีที่อยู่ในสิทธิบัตรเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีนั้นๆ ได้ รวมถึงทราบแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยีนั้นๆ ซึ่งหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ ควรมี
เจ้าของสิทธิบัตรนั้นๆ ท าการประเมินด้วย 

 
ตารางที ่3.1 ผูเ้ชีย่วชาญทีป่ระเมินศักยภาพสทิธบิตัรอตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออุตสาหกรรม 
ล าดับ ชื่อ-นามสกลุ ต าแหนง่/ หนว่ยงาน 

1 ดร. พงศกร พิชยดนย์ อาจารย์ (การตลาด)/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 ดร. วิไลลักษณ์ มีประชา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ/ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3 ดร. บุญแสง ศุภภาววิสิฐ Consultant/ Minerva Consultant Co., Ltd. 
4 นายกรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ กองวัสดุวิศวกรรม/ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5 นายสมภัทร แพรกนกแก้ว นักวิทยาศาสตร์/ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

6 เจ้าของ/ผู้ประดิษฐ์/ 
นักวิเคราะห์ธุรกิจ 
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3.2 ค าอธบิายและการใหค้ะแนนการประเมนิศกัยภาพด้านเทคโนโลย ี 
การประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีของสิทธิบัตรเป็นการประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ การประเมิน

ลักษณะของสิทธิบัตรและการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีของสิทธิบัตร มีรายละเอียดดังนี้ 
3.2.1 การประเมนิลักษณะของสิทธบิตัร 
การประเมินลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย การพิจารณาถึงองค์ประกอบของสิทธิบัตร 

4 ด้าน ได้แก่ ขอบเขตการคุ้มครอง อายุการคุ้มครองที่เหลือของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของข้อถือสิทธิ 
(Types of Claims) และจ านวนข้อถือสิทธิ (Number of Claims) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอบเขตการคุ้มครอง  
ประเภทของการคุ้มครองที่ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี ้

1. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองในประเทศ 1 คะแนน 
2. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ  3 คะแนน 
3. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอรับความคุ้มครองทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้

ระบบ PCT   
5 คะแนน 

 
ทั้งนี้หากไม่สามารถประเมินได้ให้ใส่ N/A หมายถึง  ไม่ทราบ/ ไม่ได้ประเมิน   
ระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) คือ ระบบที่เกิดจากความตกลงระหว่างประเทศด้าน

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศสมาชิก PCT 
โดยที่ค าขอนั้นจะต้องด าเนินการภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ การขอความคุ้มครองการประดิษฐ์
ผ่านระบบนี้เป็นวิธีที่ให้ประโยชน์มากที่สุด  

 
2. อายุการคุ้มครองที่เหลือของทรัพย์สินทางปัญญา   
สิทธิบัตรมีอายุการคุ้มครอง 20 ปี โดยนับจากวันที่เริ่มยื่นขอสิทธิบัตร การประเมินอายุการคุ้มครองที่

เหลือของทรัพย์สินทางปัญญา เริ่มนับจากวันที่ยื่นขอโดยแบ่งระดับของคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1. อายุการคุ้มครองเหลือ 0-4 ปี 1 คะแนน 
2. อายุการคุ้มครองเหลือ 5-8 ปี 2 คะแนน 
3. อายุการคุ้มครองเหลือ 9-12 ปี  3 คะแนน 
4. อายุการคุ้มครองเหลือ 13-16 ปี 4 คะแนน 
5. อายุการคุม้ครองเหลือ 17-20 ปี 5 คะแนน 
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3. ประเภทของข้อถือสิทธิ (Types of Claims) 
ข้อถือสิทธิ เป็นส่วนส าคัญของค าขอรับสิทธิบัตรที่ผู้ขอฯมีความจ าเป็นจะต้องระบุถึงขอบเขตของสิทธิที่

ประสงค์ที่จะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งแสดงสาระส าคัญของการประดิษฐ์และขอบเขตการสงวนสิทธิห้ามมิให้
บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประเภท
ของข้อถือสิทธิแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ Product Claims, Process Claims และ Usage Claim 

1. Product Claims: incremental product with minor impact to 
market 

1 คะแนน 

2. Product Claims: novel product with moderate impact to 
market 

2 คะแนน 

3. Process Claims with minor impact to industry 3 คะแนน 
4. Process Claims / Use Claim: with moderate to high impact to 

industry 
4 คะแนน 

5. Product Claims: breakthrough products/ Process Claims/ Use 
Claims: with high impact to industry and others industry 

5 คะแนน 

   
4. จ านวนข้อถือสิทธิ (Number of Claims) 
ข้อถือสิทธิ (Claim) เป็นส่วนที่ระบุถึงลักษณะความคุ้มครอง ผู้ทรงสิทธิจะได้รับความคุ้มครองในส่วน

ของความรู้นี้ในช่วงเวลาที่ได้รับเอกสิทธิ ข้อแรกมักเป็นข้อถือสิทธิหลักซ่ึงสรุปส่วนที่ส าคัญและถือสิทธิกว้าง เป็น
ภาษากฎหมายมากกว่าที่จะให้ข้อมูลทางเทคนิคโดยจะอ้างสิทธิคุ้มครองกว้างที่สุด ข้อถือสิทธิรองมักเป็นการ
จ ากัดสิทธิในการขอความคุ้มครองในข้อถือสิทธิหลักให้แคบลงมา จ านวนข้อถือสิทธิสามารถบ่งบอกถึงความ
เฉพาะเจาะจงของเทคโนโลยี โดยสามารถน ามาให้คะแนนได้ ดังนี้ 

1. จ านวนข้อถือสิทธิไม่เกิน 5 ข้อ  1 คะแนน 
2. จ านวนข้อถือสิทธิ 6-10 ข้อ 2 คะแนน 
3. จ านวนข้อถือสิทธิ 11-15 ข้อ 3 คะแนน 
4. จ านวนข้อถือสิทธิ 16-20 ข้อ 4 คะแนน 
5. จ านวนข้อถือสิทธิมากกว่า 20 ข้อ 5 คะแนน 
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3.2.2 การประเมนิศักยภาพดา้นเทคโนโลยขีองสทิธบิัตร 
การประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีของสิทธิบัตร ประกอบด้วย การประเมินใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์ที่ได้จากการน าสิทธิบัตรมาผลิต  ความปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ความเป็นไปได้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด และการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 
ดังนี้ 

1. ระดบัการใชง้านของหุน่ยนตท์ี่ไดจ้ากการน าสทิธบิตัรมาผลติ 
 หุ่นยนต์มีองค์ประกอบและการท างานที่คล้ายกับระบบอัตโนมัติ แต่หุ่นยนต์จะสามารถท างานจาก

โปรแกรมการตัดสินใจและสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท างานให้ท างานหลากหลายหน้าที่ได้ ซึ่งระบบ
อัตโนมัติไม่สามารถท าได้นั่นเอง นอกจากนี้หุ่นยนต์มากมายหลากหลายรูปแบบที่เราพบเห็นตามสื่อหรือสถานที่
ต่างๆ มีหลักการแบ่งที่หลากหลายและสามารถแบ่งได้หลายประเภท  ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่น ามาพิจารณา 
ตัวอย่างเช่น  

อาจพิจารณาจากเทคโนโลยีหลักในการพัฒนาหุ่นยนต์ การเคลื่อนไหว โครงสร้าง และการท างานหรือ
การน าไปใช้งาน ซึ่งในคู่มือนี้ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับการใช้งานหุ่นยนต์ตามมาตรฐานของสมาคมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมของญี่ปุุน (Japanese Industrial Robot Association: JIRA) โดยสามารถแบ่งระดับของการใช้
งานได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

1. Class 1-2 กลไกท่ีประกอบด้วยหลายๆ องศาอิสระ (Degrees of 
freedom) ที่ถูกควบคุมด้วยมนุษย์ เป็นกลไกท่ีท างานให้ส าเร็จตามแผนที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ (Class 2 Fixed 
Sequence Robot and Class 1 Manual Handling Device  

1 คะแนน 

2. Class 3 คล้ายกับ Class 2 แต่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ สะดวกต่อ
การดัดแปลง (Class 3 Variable Sequence Robot) 

2 คะแนน 

3. Class 4 มนุษย์เป็นผู้สอนงานให้กับหุ่นยนต์ แล้วบันทึกการท างานลงใน
โปรแกรมของหุ่นยนต์เพ่ือท างานตามที่บันทึกไว้ (Class 4 Playback 
Robot) 

3 คะแนน 

4. Class 5 มนุษย์ให้ตัวเลขการเคลื่อนที่กับโปรแกรมของหุ่นยนต์ เพ่ือให้
หุ่นยนต์ท างานได้เองโดยไม่ต้องท าการสอนงาน (Class 5 Numerical 
Control Robot) 

4 คะแนน 

5. Class 6 หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมได้เองและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง (Class 6 Intelligent Robot) 

5 คะแนน 

 



รายงานฉบบัสมบรูณ ์IP Portfolio 
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

 
 

 

 ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 61 

2. ความปลอดภยัตอ่มนษุยแ์ละเปน็มติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ประเมินเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อการใช้งาน เป็นการ

พิจารณาถึงกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการน าสิทธิบัตรไปใช้ว่า มีกระบวนการผลิต การ
น าไปใช้งานที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถจัดเป็นระดับของการให้
คะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 

1. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์เท่านั้น  1 คะแนน 
2. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์เท่านั้นและ/หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 3 คะแนน 
3. เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อการใช้งาน ต่อมนุษย์และ/หรือ

สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อม 
5 คะแนน 

        
3. ความเป็นไปได้ในการผลติระดบัอตุสาหกรรม 
ความเป็นไปได้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม (Ability to Upscale) หมายถึง เทคโนโลยีนี้มีความง่าย

ในการยกระดับเป็นการผลิตจริงมากน้อยเพียงใด ทั้งในแง่ของเทคนิคในการผลิตที่เหมือนกับที่ทดลองในห้อง
แล็บ จ านวนเงินลงทุนที่ต้องใช้ และความง่ายในการหาวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต โดยความสามารถในการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรมสามารถแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทาง
เทคนิค (Ability to Upscale) 

1 คะแนน 

2. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้ง
ทางเทคนิคและวัตถุดิบ (Ability to Upscale)  

3 คะแนน 

3. สามารถขยายระดับจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ทั้ง
ทางเทคนิคและวัตถุดิบ (Ability to Upscale) สามารถหาวัตถุดิบที่
เพียงพอและได้คุณภาพต่อการผลิต 

5 คะแนน 
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3.3 ค าอธบิายและการใหค้ะแนนการประเมนิศกัยภาพด้านธรุกิจ 
การประเมินศักยภาพด้านธุรกิจ เป็นการประเมินปัจจัยส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพด้านการตลาด  

ศักยภาพด้านการเงิน และผลกระทบด้านกฎหมาย โดยมีรายละเอียดการประเมินในแต่ละปัจจัย ดังนี้ 
3.3.1 การประเมนิศักยภาพดา้นการตลาด  

การประเมินศักยภาพด้านการตลาดของสิทธิบัตร เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์/กระบวนการที่เสนอประโยชน์ได้ชัดเจน ความสามารถในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อได้เปรียบที่
เหนือกว่าผลิตภัณฑ์/กระบวนการอ่ืนในตลาด สินค้าทดแทน มีกลุ่มเปูาหมาย การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย และ
ขนาดตลาด และอัตราการเติบโตและวงจรชีวิต ทั้งนี้การประเมินศักยภาพด้านการตลาดของสิทธิบัตร มี
ประเด็นในการประเมินทั้งหมด 7 ข้อ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการผลติเปน็ผลติภัณฑ์/กระบวนการทีเ่สนอประโยชนไ์ดช้ดัเจน 
พิจารณาจากความสามารถในการน าเอาทรัพย์สินทางปัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง

โดยพิจารณาจากประโยชน์ของสินค้าหรือบริการที่สามารถแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานได้ตรงตามความคาดหวังหรือ
สามารถตอบสนองได้เกนิกว่าความคาดหวัง ทั้งนี้สามารถแบ่งระดับการให้คะแนน ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีสามารถทดลองในห้องปฏิบัติการ  1 คะแนน 
2. เทคโนโลยีสามารถใช้งานได้จริงในสภาวะแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไข 3 คะแนน 
3. เทคโนโลยีสามารถใช้งานได้จริงในสภาวะแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในตลาด

เปูาหมาย   
5 คะแนน 

 
2. ความสามารถในการผลติเปน็ผลติภัณฑ์ทีม่ีข้อไดเ้ปรยีบที่เหนือกวา่ผลติภัณฑ์/กระบวนการอืน่ใน

ตลาด  
การประเมินเทคโนโลยีว่า เมื่อน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์แล้ว หุ่นยนต์มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่า

ผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ สมรรถนะ และการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรที่แตกต่าง
จากคู่แข่งมากน้อยเพียงใด โดยสามารถแบ่งระดับการให้คะแนนออก เป็น 3 ระดับดังนี ้

1. หุ่นยนต์มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาด 1 คะแนน 
2. หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง 3 คะแนน 
3. หุ่นยนต์มีสมรรถนะที่ โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง  ท า ให้องค์กรมี

ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
5 คะแนน 
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3. สนิคา้ทดแทน 
การประเมินผลิตภัณฑ์/กระบวนการที่ผลิตได้หาสินค้าทดแทนได้ยากเพียงใด โดยพิจารณาจากระดับ

ความยากในการทดแทนและความสามารถในการทดแทน ทั้งนี้สามารถแบ่งระดับการให้คะแนนออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

1. หุ่นยนต์ไม่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืน หาสินค้าอ่ืนทดแทนได้ 1 คะแนน 
2. หุ่นยนต์เริ่มมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืน หาสินค้าอ่ืนทดแทนได้  2 คะแนน 
3. หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืน หาสินค้าอ่ืนทดแทนได้ยาก แต่

ทดแทนได้สมบูรณ์ 
3 คะแนน 

4. หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืนอย่างชัดเจน หาสินค้าอ่ืนทดแทน
ได้ยากและทดแทนได้ไม่สมบูรณ์ 

4 คะแนน 

5. หุ่นยนต์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อ่ืนอย่างชัดเจน ไม่มีสินค้าอ่ืนทดแทน
ได ้  

5 คะแนน 

 
4. กลุม่เปูาหมาย 
 การประเมินตลาดกลุ่มเปูาหมายของผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่ผลิตได้ว่ามีตลาดกลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน

หรือไม่ มีจ านวนของตลาดกลุ่มเปูาหมาย และสามารถแบ่งตลาดกลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มเปูาหมายหลัก 
กลุ่มเปูาหมายรอง รวมถึงพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเปูาหมายในตลาดอ่ืนที่อาจสร้างก าไรส่วน
เพ่ิม ทั้งนี้สามารถแบ่งระดับการให้คะแนน ได้ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ไม่มีตลาดกลุ่มเปูาหมายในการใช้งานอย่างชัดเจน  1 คะแนน 
2. มีตลาดกลุ่มเปูาหมายเฉพาะบางอุตสาหกรรมที่สนใจน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการ

ท างาน 
2 คะแนน 

3. มีตลาดกลุ่มเปูาหมายหลักท่ีจะน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการท างาน  3 คะแนน 
4. มีตลาดกลุ่มเปูาหมายหลักอย่างชัดเจน และมีกลุ่มเปูาหมายรองในตลาด

อ่ืนๆ ที่จะน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการท างาน 
4 คะแนน 

5. มีตลาดกลุ่มเปูาหมายหลัก และกลุ่มเปูาหมายรองในการใช้งานอย่างชัดเจน 
และมีกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในตลาดอ่ืนๆ ที่จะน าหุ่นยนต์ไปใช้ในการ
ท างาน  

5 คะแนน 
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5. การเขา้ถงึกลุ่มเปูาหมาย  
การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายเป็นการพิจารณา ถึงล าดับชั้นของช่องทางทางการตลาดที่ต้องใช้ในการเสนอ

ขายสินค้าให้กับผู้ใช้จ านวนช่องทางที่มีในตลาดและความพยายามที่ผู้ผลิตต้องใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
และต้นทุนของช่องทางการการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเปูาหมายได้ โดยการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
สามารถแบ่งเป็นระดับคะแนน ได้ 5 ระดับ ดังนี้ 

1. กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงได้ยาก มีช่องทางน้อย ใช้ต้นทุนสูง และมีอุปสรรค เช่น 
สภาพสังคม และวัฒนธรรม ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย 

1 คะแนน 

2. กลุ่มเปูาหมายเข้าถึงได้ยาก มีช่องทางน้อย ใช้ต้นทุนสูง และมีอุปสรรค เช่น 
สภาพสังคม และวัฒนธรรม 

2 คะแนน 

3. มีหลายช่องทาง แต่ต้องใช้ความพยายามในการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย เช่น 
ต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวในการเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมาย และต้องใช้ต้นทุนสูง  

3 คะแนน 

4. การเข้าถึงตลาดกลุ่มเปูาหมายท าได้ง่าย มีหลายช่องทาง แต่ต้องใช้ต้นทุน
ระดับปานกลาง 

4 คะแนน 

5. การเข้าถึงตลาดกลุ่มเปูาหมายท าได้ง่าย มีหลายช่องทาง และมีต้นทุนต่ า  5 คะแนน 
 

6. ขนาดตลาด  
การประเมินจากขนาดของตลาด รวมถึงศักยภาพของตลาดด้านก าลังซื้อ ทั้งนี้สามารถแบ่งระดับ

คะแนนในการพิจารณาขนาดตลาดออกเป็น 3 ระดับคะแนน ดังนี้ 
1. ตลาดของสินค้ามีขนาดเล็ก 1 คะแนน 
2. ตลาดของสินค้ามีขนาดปานกลาง 3 คะแนน 
3. ตลาดของสินค้ามีขนาดใหญ่ 5 คะแนน 

 
7. อัตราการเตบิโตและวงจรชวีติ  
การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ผลิตได้และการเติบโตของตลาดเป็น

การพิจารณาตามข้ันของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ทั้ง 4 ขั้น ได้แก่ ช่วงแนะน า ช่วงเติบโต ช่วง
อ่ิมตัว และช่วงขาลง ที่ส่งผลต่ออัตราการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้มีการแบ่งอัตรา
การเติบโตของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้  

1. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงขาลง (Decline) และมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%  

1 คะแนน 
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2. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงอ่ิมตัว (Maturity) และมีอัตราการเติบโต
ของตลาดมาก 5% ถึง 10%  

2 คะแนน 

3. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงเติบโต (Growth) และมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดมากกว่า 10% ถึง 15%  

3 คะแนน 

4. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงเติบโต (Growth) และมีอัตราการเติบโตของ
ตลาดมากกว่า 15% ถึง 20% 

4 คะแนน 

5. ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตอยู่ในช่วงแนะน า (Introduction) และมีอัตราการ
เติบโตของตลาดมากกว่า 20% 

5 คะแนน 

 
3.3.2 การประเมนิศักยภาพดา้นการเงนิ  

 การประเมินศักยภาพด้านการเงินของสิทธิบัตรเป็นการพิจารณา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เงินลงทุน
เริ่มต้นเมื่อเทียบกับยอดขายที่เกิดจากสินค้าหรือบริการที่ผลิตได้ ต้นทุนคงที่ และระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) โดยแต่ละองค์ประกอบมีระดับการให้คะแนน ดังนี้ 

1. เงนิลงทุนเริม่ตน้เมื่อเทยีบกบัยอดขาย 
เงินลงทุนเริ่มต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย เป็นการพิจารณาว่าเงินลงทุนเริ่มต้นเป็นกี่เท่าของยอดขายทั้งนี้

สามารถแบ่งเป็นระดับการให้คะแนนได ้5 ระดับ ดังนี้  
1. ยอดขายของ 5 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 1 คะแนน 
2. ยอดขายของ 4 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 2 คะแนน 
3. ยอดขายของ 3 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน  3 คะแนน 
4. ยอดขายของ 2 ปีแรก เท่ากับเงินลงทุน 4 คะแนน 
5. ยอดขายของปีแรก มากกว่าเงินลงทุน 5 คะแนน 

 
2. ตน้ทนุคงที ่

1. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ มากกว่า 50% ของต้นทนุทั้งหมด 1 คะแนน 
2. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ คิดเป็น 40-49% ของต้นทุนทั้งหมด 2 คะแนน 
3. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ คิดเป็น 30-39% ของต้นทุนทั้งหมด  3 คะแนน 
4. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ คิดเป็น 20-29% ของต้นทุนทั้งหมด  4 คะแนน 
5. มีต้นทุนคงที่ในการผลิตหุ่นยนต์ ต่ ากว่า 20% ของต้นทุนทั้งหมด ปูองกัน

การถูกคัดลอก 
5 คะแนน 
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3. ระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period)   
การพิจารณาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ว่าสามารถคืนทุนได้เร็วเพียงใดโดยมีการแบ่ง

ระยะเวลาในการคืนทุนออกเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 
1. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป  1 คะแนน 
2. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 4 ปี 2 คะแนน 
3. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 3 ปี 3 คะแนน 
4. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 2 ปี 4 คะแนน 
5. มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ภายใน 1 ปี  5 คะแนน 

 
3.3.3 การประเมนิผลกระทบด้านกฎหมาย  
การพิจารณาผลกระทบด้านกฎหมาย ค านึงถึงปัจจัย 1 ด้าน ได้แก่ ความยุ่งยากของขั้นตอนและเวลา 

โดยมีรายละเอียดในการประเมินดังนี้ 
1. ความยุ่งยากของขัน้ตอนและเวลา  
การพิจารณาขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายประเมินจากความยุ่งยากและเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ

โดยสามารถแบ่งระดับคะแนนการประเมินออก เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
1. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐานยุ่งยากมาก ต้องได้รับการ

อนุมัติจากส่วนงานราชการชุดเฉพาะกิจ และใช้เวลาในการด าเนินการ
มากกว่า 1 ปี 

1 คะแนน 

2. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐานยุ่งยาก ต้องได้รับการ
อนุมัติจากส่วนงานราชการชุดเฉพาะกิจ และใช้เวลาในการด าเนินการไม่
เกิน 1 ปี 

2 คะแนน 

3. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และใช้เวลาในการด าเนินการไม่เกิน 9 เดือน 

3 คะแนน 

4. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส่วนงานราชการที่เก่ียวข้อง และใช้เวลาในการด าเนินการไม่เกิน 6 เดือน  

4 คะแนน 

5. ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายและมาตรฐาน ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้เวลาในการด าเนินการไม่เกิน 3 เดือน 
One stop service quick lead time 

5 คะแนน 
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3.4 ค าอธิบายและการให้คะแนนการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 

การแปลผลการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม จะเป็นการประเมินผลในภาพรวมของศักยภาพสิทธิบัตรในการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม โดยมีรายละเอียดในการประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

3.4.1 ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
1. มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ในระดับต่ าสุด   1 คะแนน 
2. มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ในระดับต่ า    2 คะแนน 
3. มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ในระดับปานกลาง   3 คะแนน 
4. มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ในระดับสูง    4 คะแนน 
5. มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ในระดับสูงสุด   5 คะแนน 

 
3.4.2 ประโยชน์ในเชิงสังคม 

1. มีประโยชน์เชิงสังคมในระดับต่ าสุด    1 คะแนน 
2. มีประโยชน์เชิงสังคมในระดับต่ า    2 คะแนน 
3. มีประโยชน์เชิงสังคมในระดับปานกลาง   3 คะแนน 
4. มีประโยชน์เชิงสังคมในระดับสูง    4 คะแนน 
5. มีประโยชน์เชิงสังคมในระดับสูงสุด    5 คะแนน 

 
3.5 เกณฑ์และการใหน้้ าหนกัในการค านวณคะแนนและการก าหนดจุดตดัของแบบประเมิน 
ขั้นตอนที ่4 ก าหนดเกณฑแ์ละการใหน้้ าหนกัในการค านวณคะแนนและการก าหนดจดุตัดของแบบประเมนิ 

-  ค่าถว่งน้ าหนัก 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์และการให้น้ าหนักในการค านวณคะแนนและการก าหนดจุดตัดของแบบประเมิน 

โดยให้ผู้เชี่ยวชาญท าการถ่วงน้ าหนักให้คะแนนในแต่ละด้าน ผลการให้น้ าหนัก ดังตารางที่ 2.9 
ตารางที ่3.2 น้ าหนกัการค านวณคะแนนในแตล่ะด้านของแบบประเมนิ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

เกณฑ์การประเมนิ 
ค่าถว่งน้ าหนัก  

(ร้อยละ) 
1. ลักษณะของสิทธิบัตร 10 
2. ศักยภาพด้านเทคโนโลยี 35 
3. ศักยภาพด้านการตลาด 30 
4. ศักยภาพด้านการเงิน 15 
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เกณฑ์การประเมนิ 
ค่าถว่งน้ าหนัก  

(ร้อยละ) 
5. ผลกระทบด้านกฎหมาย 10 

รวม 100 
 
ตารางที่ 3.2 ผลน้ าหนักการค านวณคะแนนในแต่ละด้านของแบบประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้าน

ที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนมากที่สุด คือ ศักยภาพด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 35 รองลงมา คือ ศักยภาพด้านการตลาด 
ร้อยละ 30 ในด้านศักยภาพด้านการเงิน ร้อยละ 15 ส่วนลักษณะของสิทธิบัตร ผลกระทบด้านกฎหมาย ร้อยละ 
10  

- การก าหนดจุดตดัของแบบประเมิน 
การก าหนดจุดตัดของแบบประเมินสามารถมีดังนี้  

 การก าหนดจุดตัดแบบอิงกลุ่ม คือ การก าหนดจุดตัดแบบอิงกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือ
อุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการหาช่วงคะแนนที่ห่างเท่ากันในแต่ละช่วง โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

สูตรการค านวณ ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 
                                              จ านวนช่วง 

 จากสูตรการค านวณข้างต้น การประเมินศักยภาพมีคะแนนสูงสุด คือ 5 ต่ าสุด คือ 1 ก าหนดจุด 
ตัดจ านวน 3 ช่วง สามารถค านวณได้ดังนี้ 

5-1 =1.33 

3   
เมื่อค านวณระยะห่าง ในตัวอย่างเท่ากับ 1.33 ระบบจะน าไปก าหนดเกณฑ์คะแนนส าหรับจัดช่วงระดับ

ศักยภาพ ดังนี้ 

 การก าหนดจุดตัดแบบอิงเกณฑ์ คือ ก าหนดตามเกณฑ์ประเมินคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คะแนน 
โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คะแนน 1.00-2.33 หมายถึง มีศักยภาพต่ า 
คะแนน 2.34-3.67 หมายถึง มีศักยภาพปานกลาง 
คะแนน 3.68-5.00 หมายถึง มีศักยภาพสูง 

ซึ่งผลคะแนนการประเมินศักยภาพสิทธิบัตรโดยตัดแบบอิงเกณฑ์จะแสดงไว้ในบทที่ 4 ต่อไป 
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การประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมในการน าใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม ประกอบด้วย แกนตั้งเป็นผลการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีของสิทธิบัตร 
และแกนนอนเป็นผลการประเมินศักยภาพทางธุรกิจของสิทธิบัตร ดังรูปที่ 3.2 

 
รปูที ่3.2 ผลการประเมนิศักยภาพทางธรุกจิในการน าสิทธบิตัรไปใชใ้นเชงิพาณชิย์และ/หรือเชงิสงัคม คะแนน
แบบองิเกณฑ ์

 
 จากรูปที่ 3.2 พบว่า คะแนนประเมินสิทธิบัตรคะแนนเต็ม 5 คะแนน พิจารณาจากศักยภาพด้านธุรกิจ 
และศักยภาพด้านสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี สามารถค านวณจุดตัดได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
ตารางที ่3.3 การแปลผลการให้คะแนน 

ระดบัคะแนน การแปลผล 
3.68-5.00 สิทธิบัตรมีศักยภาพอยู่ในระดับสูง 
2.34-3.67 สิทธิบัตรมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางต้องน าเทคโนโลยีไปใช้ด้วยความ

ระมัดระวัง 
1.00-2.33 สิทธิบัตรมีศักยภาพอยู่ในระดับต่ า  

 
ผลลัพธ์จากข้ันตอนที่ 5 เกณฑ์และการให้น้ าหนักในการค านวณคะแนนและการก าหนดจุดตัดของแบบ

ประเมิน 
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ตารางที ่3.4 การแปลผลประเมนิศักยภาพในการน าเอาสทิธบิตัรมาต่อยอดเปน็ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 
ส ี การแปลผล 

1 2 4   การน าเอาทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการมี
แนวโน้มประสบความส าเร็จสูง 

3  5  7 ควรระมัดระวังในการน าเอาทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

6 8 9 ไม่ควรน าเอาทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
ตารางที ่3.5 ค าอธบิายการแสดงผลการประเมนิ 
ช่อง เทคโนโลย ี ธรุกิจ การแปลผล 
1 สูง สูง สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และศักยภาพด้านธุรกิจระดับสูง 

การน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการมี
แนวโน้มประสบความส าเร็จสูง 

2 สูง ปานกลาง สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง และศักยภาพด้านธุรกิจระดับปาน
กลาง ควรมกีารศึกษาด้านการตลาดและวางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือสร้าง
ยอดขายในกลุ่มเปูาหมาย จะท าให้การน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี มาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการมีแนวโน้มประสบความส าเร็จสูงขึ้น 

3 สูง ต่ า สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง แต่ศักยภาพด้านธุรกิจระดับต่ า 
ควรท าการศึกษาว่าตลาดมีความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีนั้นหรือไม่ และ
ควรวางแผนระยะเวลาที่เหมาะสมในการน าสินค้าเข้าสู่ตลาด (Time to 
market)  

4 ปานกลาง สูง สิทธิบัตร มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลางแต่มีศักยภาพ
ด้านธุรกิจสูง การน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการมีแนวโน้มประสบความส าเร็จ แต่ควรมีการเตรียมการในการ
หาเทคโนโลยีมาปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต และสร้าง
ศักยภาพความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือความใหม่ของผลิตภัณฑ์
หรือบริการ  

5 ปานกลาง ปานกลาง สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และมีศักยภาพด้านธุรกิจอยู่ในระดับ
ปานกลางควรระมัดระวังในการน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีมาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
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ช่อง เทคโนโลย ี ธรุกิจ การแปลผล 
6 ปานกลาง ต่ า สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลางในขณะที่มี

ศักยภาพด้านธุรกิจอยู่ในระดับต่ า ไม่ควรน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี มา
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

7 ต่ า สูง สิทธิบัตร มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีระดับต่ า แต่มีศักยภาพด้านธุรกิจสูง 
การน ามาพัฒนาเป็นสินค้า กระบวนการหรือบริการสามารถท าได้ แต่
ต้องระมัดระวังด้านการถูกทดแทนโดยสิทธิบัตรที่มีเทคโนโลยีสูงว่า ใน
อนาคตและศักยภาพด้านการแข่งขัน กับสินค้าในตลาดหรือสินค้า
ทดแทนอื่นๆ และศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

8 ต่ า ปานกลาง สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีระดับต่ า และศักยภาพด้านธุรกิจปาน
กลาง ไม่ควรน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือ
บริการควรค้นหาสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีใหม่ 

9 ต่ า ต่ า สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และศักยภาพด้านธุรกิจระดับต่ า 
ไม่ควรน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

 
การแปลผลการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของสิทธิบัตร 
2. ศักยภาพทางด้านธุรกิจของสิทธิบัตร 
3. ศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 
 
- ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของสิทธิบัตร 
การแปลผลศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของสิทธิบัตร มีคะแนน 1 -5 โดยใช้คะแนนจากผู้ประเมิน 6 

ท่าน ในการค านวณหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ ประกอบด้วย 3 ข้อค าถาม 
1. ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์ที่ได้จากการน าสิทธิบัตรมาผลิต 
2. ความปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. ความเป็นไปได้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม 
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- ศักยภาพทางด้านธุรกิจของสิทธิบัตร 
การแปลผลศักยภาพทางด้านธุรกิจของสิทธิบัตร ประกอบด้วย การประเมินศักยภาพด้านการตลาด 

ศักยภาพด้านการเงิน และผลกระทบด้านกฎหมาย ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี้ 
ศักยภาพด้านการตลาด ประกอบด้วย 7 ข้อค าถาม 

1. ความสามารถในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์/กระบวนการที่เสนอประโยชน์ได้ชัดเจน 
2. ความสามารถในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์/กระบวนการอ่ืน

ในตลาด 
3. สินค้าทดแทน 
4. กลุ่มเปูาหมาย 
5. การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 
6. ขนาดตลาด 
7. อัตราการเติบโตและวงจรชีวิต 

ศักยภาพด้านการเงิน ประกอบด้วย 3 ข้อค าถาม 
1. เงินลงทุนเริ่มต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย  
2. ต้นทุนคงท่ี  
3. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  

ผลกระทบด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 1 ข้อค าถาม 
1. ความยุ่งยากของขั้นตอนและเวลา 

 
- ศักยภาพของสิทธิบัตรในการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 
การแปลผลการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมเพ่ือน าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม แบ่งออกเป็น การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์เชิง
สังคม โดยก าหนดคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยมีความหมายการให้คะแนน ดังนี้  
       1  หมายถึง ภาพรวมศักยภาพของสิทธิบัตรมีคะแนนต่ าสุด 
                10 หมายถึง ภาพรวมศักยภาพของสิทธิบัตรมีคะแนนสูงที่สุด 
                การแปลผลจะใช้ค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน 
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บทที ่4 
ประเมนิผลงานสิทธิบตัรในอตุสาหกรรมจากฐานข้อมลูเพือ่จดักลุม่องิเกณฑ์ 

  
จากการที่ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินสิทธิบัตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และ

น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประเมินสิทธิบัตร ประกอบด้วย เจ้าของสิทธิบัตร นักวิจัย และ
ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินผลจ านวน 14 สิทธิบัตร การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลจึงเลือกวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

การประเมินศักยภาพค าขอรับสิทธิบัตรประเมินใน 6 ด้านได้แก่  
  A  สัญลักษณ์แสดงการประเมินศักยภาพด้านสิทธิบัตร 
  B  สัญลักษณ์แสดงการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
  C  สัญลักษณ์แสดงการประเมินศักยภาพด้านการตลาด 
  D  สัญลักษณ์แสดงการประเมินศักยภาพด้านการเงิน 
  E  สัญลักษณ์แสดงการประเมินผลกระทบด้านกฎหมาย 

F  สัญลักษณ์แสดงถึงการประเมินศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 
 

โดยมีผลการประเมินแต่ละด้านดังนี้ 
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4.1 ผลการประเมนิคา่เฉลีย่ศกัยภาพค าขอรบัสทิธบิัตรอุตสาหกรรมหุน่ยนต์เพื่ออตุสาหกรรมจ าแนกตามรายดา้น 
ผลการประเมินศักยภาพค าขอรับสิทธิบัตรหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 14 ฉบับ มีผลดังนี้ 

ตารางที ่4.1 คะแนนเฉลีย่การประเมนิศักยภาพสทิธบิัตรหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม (จากคะแนนเต็ม 5) 

ล าดบั เลขทีค่ าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
A: 

ลกัษณะของ
ทรพัยส์นิทาง

ปญัญา 

B: 
ศกัยภาพ
เทคโนโลย ี

C: 
ศกัยภาพ

ดา้น
การตลาด 

D: 
ศกัยภาพ

ดา้น 
การเงนิ 

E: 
ผลกระทบ

ดา้น
กฎหมาย 

CDE: 
ศกัยภาพ
ดา้นธรุกจิ 

F1: 
ศกัยภาพ
การใชง้าน
เชิงพาณชิย ์

F2: 
ศกัยภาพ
การใชง้าน
เชิงสงัคม 

R1 1501000855 ชุดหุ่นยนต์ช่วยสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๑ (ดอนสัก
ผดุงวิทย์) 

2.00 3.24 1.91 2.58 3.80 2.76 1.67 3.17 

R2 1501002766 กระบวนการควบคุมแรงมือจับ
หุ่นยนต ์

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2.70 3.39 3.29 3.07 2.00 2.78 3.50 2.67 

R3 1501003107 หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู ้AIMBOT มหาวิทยาลยัมหิดล 2.30 4.17 3.31 3.47 3.50 3.43 3.17 3.67 
R4 1501006040 เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถู

ช้ินงาน 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2.50 2.87 2.66 3.08 2.80 2.85 3.20 3.00 

R5 1501006064 หุ่นยนต์เซ็นเซอรส์ าหรับส ารวจใน
งานเกษตรกรรม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2.05 3.17 3.05 2.87 2.67 2.86 3.50 4.00 

R6 1601001595 หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้
ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็ก 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรุ ี

2.30 2.72 3.10 2.93 3.17 3.07 2.83 4.50 
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ล าดบั เลขทีค่ าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
A: 

ลกัษณะของ
ทรพัยส์นิทาง

ปญัญา 

B: 
ศกัยภาพ
เทคโนโลย ี

C: 
ศกัยภาพ

ดา้น
การตลาด 

D: 
ศกัยภาพ

ดา้น 
การเงนิ 

E: 
ผลกระทบ

ดา้น
กฎหมาย 

CDE: 
ศกัยภาพ
ดา้นธรุกจิ 

F1: 
ศกัยภาพ
การใชง้าน
เชิงพาณชิย ์

F2: 
ศกัยภาพ
การใชง้าน
เชิงสงัคม 

R7 1601003552 ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใสส่ าหรับ
ฟื้นฟูข้อมือที่ม ี3 แกนหมุนและ 
1 แกนเลื่อน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.10 3.33 3.60 3.13 1.67 2.80 3.50 4.33 

R8 1601004704 อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

2.00 2.60 3.00 3.50 3.00 3.17 4.00 2.80 

R9 1601005087 หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผา่ตัดสอด
แกนดามกระดูกโดยใช้แสง
เลเซอร ์ในขั้นตอนของการยึด
ตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย 
แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออ
โรสโคปิก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2.10 3.50 3.52 3.53 1.33 2.80 4.00 4.17 

R10 1601005546 ระบบพัฒนาศักยภาพการคดิเชิง
ระบบและเชิงสรา้งสรรค์ผา่น
อุปกรณ์สมองกลฝังตัว 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2.35 3.72 3.45 3.40 3.33 3.40 4.00 4.33 

R11 1601005676 รถตัดและเก็บทะลายปาลม์น้ ามัน ส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) 

2.06 3.07 3.34 2.75 2.80 2.96 4.80 2.80 
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ล าดบั เลขทีค่ าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 

คะแนนเฉลีย่ 
A: 

ลกัษณะของ
ทรพัยส์นิทาง

ปญัญา 

B: 
ศกัยภาพ
เทคโนโลย ี

C: 
ศกัยภาพ

ดา้น
การตลาด 

D: 
ศกัยภาพ

ดา้น 
การเงนิ 

E: 
ผลกระทบ

ดา้น
กฎหมาย 

CDE: 
ศกัยภาพ
ดา้นธรุกจิ 

F1: 
ศกัยภาพ
การใชง้าน
เชิงพาณชิย ์

F2: 
ศกัยภาพ
การใชง้าน
เชิงสงัคม 

R12 1701000926 เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่อง
อัตโนมัต ิ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

2.50 3.00 3.20 3.42 2.25 2.96 4.00 2.75 

R13 1701003546 ระบบกลไกเสรมิเพื่อการควบคมุ
อัตโมัตสิ าหรับเครื่องท าจุล
หัตถการแบบควบคมุด้วยมือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

2.10 3.33 3.33 3.00 1.50 2.61 3.83 3.83 

R14 1701003913 ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมค
คานัมควบคุมทิศทางแบบเว็ก
เตอร์ด้วยจอยสติ๊ก พร้อมระบบ
ควบคุมการเคลื่อนที ่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2.50 3.00 3.17 3.00 2.83 3.00 3.83 3.17 
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จากการประเมินศักยภาพสิทธิบัตรหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม พบว่า  
สิทธิบัตรที่มีศักยภาพด้านสิทธิบัตร มากที่สุด 3 อันดับแรก  

 อันดับแรก คือ R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ คะแนนเฉลี่ย 2.70  

 อันดับที่ 2 คือ R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่
กล่องอัตโนมัติ และ R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโมัติส าหรับเครื่องท าจุลหัตถการ
แบบควบคุมด้วยมือ คะแนนเฉลี่ย 2.50 เท่ากัน 

 อันดับที่ 3 คือ R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์
สมองกลฝังตัว คะแนนเฉลี่ย 2.35 

 การประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี พบว่า สิทธิบัตรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ  

 อันดับแรก คือ R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT คะแนนเฉลี่ย 4.17  

 อันดับที่ 2 คือ R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์
สมองกลฝังตัว คะแนนเฉลี่ย 3.72  

 อันดับที่ 3 คือ R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ ใน
ขั้นตอนของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก 
คะแนนเฉลี่ย 3.50  

 การประเมินศักยภาพด้านการตลาด พบว่า สิทธิบัตรที่มีศักยภาพด้านการตลาดมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ  

 อันดับแรก คือ R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟ้ืนฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุนและ 1 แกน
เลื่อน คะแนนเฉลี่ย 3.60  

 อันดับที่ 2 คือ R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ ใน
ขั้นตอนของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก 
คะแนนเฉลี่ย 3.52  

 อันดับที่ 3 คือ R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์
สมองกลฝังตัว คะแนนเฉลี่ย 3.45  

การประเมินศักยภาพด้านการเงิน พบว่า สิทธิบัตรที่มีศักยภาพด้านการเงินมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  

 อันดับแรก คือ R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์  ใน
ขั้นตอนของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก  
คะแนนเฉลี่ย 3.53  
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 อันดับที่ 2 คือ R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน คะแนนเฉลี่ย 3.50  

 อันดับที่ 3 คือ R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT คะแนนเฉลี่ย 3.47 
การประเมินผลกระทบด้านกฎหมาย พบว่า สิทธิบัตรมีคะแนนผลกระทบด้านกฎหมายมากที่สุด 

(หมายถึง ความยุ่งยากของขั้นตอนและเวลา) 3 อันดับแรก คือ  

 อันดับที่ 1 คือ R1: ชุดหุ่นยนต์ช่วยสอน คะแนนเฉลี่ย 3.80  

 อันดับที่ 2 คือ R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT คะแนน 3.50  

 อันดับที่ 3 คือ R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์
สมองฝังตัวคะแนนเฉลี่ย 3.33  

โดยมีภาพรวมสิทธิบัตรที่สามารถน าไปใช้งานเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม ดังนี้ 
สิทธิบัตรที่มีศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  

 อันดับที่ 1 คือ R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน คะแนนเฉลี่ย 4.80  

 อันดับที่ 2 คือ R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดาม
กระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ ในขั้นตอนของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบน
ระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์
ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว และ R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ คะแนนเฉลี่ย 
4.00 เท่ากัน 

 อันดับที่ 3 คือ R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องท าจุลหัตถการ
แบบควบคุมด้วยมือ และ R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็ก
เตอร์ด้วยจอยสติ๊ก พร้อมระบบควบคุมการเคลื่อนที่ คะแนนเฉลี่ย 3.88 เท่ากัน 

สิทธิบัตรที่มีศักยภาพการใช้งานเชิงสังคม มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  

 อันดับที่ 1 คือ R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก คะแนนเฉลี่ย 4.50 

 อันดับที่ 2 คือ R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟ้ืนฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุนและ 1 แกน
เลื่อน และ R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมอง
กลฝังตัว คะแนนเฉลี่ย 4.33 เท่ากัน  

 อันดับที่ 3 คือ R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ ใน
ขั้นตอนของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก 
คะแนนเฉลี่ย 4.17 
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ทัง้นี้หากพิจารณาคะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์การประเมิน จะสามารถแสดงผลการประเมินได้ดังนี้ 
ตารางที ่4.2 ค่าเฉลีย่ ( ) จ านวนผูต้อบ (n) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คะแนนประเมินศักยภาพสทิธบิตัรหุน่ยนต์เพื่ออตุสาหกรรม 

หมวด/ 
ขอ้ 

เกณฑก์ารประเมนิ คา่ 
ล าดบั IP 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
A ลกัษณะของทรพัยส์นิทางปญัญา 

 
2.00 2.70 2.30 2.50 2.05 2.30 2.10 2.00 2.10 2.35 2.06 2.50 2.10 2.50 

A1 ขอบเขตการคุ้มครอง 
 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
SD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A2 อายุการคุ้มครองที่เหลือของทรัพยส์ิน
ทางปัญญา  

 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
SD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A3 ประเภทของข้อถือสิทธิ (Types of 
Claims) 

 

1.00 2.80 1.20 1.00 1.20 1.20 1.40 1.00 1.40 1.40 1.25 1.00 1.40 1.00 
n 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 
SD 0.00 0.45 0.45 0.00 0.45 0.45 0.89 0.00 0.89 0.89 0.50 0.00 0.89 0.00 

A4 จ านวนข้อถือสิทธิ (Number of 
Claims) 

 

1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
SD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

B ศกัยภาพเทคโนโลย ี
 

3.24 3.39 4.17 2.87 3.17 2.72 3.33 2.60 3.50 3.72 3.07 3.00 3.33 3.00 
B1 ระดับการใช้งานของหุ่นยนต์ที่ได้จาก

การน าสิทธิบัตรมาผลติ  
 

2.00 2.67 2.83 1.20 2.50 2.83 2.67 1.20 3.17 2.67 2.00 1.40 3.00 2.00 
n 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 1.73 0.52 0.75 0.45 1.22 1.47 1.51 0.45 1.17 1.37 0.71 0.55 0.89 0.89 
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หมวด/ 
ขอ้ 

เกณฑก์ารประเมนิ คา่ 
ล าดบั IP 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
B2 ความปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

4.33 3.50 4.67 3.40 3.33 2.33 3.33 2.60 3.33 4.17 3.00 3.40 3.50 3.67 
n 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 1.03 0.84 0.82 0.89 1.51 1.63 0.82 1.52 1.37 0.98 1.22 1.67 1.22 1.63 

B3 ความเป็นไปได้ในการผลิตระดับ
อุตสาหกรรม 

 

3.40 4.00 5.00 4.00 3.67 3.00 4.00 4.00 4.00 4.33 4.20 4.20 3.50 3.33 
n 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 1.67 1.10 0.00 1.00 1.63 1.26 1.10 1.00 0.89 1.03 1.10 1.10 0.84 1.37 

C ศกัยภาพดา้นการตลาด 
 

1.91 3.29 3.31 2.66 3.05 3.10 3.60 3.00 3.52 3.45 3.34 3.20 3.33 3.17 
C1 ความสามารถในการผลติเป็นผลติภัณฑ/์

กระบวนการที่เสนอประโยชน์ได้ชัดเจน 
 

2.67 4.00 4.67 3.60 3.67 3.50 4.67 3.80 4.33 3.67 4.20 4.20 4.00 3.67 
n 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 0.82 1.10 0.82 0.89 1.63 0.84 0.82 1.10 1.03 1.03 1.10 1.10 1.10 1.03 

C2 ความสามารถในการผลติเป็นผลติภัณฑ์
ที่มีข้อได้เปรียบท่ีเหนือกว่าผลติภณัฑ์/
กระบวนการอื่นในตลาด 

 

1.40 3.67 3.17 1.80 2.67 3.00 4.00 1.80 3.67 2.83 3.80 3.00 3.33 3.33 
n 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 0.89 1.03 1.83 1.10 0.82 0.00 1.10 1.10 1.03 0.98 1.10 1.41 0.82 0.82 

C3 สินค้าทดแทน 
 

1.50 3.33 2.83 2.80 2.67 3.17 4.17 2.20 4.33 3.17 3.00 3.40 4.00 2.50 
n 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 0.55 0.52 0.41 1.10 1.03 0.98 0.98 0.84 0.82 0.75 1.00 1.67 0.89 0.84 

C4 กลุ่มเปูาหมาย 
 

2.20 3.33 3.33 3.20 3.83 3.17 3.33 3.60 3.67 3.83 3.00 3.40 3.33 3.83 
n 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 1.30 0.52 0.52 0.84 0.75 1.33 1.21 1.34 0.82 1.47 0.71 0.55 1.21 0.98 
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หมวด/ 
ขอ้ 

เกณฑก์ารประเมนิ คา่ 
ล าดบั IP 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
C5 การเข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย 

 

2.80 3.00 3.67 3.00 3.00 3.50 3.17 4.60 3.00 4.50 3.40 3.20 3.17 3.33 
n 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 1.10 0.00 0.52 0.00 0.00 1.05 0.41 0.89 0.63 0.84 0.55 0.45 0.41 0.82 

C6 ขนาดตลาด 
 

1.40 2.50 2.00 2.60 2.67 2.17 2.00 2.20 1.83 2.00 2.60 2.40 1.83 2.50 
n 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 0.89 0.55 1.10 0.55 0.82 1.17 0.89 0.45 0.98 0.89 0.55 0.55 0.75 0.55 

C7 อัตราการเติบโตและวงจรชีวิต 
 

1.40 3.17 3.50 1.60 2.83 3.17 3.83 2.80 3.83 4.17 3.40 2.80 3.67 3.00 
n 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 
SD 0.89 0.75 1.05 0.55 1.47 1.72 1.47 0.45 1.47 0.75 0.55 0.84 1.03 0.63 

D ศกัยภาพดา้นการเงนิ 
 

2.58 3.07 3.47 3.08 2.87 2.93 3.13 3.50 3.53 3.40 2.75 3.42 3.00 3.00 
D1 เงินลงทุนเริ่มต้นเมื่อเทียบกบัยอดขาย 

 

3.25 3.20 4.00 3.00 2.60 3.20 3.00 4.00 3.60 3.40 2.50 3.50 3.20 3.25 
n 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 
SD 0.50 0.45 0.71 0.00 0.89 0.45 0.00 1.15 0.55 0.55 0.58 1.29 0.84 0.50 

D2 ต้นทุนคงที ่
 

1.75 2.40 2.60 3.25 2.80 2.40 3.20 3.75 3.00 3.20 2.25 3.00 2.40 2.75 
n 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 
SD 0.96 0.89 1.14 0.50 1.10 1.34 0.84 1.50 1.41 0.45 0.96 0.00 1.52 0.50 

D3 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  
 

2.75 3.60 3.80 3.00 3.20 3.20 3.20 2.75 4.00 3.60 3.50 3.75 3.40 3.00 
n 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 
SD 1.71 0.55 0.84 0.00 0.45 0.84 1.30 0.50 0.71 0.89 1.00 0.50 0.55 0.82 
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หมวด/ 
ขอ้ 

เกณฑก์ารประเมนิ คา่ 
ล าดบั IP 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 
E ผลกระทบดา้นกฎหมาย 

 
3.80 2.00 3.50 2.80 2.67 3.17 1.67 3.00 1.33 3.33 2.80 2.25 1.50 2.83 

E1 ความยุ่งยากของขั้นตอนและเวลา 
 

3.80 2.00 3.50 2.80 2.67 3.17 1.67 3.00 1.33 3.33 2.80 2.25 1.50 2.83 
n 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 6 6 
SD 1.64 1.26 1.22 1.10 1.21 1.17 1.21 1.41 0.82 1.21 1.64 1.26 0.84 1.47 

F ภาพรวมสทิธบิตัร 
 

2.42 3.08 3.42 3.10 3.75 3.67 3.92 3.40 4.08 4.17 3.80 3.38 3.83 3.50 
F1 ศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย ์ 

(1-5 คะแนน) 
 

1.67 3.50 3.17 3.20 3.50 2.83 3.50 4.00 4.00 4.00 4.80 4.00 3.83 3.83 
n 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 6 6 
SD 0.82 0.84 1.17 0.84 0.84 1.17 0.55 1.22 1.10 0.89 1.92 1.41 0.98 0.75 

F2 ศักยภาพการใช้งานเชิงสังคม 
(1-5 คะแนน) 

 

3.17 2.67 3.67 3.00 4.00 4.50 4.33 2.80 4.17 4.33 2.80 2.75 3.83 3.17 
n 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 4 6 6 
SD 0.41 0.82 0.82 1.00 0.89 0.55 0.82 1.10 0.75 0.52 1.10 1.50 1.17 0.98 
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4.2 ผลการประเมินค่าเฉลี่ยศักยภาพด้านเทคโนโลยีและศักยภาพด้านธุรกิจในการน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์
เพื่อจัดกลุ่มอิงเกณฑ์ 
 การประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี และศักยภาพด้านธุรกิจของค าขอรับสิทธิบัตรอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ดังแสดงในบทที่ 3 เมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี 
และศักยภาพด้านการตลาด (การตลาด การเงิน และกฎหมาย) พบว่า สิทธิบัตรที่มีผลรวมคะแนนมากโดดเด่น 
ได้แก่ R3: หุ่นยนต์เสริมการการเรียนรู้ AIMBOT พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีคะแนนศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี 4.17 และศักยภาพด้านการตลาด 3.43 และ R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิง
สร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว พัฒนาโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งมี
คะแนนศักยภาพด้านเทคโนโลยี 3.72 และศักยภาพด้านการตลาด 3.40 โดยมีคะแนนรวมเท่ากับ 7.60 คิด
เป็นร้อยละ 76.00 และ คะแนนรวมเท่ากับ 7.12 คิดเป็นร้อยละ 71.20 ตามล าดับ ดังรูปที่ 4.1 
รปูที ่4.1 ผลการประเมนิศักยภาพดา้นเทคโนโลย ีและศักยภาพดา้นธรุกจิของสทิธบิตัรหุน่ยนตเ์พือ่
อุตสาหกรรม แบบองิเกณฑ ์
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จากค าขอรับสิทธิบัตรหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 14 ฉบับ เมื่อค านวณค่าเฉลี่ย พบว่าส่วนใหญ่
มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด มีเพียง 2 ฉบับเท่านั้ นที่มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีอยู่ในระดับสูง คือ R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT และ R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิด
เชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ซึ่งสามารถแสดงผลได้ดังรูปที่ 4.2 

 
รปูที ่4.2 ระดบัศักยภาพค าขอรบัสทิธบิัตรอุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม แบบองิเกณฑ ์
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ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินค่าเฉลี่ยศักยภาพด้านเทคโนโลยีและศักยภาพด้านธุรกิจในการน าสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์ แบบอิงเกณฑ์ 

ล าดบั เลขทีค่ าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 

ศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ี
(Technology) 

ศกัยภาพดา้นธรุกจิ 
(Business) 

คะแนน การแปลผล คะแนน การแปลผล 

R1 1501000855 ชุดหุ่นยนต์ช่วยสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี๑ (ดอน
สักผดุงวิทย์) 

3.24 ปานกลาง 2.76 ปานกลาง 

R2 1501002766 กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 3.39 ปานกลาง 2.78 ปานกลาง 

R3 1501003107 หุ่นยนต์เสริมการการเรียนรู้ AIMBOT มหาวิทยาลยัมหิดล 4.17 สูง 3.43 ปานกลาง 

R4 1501006040 เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูช้ินงาน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ 2.87 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 

R5 1501006064 หุ่นยนต์เซ็นเซอรส์ าหรับส ารวจในงาน
เกษตรกรรม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
3.17 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 

R6 1601001595 หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2.72 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 

R7 1601003552 ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใสส่ าหรับฟื้นฟู
ข้อมือท่ีมี 3 แกนหมุนและ 1 แกนเลื่อน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3.33 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 

R8 1601004704 อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2.60 ปานกลาง 3.17 ปานกลาง 

R9 1601005087 หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผา่ตัดสอดแกน
ดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร ์ในขั้นตอน
ของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย 
แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

3.50 ปานกลาง 2.80 ปานกลาง 
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ล าดบั เลขทีค่ าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 

ศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ี
(Technology) 

ศกัยภาพดา้นธรุกจิ 
(Business) 

คะแนน การแปลผล คะแนน การแปลผล 

R10 1601005546 ระบบพัฒนาศักยภาพการคดิเชิงระบบ
และเชิงสร้างสรรคผ์่านอุปกรณ์สมองกล
ฝังตัว 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
3.72 สูง 3.40 ปานกลาง 

R11 1601005676 รถตัดและเก็บทะลายปาลม์น้ ามัน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 3.07 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 

R12 1701000926 เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัต ิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 3.00 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 

R13 1701003546 ระบบกลไกเสรมิเพื่อการควบคมุอตัโนมัติ
ส าหรับเครื่องท าจุลหัตถการแบบควบคุม
ด้วยมือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
3.33 ปานกลาง 2.61 ปานกลาง 

R14 1701003913 ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานมัควบคุม
ทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊ก พร้อม
ระบบควบคมุการเคลื่อนที ่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
3.00 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 
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จากการแปลผลค่าเฉลี่ย (ตัดจุดแบบอิงเกณฑ์) พบว่า ค าขอรับสิทธิบัตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม จ านวน 14 ฉบับ สามารถแสดงผลการประเมินออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนค าขอรับสิทธิบัตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ตามกลุ่มศักยภาพ  

กลุม่ที ่
ศักยภาพ จ านวน IP 

(รอ้ยละ) 
การแปลผลศกัยภาพ IP ศักยภาพ 

เทคโนโลย ี ธรุกิจ 
1 สูง ปานกลาง 2 

(14.29) 
สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง และศักยภาพ
ด้านธุรกิจระดับปานกลาง ควรมีการศึกษาด้าน
การตลาดและวางกลยุทธ์การตลาดเ พ่ือสร้าง
ยอดขายในกลุ่มเปูาหมาย จะท าให้การน าสิทธิบัตร
หรือเทคโนโลยี มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ
มีแนวโน้มประสบความส าเร็จสูงขึ้น 

เขียว 

2 ปานกลาง ปานกลาง 12 
(85.71) 

สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และมีศักยภาพ
ด้านธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางควรระมัดระวังใน
การน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เหลือง 

 
4.3 ผลการศึกษาการกระจายของข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างหมวด 
 การประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม โดยการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของผลงาน ด้วยเทคนิคการคาดประมาณการความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่  (Kernel Density 
Estimation) และการแสดงผลแบบ Box and Whisker โดยการประเมินศักยภาพสิทธิบัตรนั้น จะมีการ
ประเมินทั้ง 6 หมวด คือ A ลักษณะสิทธิบัตร B ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี C ศักยภาพทางการตลาด D 
ศักยภาพด้านการเงิน E ผลกระทบด้านกฎหมาย และ F การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 
โดยมีการกระจายข้อมูล ดังรูปที่ 4.3 และรูปที่ 4.4 
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รปูที ่4.3 การกระจายของผลการประเมนิเฉลีย่ในแตล่ะหมวดของสทิธบิตัรอตุสาหกรรมหุ่นยนตเ์พือ่
อุตสาหกรรม (ดว้ยเทคนิค Kernel Density Estimation) 

 
 

รปูที ่4.4 การกระจายของผลการประเมนิเฉลีย่ในแตล่ะหมวดของสทิธบิตัรอตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่
อุตสาหกรรม (แสดงผลแบบ Box and Whisker) 

 
 จากรูปการกระจายตัวข้างต้น พบว่า ผลการประเมินในหมวด A ลักษณะสิทธิบัตร หมวด B ศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี และหมวด D ศักยภาพด้านการเงิน ที่มีการประเมินเกาะกลุ่มกันค่อนข้างสูง คือ ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะเห็นได้ว่า หมวด A ลักษณะสิทธิบัตรนั้นมีค่ากลาง (Median) ประมาณ 
2.3 ซึ่งไม่สูงมากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้นขอรับความ
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คุ้มครองในประเทศเท่านั้น จ านวนข้อถือสิทธิมีไม่มากประมาณ 6-10 ข้อ รวมถึงประเภทของข้อถือสิทธินั้น 
ส่วนใหญ่เป็น Product Claims ที่มีระดับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (Incremental Product) ทั้งนี้หาก
ภาครัฐสามารถส่งเสริมให้ผู้ท าวิจัยและขอรับสิทธิบัตรด้านนี้ เช่น การส่งเสริมให้ท าวิจัยด้านหุ่นยนต์ให้มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น และมีข้อถือสิทธิจ านวนมากขึ้น รวมถึงสามารถจดปกปูองในต่างประเทศ ก็จะสามารถช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในด้านนี้ให้มากข้ึน 

ส าหรับหมวด B ศักยภาพด้านเทคโนโลยี และหมวด D ศักยภาพด้านการเงินนั้น มีค่ากลาง (Median) 
มากกว่า 3 เล็กน้อย และมีคะแนนสูงกว่าหมวด A และมีค่าท่ีเป็น Outlier (จุดที่แสดงอยู่ด้านบนและด้านล่าง) 
แสดงให้เห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญบางท่านมีความเห็นต่างออกไปจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ในส่วนของหมวด E ผลกระทบด้านกฎหมายนั้น มีคะแนนค่อนข้างกระจายตัวมากกว่าหมวดอ่ืนๆ โดย
มีคะแนนระหว่าง 2.5-3 คะแนน โดยข้อค าถามนั้นเป็นค าถามด้านความยุ่งยากเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานตามข้อกฎหมายนั้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันค่อนกระจายตัว ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการ Implement งานวิจัยใช้ในเชิงพาณิชย์ของแต่ละ
ท่าน ว่าจะมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการด้านกฎหมายมากน้อยเพียงใด 

หมวด F ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม มีการกระจายตัวเล็กน้อย และมี
คะแนนค่อนไปทางมาก มากกว่าหมวดอ่ืนๆ ชี้ให้เห็นว่า แม้ลักษณะสิทธิบัตร (A) จะศักยภาพไม่มากนัก แต่
หากมองภาพรวมก็มีโอกาสในการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคมได้ ซึ่งควรมีความ
ระมัดระวังในการน าไปใช้ ซึ่งพิจารณาจากรูปที่ 4.3 จะเห็นได้ว่ากราฟโดยรวมส่วนใหญ่เบ้ไปทางขวาเล็กน้อย 
ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายประเด็น คือ F1 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นค่อนข้างไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มากกว่า F2 การน าไปใช้ประโยชน์
เชิงสังคมท่ีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นค่อนข้างแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งแสดงดังรูปที ่4.5 
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รูปที่ 4.5 การกระจายของผลการประเมินเฉลี่ยในการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคมของ
สิทธิบัตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
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รปูที ่4.6 ความสัมพันธ ์(Pearson Correlation) ระหวา่งหมวดตา่งๆ 

 
 จากรูปที่ 4.6 การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหมวดแต่ละหมวด กับภาพรวมการน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ (F1) และการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม (F2) จะเห็นได้ว่า หมวด B ศักยภาพเทคโนโลยี C ศักยภาพ
ด้านการตลาด และ D ศักยภาพด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม 
ค่อนข้างสูง โดยมีค่าเท่ากับ 0.39 0.55 และ 0.26 ตามล าดับ และหมวด C และ D นั้น มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง มีค่าเท่ากับ 0.63 และ 0.35 
ตามล าดับ 
 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหมวด B ศักยภาพเทคโนโลยี หมวด C ศักยภาพด้านการตลาด และหมวด 
D ศักยภาพด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่างกัน 
 นอกจากนี้จุดที่ควรให้ความระวัง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างหมวด C ศักยภาพด้านการตลาด และ
หมวด E ผลกระทบด้านกฎหมายมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ หมายความว่าหากสิทธิบัตรที่มีศักยภาพ  ด้าน
การตลาดสูงจะมีข้อควรระวังในด้านกฎหมายสูงด้วยเช่นกัน 
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บทที ่5 
การจดัท า IP Portfolio อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

 
5.1 แนวทางการจดักลุม่ดว้ยเทคนิคคลสัเตอร์ 
 จากการวิเคราะห์และแปลผลการประเมินสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในบทที่ 4 ข้างต้น ผู้วิจัย
น ามาวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยเทคนิค Cluster Analysis เป็นเทคนิคการแบ่งตัวแปรที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย
อย่างน้อย 2 กลุ่ม สิ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่สนใจเหมือนกันหรือคล้ายกัน สิ่งที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมี
ลักษณะแตกต่างกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

5.1.1 ประเภทของเทคนิค Cluster Analysis  
 เทคนิค Cluster Analysis ที่นิยมใช้กันมี 2 ประเภท คือ  

5.1.1.1 Hierarchical Cluster Analysis 
5.1.1.2 Nonhierarchical Cluster Analysis ซึ่งบางครั้งเรียกว่า k-Means Cluster 

Analysis นอกจากนี้ในโปรแกรมค านวณค่าทางสถิติยังมีเทคนิค Two Step 
Cluster Analysis 

 
5.1.2 เงื่อนไขของเทคนิค Cluster Analysis 

 เทคนิค Cluster Analysis ทุกประเภทจะมีเงื่อนไขเหมือนกัน ดังนี้ 
5.1.2.1 ไม่ทราบจ านวนกลุ่มมาก่อนว่าจะต้องมีก่ีกลุ่ม 
5.1.2.2 ไม่ทราบมาก่อนว่าคนหรือ Case ใดจะต้องอยู่กลุ่มใด แต่เทคนิคจะแบ่งคนที่

คล้ายกันหรือเหมือนกันในเรื่องที่ศึกษาไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
5.1.2.3 ใช้กับตัวแปรทุกชนิด ทั้งตัวแปรเชิงปริมาณและเชิงกลุ่ม 

 
จากการที่ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินสิทธิบัตร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และ

น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประเมินสิทธิบัตร ประกอบด้วย เจ้าของสิทธิบัตร นักวิจัย และ
ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินผลจ านวน 14 สิทธิบัตร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิค Hierarchical Cluster 
Analysis และเทคนิค Nonhierarchical Cluster Analysis (K-Means) ได้ โดยมีผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียด
ในหัวข้อ 5.2 และ 5.3  
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5.2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Nonhierarchical Cluster Analysis (K-Means)  
ในปัจจุบันความสามารถทางด้านการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเจริญก้าวหน้าไปเป็น

อย่างมาก มีเครื่องมือและเทคนิคมากมายที่สามารถช่วยสร้างประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ เทคนิคของ Machine 
Learning คือ การน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการสอนให้เครื่อง computer เรียนรู้และสามารถท างานในหน้าที่
ต่างๆ ได้ ซึ่งกุญแจส าคัญของกระบวนการนี้คือข้อมูลที่น ามาใช้สอน ท าให้ในยุคปัจจุบัน Machine Learning 
เป็นที่นิยมมากเนื่องจากการเก็บข้อมูลนั้นท าได้สะดวกขึ้นและยังสามารถเก็บได้เป็นจ านวนมากอีกด้วย 

Machine Learning นั้นแบ่งออกได้กว้างๆ เป็น 2 แบบดังจะเห็นได้ในรูปที่ 5.1 คือ 1) การสอนแบบ
มีผู้ดูแล (supervised learning) และ 2) การสอนแบบไม่มีผู้ดูแล (unsupervised learning) ซึ่งการสอนใน
แบบแรกนั้นข้อมูลที่น ามาใช้สอนต้องมีผลเฉลย คล้ายกับการเรียนรู้ด้วยการท าข้อสอบเก่าย้อนหลังซึ่งสามารถ
ตรวจสอบผลเฉลยและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้ ในการเรียนรู้แบบหลังนั้นไม่มีผลเฉลยใดๆ ไม่มีถูกหรือผิด 
เป็นการหาความสัมพันธ์และรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจจากข้อมูล และต้องลองน าไปท าการวิเคราะห์ต่อไปว่า
รูปแบบหรือความสัมพันธ์ในลักษณะใดจะมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้ 
รปูที ่5.1 Machine Learning Technique 

 
ที่มา: MathWorks, How Machine Learning Works: 
https://www.mathworks.com/discovery/machine-learning.html  
 

สิทธิบัตรที่น ามาวิเคราะห์ในโครงการนี้ยังไม่มีผลเฉลยว่าสุดท้ายมีศักยภาพเพียงใด ดังนี้ทางทีมผู้วิจัย
ถึงได้เลือกใช้เทคนิคแบบ Unsupervised Learning มาช่วยในการจัดกลุ่ม (Clustering) สิทธิบัตรในแต่ละ
อุตสาหกรรมจากคะแนนของแบบประเมิน การจัดกลุ่ม (Clustering) นั้น คือ การพยายามจัดข้อมูลที่มีส่วน
คล้ายคลึง (Similarity) กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การเลือกใช้ว่าจะวัดความคล้ายคลึง (Similarity) อย่างไรนั้น
เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ที่จะต้องก าหนดลงไปและไม่มีสูตรตายตัวในการเลือก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าจะแบ่งส้ม

https://www.mathworks.com/discovery/machine-learning.html
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เป็นสองกอง กองหนึ่งเอาไว้รับประทานเลย ส่วนอีกกองเก็บเอาไว้ก่อน อาจจะต้องแบ่งตามสีของผลส้ม ซึ่ง 
Similarity ในกรณีนี้ คือ ความคล้ายคลึงของสี ในทางกลับกันถ้าอยากจะแบ่งส้มเพ่ือตั้งราคาขายอาจจะแบ่ง
ตามขนาดแทน ส้มผลใหญ่อาจจะขายได้แพงกว่า ในกรณีนี้ความคล้ายคลึงกันก็คือขนาด ในกรณีของการจัด
กลุ่มสิทธิบัตรนั้น ความคล้ายคลึงก็คือคะแนนประเมิน สิทธิบัตรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีความใกล้เคียงกันของ
คะแนนมากกว่าสิทธิบัตรที่อยู่คนละกลุ่ม การแบ่งที่ถือว่าดี คือ ความคล้ายคลึงจะมีมากระหว่างสมาชิกที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน และจะมีน้อยระหว่างสมาชิกที่อยู่คนละกลุ่มกัน  
รปูที ่5.2 เทคนิคการท า Clustering แบบตา่งๆ 

 
ที่มา: Scikits Learn, Machine learning in Python, http://scikit-learn.org/stable/  
 

การจัดกลุ่มมีแบบจ าลองให้เลือกใช้หลายรูปแบบและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปดังจะเห็นได้จาก
ในรูปที่ 5.2 ซึ่งในโครงการนี้นักวิจัยได้เลือกใช้การจัดกลุ่ม Cluster แบบ K-Means โดยเลือกใช้ Distance 
metrics เป็นตัววัดความคล้ายคลึงกัน 

http://scikit-learn.org/stable/
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รปูที ่5.3 ขัน้ตอนการท างานของการจดักลุ่มแบบ K-means 

 
ที่มา: นักวิจัย 
 

รูปที่ 5.3 อธิบายขั้นตอนการท างานของ K-Means โดยเริ่มจากภาพที่ 1 ไปถึงภาพที่ 6 ในการอธิบาย
นี้สมมุติว่าสร้างกราฟแกน X-Y โดยให้แกนนอนเป็นคะแนนหมวด D (การเงิน) และแกนตั้งเป็นคะแนนหมวด 
E (กฎหมาย) จากนั้นสิทธิบัตรแต่ละฉบับมาวาดลงเป็นจุดสีเขียวบนแกนตามผลคะแนนด้านการเงิ นและ
กฎหมายของแต่ละสิทธิบัตร จะได้รูปเหมือนดังในกราฟที่ 1 จากนั้นก็เลือกว่าจะจัดกลุ่มสิทธิบัตรเหล่านี้
ออกเป็นก่ีกลุ่ม ในตัวอย่างนี้เลือกให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม K-Means ก็จะสุ่มจุดกึ่งกลางของกลุ่มให้ 2 จุดดังจะ
เห็นได้จากกราฟที่ 1 ว่ามีจุดกากบาทสีแดงและสีน้ าเงินเพ่ิมเติมขึ้นมาจากจุดสีเขียว จากนั้นก็ท าการระบายสี
จุดสีเขียวใหม่ โดยระบายสีแดงส าหรับจุดที่อยู่ใกล้กากบาทสีแดงมากกว่าและท าเช่นเดียวกันกับสีน้ าเงิน เสร็จ
แล้วก็จะได้กราฟที่ 2 ซึ่งทุกจุดมีการระบายสีไว้ จุดกากบาทนั้นตามชื่อ คือ จุดกึ่งกลางของกลุ่ม จะเห็นว่าใน
กราฟที่ 2 นั้น ทั้งสองจุดยังไม่ได้อยู่กึ่งกลางของกลุ่ม จึงท าการเลื่อนต าแหน่งจุดกากบาททั้งสองใหม่ให้อยู่ใน
จุดกึ่งกลางดังในกราฟที่ 3 หากแต่หลังจากมีการเลื่อนจุดกึงกลางแล้วจะสังเกตได้ว่าจุดแดงบางจุดกลับมาอยู่
ใกล้กากบาทสีน้ าเงินมากกว่า ท าให้ต้องมีการระบายสีใหม่ (กราฟที่ 4) หลังจากระบายสีใหม่แล้วกากบาทจะ
ไม่ใช่จุดกึ่งกลางของกลุ่มอีกต่อไป ก็จะต้องมีการเลื่อนต าแหน่งของจุดกึ่ งกลางและก็ระบายสีใหม่อีก ท าเช่นนี้
ไปหลายรอบจนกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มของสมาชิกหลังจากที่มีการเลื่อนจุดกึ่งกลาง ก็จะถือว่าเป็นการเสร็จ
สิ้นการแบ่งกลุ่ม 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ ์IP Portfolio 
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

 
 

 

 ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 96 

จะเห็นได้ว่าสิ่งส าคัญที่ต้องก าหนดให้ K-Means คือ จ านวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง หากธรรมชาติของ
ข้อมูลสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม แล้วก าหนดให้ K-Means แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มเช่นกันก็จะได้การ
แบ่งที่ดี ดังเช่นตัวอย่างในรูปที่ 5.4 ในทางกลับกันหากเกิดแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มแทน K-Means ก็ยัง
สามารถแบ่งให้ได้แต่กลุ่มที่จัดออกมาอาจจะถูกแบ่งได้ไม่ดี คือ มีความคล้ายคลึงกันของสมาชิกระหว่างกลุ่มสูง 
เช่นตัวอย่างในรูปที่ 5.5   
 
รปูที ่5.4 ขอ้มลูที่ตามธรรมชาตแิบง่ได้เปน็ 2 กลุม่และท าการจดักลุม่เปน็ 2 กลุม่เชน่กนั 

 
ที่มา: นักวิจัย 
 
รูปที่ 5.5 ตัวอย่างข้อมูลที่ตามธรรมขาติแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม แต่ท าการจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม 

 
ที่มา: นักวิจัย 
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เนื่องจาก K-Means เป็นเทคนิคแบบ unsupervised learning ซึ่งจะไม่มีผลเฉลยว่าจะต้องแบ่ง
ออกเป็นกี่กลุ่มถึงจะเหมาะสมที่สุด นักวิเคราะห์จึงต้องทดลองแบ่งกลุ่มหลายๆ แบบและน าผลการจัดกลุ่มมา
วิเคราะห์ต่อว่าแบ่งได้เหมาะสมกับเปูาหมายที่จะน าไปใช้หรือไม่ โดยนักวิเคราะห์จะใช้เครื่องมือช่วยหาจ านวน
กลุ่มที่ควรจะแบ่งคร่าวๆ ก่อนเพ่ือลดจ านวนกรณีที่จะต้องน าไปวิเคราะห์ต่อเครื่องช่วยเหลือมีด้วยกันหลาย
แบบแตต่ัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือ Elbow Method 
รปูที ่5.6 สมการ Cost Function 

 
ที่มา: นักวิจัย 
 

Cost Function (ดังแสดงในรูปที่ 5.6) คือ ค่าผลรวมของระยะห่างยกก าลังสองระหว่างจุดกึ่งกลางถึง
สมาชิกแต่ละตัว  

เทคนิค Elbow Method คือ การท า Clustering หลายๆ ครั้งโดยเปลี่ยนค่าจ านวนกลุ่มที่ต้องการ
แบ่งไปเรื่อยๆ แล้วน าค่า Cost Function ของแต่ละกรณีมาสร้างเป็นกราฟดังในรูปที่ 5.7 จากนั้นก็เลือกจุดที่
เส้นกราฟมีการเปลี่ยน slope มากที่สุด เรียกว่าจุด Elbow หรือจุดหักศอก ยกตัวอย่างในรูปที่ 5.7 จุดหักศอก
อยู่ที่ค่า K (จ านวนกลุ่มที่แบ่ง) เท่ากับ 3 ดังนั้นจะเริ่มต้นจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่มและเอาผลการจัดกลุ่มมาวิเคราะห์ 
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รปูที ่5.7 เทคนิค Elbow Method 

 
ที่มา: นักวิจัย 

 
ส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากมายที่มีความสามารถในการท าการจัดกลุ่ม (Clustering) ซึ่งมีข้อดี

ข้อเสียแตกต่างกันไป รูปที่ 5.8 แสดงซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่นักวิจัยในโครงการนี้เลือกใช้ในการจัดกลุ่ม 
(Clustering) โดยนักวิจัยได้เลือกใช้ภาษา Python เป็นภาษาหลักในการพัฒนาชุดค าสั่งในการท าการจัดกลุ่ม 
ใช้ Library ชื่อ Scikit Learn ส าหรับการท า K-Means และพัฒนาซอฟต์แวร์นี้บน Jupyter Notebook 
 
รปูที ่5.8 ซอฟต์แวรท์ีใ่ชจ้ัดกลุม่ (Clustering) สทิธบิัตรในโครงการนี้ 

 
ที่มา: นักวิจัย 
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จากการที่ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินสิทธิบัตรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ และน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประเมินสิทธิบัตร  ประกอบด้วย เจ้าของ
สิทธิบัตร นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ประเมินผลจ านวน 14  สิทธิบัตร โดยการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลแบบ 
Nonhierarchical Cluster Analysis หรือ k-Means Cluster Analysis 
  
 5.2.1 การจดักลุ่ม Portfolio ของสทิธบิตัรในกลุม่อตุสาหกรรมหุน่ยนต ์โดยเทคนิค K-Means 
Cluster Analysis 

ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นั้นนักวิจัยได้เลือกสิทธิบัตรจ านวน 14 สิทธิบัตร น ามาประเมินด้วย
เครื่องมือทีส่ร้างข้ึนออกมาเป็นคะแนนหมวดต่างๆ และในการจัดกลุ่มแบบอิงกลุ่มตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
นักวิจัยเลือกใช้ผลคะแนนในกลุ่มศักยภาพด้านสิทธิบัตร (A) เทคโนโลยี (B) การตลาด (C) การเงิน (D) และ
ผลกระทบด้านกฎหมาย (E) มาเป็นตัวแปรในการจัดกลุ่มด้วยวิธี K-means 
 
รูปที่ 5.9 Cost Function ของการจัดกลุ่มสิทธิบัตรหุ่นยนต์ที่จ านวนกลุ่มต่างๆ 
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รปูที ่5.10 การจดักลุ่ม (Clustering) สิทธบิตัรในกลุ่มหุน่ยนต์ออกเปน็ 4 กลุม่ 

 
 

รูปที่ 5.9 แสดงค่า Cost Function ของการจัดกลุ่มสิทธิบัตรในกลุ่มหุ่นยนต์ด้วยจ านวนกลุ่มที่ก าหนด
แตกต่างกันไป จะเห็นได้ว่าจุดหักศอกท่ีน่าสนใจในกราฟนี้ คือ จุดที่มีการจัดกลุ่มสิทธิบัตรออกเป็น 4 กลุ่ม โดย 
รูปที่ 5.10 แสดงการกระจายของคะแนนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ 1 และ 3 มีคะแนนโดยรวม
ค่อนข้างดีและปานกลางตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 4 นั้นยังมีประเด็นและข้อห่วงใยทางด้านการตลาดและ
ผลกระทบด้านกฎหมาย ตามล าดับ ด้วยข้อมูลนี้จะท าให้สามารถออกแบบการสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม 
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5.3 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Hierarchical Cluster Analysis 
การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจึงเลือกวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบล าดับชั้น (Hierarchical 

Cluster Analysis) เนื่องจากพิจารณาตามเงื่อนไขของเทคนิค Cluster Analysis พบว่า เป็นวิธีที่เหมาะกับกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเล็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

5.3.1 เงื่อนไขในการวเิคราะห์ 
1. ไม่เปิดเผยการจัดกลุ่มตามธรรมชาติที่ไม่ได้ปรากฏชัดเจน ภายในชุดข้อมูลหนึ่ง  
2. มีประโยชน์อย่างมากในการจัดกลุ่มของข้อมูลขนาดเล็ก 
3. ใช้ได้ทั้งกรณีเป็น ตัวอย่าง หรือตัวแปร 

3.1 ตัวอย่าง คือ แบ่งกลุ่ม (Classify cases) 
3.2 ตัวแปร คือ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

        ดังรูปที่ 5.11 
รปูที ่5.11 แสดงกราฟการแบง่กลุม่ โดยจัดกลุ่มที่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัอยูก่ลุ่มเดยีวกนั และกลุม่ทีม่ลีักษณะ
แตกตา่งกนัอยูค่นละกลุม่ 
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5.3.2 หลกัเกณฑ์ในการจดักลุม่แบบล าดบัชัน้  
2. แยกแต่ละตัวอย่าง/ตัวแปรไปยังกลุ่มด้วยตนเอง โดยระยะทาง (Distance) 
3. แต่ละชั้น เริ่มต้นโดยมีเกณฑ์แบ่งแยก 2 กลุ่มเหมือนกันมากที่สุด ตามล าดับ 
4. จนกระท้ังทุกตัวอย่าง/ตัวแปรถูกผนวกกันเป็นผังต้นไม้ที่จ าแนกอย่างสมบูรณ์  

ดังรูปที่ 5.12 
รปูที ่5.12 ผงัตน้ไม ้เกณฑ์ใชร้ะยะทางแบ่ง กรณตีัวอยา่งทีอ่ยูใ่กลก้ันมักจะอยู่ในกลุ่มเดยีวกัน สว่นตวัอย่างที่
อยูห่า่งไกลกนัมักจะถูกจดัใหอ้ยูต่า่งกลุ่มกนั 

 
 

5.3.3 ผลการจัดกลุ่มโดยเทคนิคคลสัเตอร์ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน จากเจ้าของสิทธิบัตร นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ด้วย

เทคนิคการจัดกลุ่มแบบล าดับชั้น (Hierarchical Cluster Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ชื่อสิทธิบัตรที่น ามาประเมิน 

R1: หุ่นยนต์ช่วยสอน 
R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
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R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึด

ตรึงแกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
 
      5.3.4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูหุน่ยนตด์า้นภาพรวม 
              ผู้วจิัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้านภาพรวม โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
ตารางที ่5.1 Case Processing Summary 

Case Processing Summary 
Cases 

Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 

14 100.0% 0 0.0% 14 100.0% 
a.  Squared Euclidean Distance used 

 
จากตารางที่ 5.1 Case Processing Summary ระบุว่าจากข้อมูล 14 สิทธิบัตรที่น ามาประเมิน น ามา

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบล าดับชั้น จ านวน 14 สิทธิบัตร คิดเป็นร้อยละ 100 
ผลการวิเคราะห์การรวมกลุ่ม ดังตารางที่ 5.2 

ตารางที ่5.2 Agglomeration Schedule 
Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coeffi 
cients 

Stage Cluster First 
Appears 

Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 6 14 0.00 0 0 9 
2 7 13 6.68 0 0 3 
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Agglomeration Schedule 
Stage Cluster Combined Coeffi 

cients 
Stage Cluster First 

Appears 
Next 
Stage 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
3 2 7 6.70 0 2 4 
4 2 12 7.06 3 0 5 
5 2 11 7.20 4 0 6 
6 2 9 7.30 5 0 7 
7 2 5 9.53 6 0 8 
8 2 4 12.13 7 0 9 
9 2 6 12.80 8 1 11 
10 3 10 14.21 0 0 11 
11 2 3 18.84 9 10 12 
12 2 8 21.90 11 0 13 
13 1 2 38.92 0 12 0 
 
จากตารางที่ 5.2 เป็นผลจากการใช้วิธี Between-group linkage ในการรวมกลุ่ม Case นั่นคือ ใน

แต่ละ Stage จะบอกว่ามีการรวม Case คู่ใดบ้างให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
Stage 1 จัดสิทธิบัตร R6 และ R14 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากสิทธิบัตร R6 และ R14 มีระยะทาง

กันสั้นที่สุด ซึ่งระยะทาง ค่า Coefficients เท่ากับ .00 และค่า Next Stage ในคอลัมน์สุดท้าย เท่ากับ 9 
หมายถึง กลุ่มหรือ Cluster ที่มีสิทธิบัตร R6 และ R14 จะรวมกับกลุ่มอื่นต่อไปใน Stage 9 

 
Stage 2 จัดสิทธิบัตร R7 และ R13 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากสิทธิบัตร R7 และ R13 มีระยะทาง

กันสั้นที่สุด ซึ่งระยะทาง ค่า Coefficients เท่ากับ 6.68 และค่า Next Stage ในคอลัมน์สุดท้าย เท่ากับ 3 
หมายถึง กลุ่มหรือ Cluster ที่มีสิทธิบัตร R7 และ R13 จะรวมกับกลุ่มอื่นต่อไปใน Stage 3 เป็นต้น 
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ผลการวิเคราะห์ Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) ดังรูปที่ 5.13 
รปูที ่5.13 การวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคการจดักลุม่แบบล าดบัชัน้ 

 
 

จากรูปที่ 5.13 แสดง Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) ของการรวมกลุ่ม 
Case ต่างๆ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้พิจารณาว่าควรแบ่ง Case ออกเป็นกี่กลุ่มย่อยได้ดีกว่า เป็นผังแสดง
ผลสรุปของการจัดกลุ่มแกนแนวตั้ง เป็นรายชื่อสิทธิบัตรที่ถูกจัดเรียง (R1-R14) ส่วนแนวนอนเป็นระยะทาง 
(Distance) ระหว่างกลุ่ม เมื่อถูกน ามาจัดรวมกัน จากผลการวิเคราะห์ มีระยะทางสูงสุดเท่ากับ 25 ต่ าสุด 
เท่ากับ 0) จะพบว่า สิทธิบัตร R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก และ R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม
ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ อยู่ใกล้มากที่สุด ต่อมารวม สิทธิบัตร R7:  ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟ้ืนฟู
ข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน และ R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุ
หัตถการแบบควบคุมด้วยมือ เข้าด้วยกัน เป็นต้น 
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ส าหรับการพิจาณาจ านวนกลุ่มที่ถูกแบ่ง จะพิจารณาที่ขวามือของรูปที่ 5.3 ระยะทางระหว่าง พบว่า 
เมื่อระยะทางเท่ากับ 5 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊ กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
กลุ่มที่ 2  

- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง

แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 

 
เมื่อระยะทางเท่ากับ 10 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้

ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง

แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
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กลุ่มที่ 2 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 

 
เมื่อระยะทางไม่ถึง 15-20 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่ม

ได้ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง

แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อมระบบ

ควบคุมการเคลื่อนที ่
 

เมื่อระยะทางเท่ากับ 25 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้
ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1: 
- R1: หุ่นยนต์ช่วยสอน 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
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- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึด

ตรึงแกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
 

5.3.5 ผลการวเิคราะห์การจดักลุม่ด้านเทคโนโลย ีและดา้นธรุกิจ 
การจัดกลุ่มด้านเทคโนโลยีใช้ผลการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี และการจัดกลุ่มด้านธุรกิจใช้ผล

การประเมินศักยภาพด้านการตลาด การเงิน และผลกระทบด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลการจัดกลุ่มดังนี้        

 การจดักลุม่ดา้นเทคโนโลยี 
ตารางที ่5.3 Agglomeration Schedule การจดักลุม่ดา้นเทคโนโลยี 

Agglomeration Schedule 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 6 14 .00 0 0 13 
2 2 7 .06 0 0 4 
3 4 12 .23 0 0 7 
4 2 5 .45 2 0 5 
5 2 9 .55 4 0 6 
6 2 13 .71 5 0 8 
7 4 11 1.13 3 0 9 
8 2 10 1.33 6 0 10 
9 4 8 1.35 7 0 10 
10 2 4 1.35 8 9 11 
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Agglomeration Schedule 
Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
11 2 3 2.15 10 0 12 
12 1 2 2.91 0 11 13 
13 1 6 3.81 12 1 0 

 
จากตารางที่ 5.3 เป็นผลจากการใช้วิธี Between-group linkage ในการรวมกลุ่ม Case นั่นคือ ใน

แต่ละ Stage จะบอกว่ามีการรวม Case คู่ใดบ้างให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
Stage 1 จัดสิทธิบัตร R6 และ R14 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากสิทธิบัตร R6 และ R14 มีระยะทาง

กันสั้นที่สุด ซึ่งระยะทาง ค่า Coefficients เท่ากับ .00 และค่า Next Stage ในคอลัมน์สุดท้าย เท่ากับ 13 
หมายถึง กลุ่มหรือ Cluster ที่มีสิทธิบัตร R6 และ R14 จะรวมกับกลุ่มอื่นต่อไปใน Stage 13 

Stage 2 จัดสิทธิบัตร R2 และ R7 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากสิทธิบัตร R2 และ R7 มีระยะทางกัน
สั้นที่สุด ซึ่งระยะทาง ค่า Coefficients เท่ากับ 0.06 และค่า Next Stage ในคอลัมน์สุดท้าย เท่ากับ 4 หมายถึง 
กลุ่มหรือ Cluster ที่มีสิทธิบัตร R2 และ R7 จะรวมกบักลุ่มอ่ืนต่อไปใน Stage 4 เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) ดังรูปที่ 5.14 
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รปูที ่5.14 การวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคการจดักลุม่แบบล าดบัชัน้การจดักลุม่ด้านเทคโนโลยี 

 
 

จากรูปที่ 5.14 แสดง Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) ของการรวมกลุ่ม 
Case ต่างๆ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้พิจารณาว่าควรแบ่ง Case ออกเป็นกี่กลุ่มย่อยได้ดีกว่า เป็นผังแสดง
ผลสรุปของการจัดกลุ่มแกนแนวตั้ง เป็นรายชื่อสิทธิบัตรที่ถูกจัดเรียง (R1-R14) ส่วนแนวนอนเป็นระยะทาง 
(Distance) ระหว่างกลุ่ม เมื่อถูกน ามาจัดรวมกัน จากผลการวิเคราะห์ มีระยะทางสูงสุดเท่ากับ 25 ต่ าสุด 
เท่ากับ 0) ส าหรับการพิจาณาจ านวนกลุ่มที่ถูกแบ่ง จะพิจารณาที่ขวามือของรูปที่ 5.5 ระยะทางระหว่าง พบว่า  
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เมื่อระยะทางเท่ากับ 5 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้
ดังนี้ 

กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
กลุ่มที่ 2  

- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง

แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 

กลุ่มที่ 3 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 

 
เมื่อระยะทางเท่ากับ 10 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้

ดังนี้ 
กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
กลุ่มที่ 2  

- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
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- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง
แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 

- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 

 
เมื่อระยะทางเท่ากับ 15 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้

ดังนี้ 
กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
กลุ่มที่ 2  

- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง

แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
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เมื่อระยะทางเท่ากับ 20 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้
ดังนี้ 

กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
กลุ่มที่ 2  

- R1: หุ่นยนต์ช่วยสอน 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง

แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12 เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 

 
เมื่อระยะทางเท่ากับ 25 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้

ดังนี้ 
กลุม่ที ่1 
- R1: หุ่นยนต์ช่วยสอน 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึด

ตรึงแกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที ่
 

 การจดักลุม่ดา้นธรุกิจ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้านธุรกิจ ประกอบด้วย ศักยภาพด้านการตลาด การเงิน และ

ผลกระทบด้านกฎหมาย โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ตารางที ่5.4 Agglomeration Schedule การจดักลุม่ดา้นธรุกจิ 
Agglomeration Schedule 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears Next 
Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 6 14 0.00 0 0 7 
2 2 12 3.37 0 0 4 
3 7 13 5.50 0 0 5 
4 2 11 5.55 2 0 5 
5 2 7 5.57 4 3 6 
6 2 9 6.30 5 0 7 
7 2 6 6.89 6 1 9 
8 4 5 8.01 0 0 10 
9 2 3 8.69 7 0 10 
10 2 4 9.02 9 8 11 
11 2 10 11.69 10 0 12 
12 2 8 15.28 11 0 13 
13 1 2 31.89 0 12 0 
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จากตารางที ่5.4 เป็นผลจากการใช้วิธี Between-group linkage ในการรวมกลุ่ม Case นั่นคือ ในแต่
ละ Stage จะบอกว่ามีการรวม Case คู่ใดบ้างให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

Stage 1 จัดสิทธิบัตร R6 และ R14 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากสิทธิบัตร R6 และ R14 มีระยะทาง
กันสั้นที่สุด ซึ่งระยะทาง ค่า Coefficients เท่ากับ .00 และค่า Next Stage ในคอลัมน์สุดท้าย เท่ากับ 7 
หมายถึง กลุ่มหรือ Cluster ที่มีสิทธิบัตร R6 และ R14 จะรวมกับกลุ่มอื่นต่อไปใน Stage 7 

Stage 2 จัดสิทธิบัตร R2 และ R12 อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากสิทธิบัตร R2 และ R12 มีระยะทาง
กันสั้นที่สุด ซึ่งระยะทาง ค่า Coefficients เท่ากับ 3.37 และค่า Next Stage ในคอลัมน์สุดท้าย เท่ากับ 4 
หมายถึง กลุ่มหรือ Cluster ที่มีสิทธิบัตร R2 และ R12 จะรวมกับกลุ่มอืน่ต่อไปใน Stage 4 เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์ Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) ดังรูปที่ 5.15 
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รปูที ่5.15 การวิเคราะหด์ว้ยเทคนิคการจดักลุม่แบบล าดบัชัน้การจดักลุม่ด้านธรุกจิ 

 

 
จากรูปที่ 5.15  แสดง Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) ของการรวมกลุ่ม 

Case ต่างๆ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้พิจารณาว่าควรแบ่ง Case ออกเป็นกี่กลุ่มย่อยได้ดีกว่า เป็นผังแสดง
ผลสรุปของการจัดกลุ่มแกนแนวตั้ง เป็นรายชื่อสิทธิบัตรที่ถูกจัดเรียง (R1-R14) ส่วนแนวนอนเป็นระยะทาง 
(Distance) ระหว่างกลุ่ม เมื่อถูกน ามาจัดรวมกัน จากผลการวิเคราะห์ มีระยะทางสูงสุดเท่ากับ 25 ต่ าสุด 
เท่ากับ 0) ส าหรับการพิจารณาจ านวนกลุ่มที่ถูกแบ่ง จะพิจารณาที่ขวามือของรูปที่ 5.16 ระยะทางระหว่าง 
พบว่า เมื่อระยะทางเท่ากับ 5 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้ดงันี้ 

กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
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กลุม่ที ่2 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึด

ตรึงแกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 

 
เมื่อระยะทางเท่ากับ 10 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้

ดังนี้ 
 กลุม่ที ่1 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึด

ตรึงแกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ  
- R14:  ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อมระบบ

ควบคุมการเคลื่อนที ่
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เมื่อระยะทางเท่ากับ 15-20 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่ม
ได้ดังนี ้

กลุม่ที ่1 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึด

ตรึงแกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ  
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
 
เมื่อระยะทางเท่ากับ 25 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 1 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้

ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1: 
- R1: หุ่นยนต์ช่วยสอน 
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R3: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIMBOT 
- R4: เครือ่งส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 
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- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึด
ตรึงแกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 

- R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองฝังตัว 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที ่
 

 สรปุผลการวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคการจดักลุม่แบบล าดบัชัน้  (Hierarchical Cluster Analysis)   
จากข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบล าดับชั้น  โดยพิจารณาจาก Dendrogram using  

Average Linkage (Between Groups) ของการรวมกลุ่ม Case ต่างๆ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้พิจารณาว่า
ควรแบ่ง Case ออกเป็นกี่กลุ่มย่อยได้ดีกว่า เป็นผังแสดงผลสรุปของการจัดกลุ่มแกนแนวตั้ง เป็นรายชื่อ
สิทธิบัตรที่ถูกจัดเรียง (R1-R14) ส่วนแนวนอนเป็นระยะทาง (Distance) ระหว่างกลุ่ม เมื่อถูกน ามาจัดรวมกัน 
จากผลการวิเคราะห์ มีระยะทางสูงสุดเท่ากับ 25 ต่ าสุด เท่ากับ 0 ส าหรับการพิจารณาจ านวนกลุ่มทั้งภาพรวม
และรายได้ สามารถสรุปจ านวนกลุ่มแยกตามระยะทาง ได้ดังตารางที ่5.5 
ตารางที ่5.5 สรปุผลการวเิคราะหด์ว้ยเทคนคิการจดักลุม่แบบล าดบัชัน้ 

รายการประเมนิ 
ระยะทาง (หนว่ย)/จ านวนกลุม่ 

5 10 15 20 25 
1. ด้านเทคโนโลยี 3 2 2 2 1 
2. ด้านธุรกิจ 2 1 1 1 1 

ภาพรวม 2 2 1 1 1 
 

จากตารางที่ 5.5 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบล าดับชั้น  เป็นกราฟเส้น
แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดกลุ่มและระยะทาง (5-25 หน่วย) ดังรูปที่ 5.16 
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รปูที ่5.16 แนวโนม้การเปลีย่นแปลงระหวา่งการจัดกลุ่มและระยะทาง (5-25 หนว่ย) 

 
  

จากตารางที่ 5.5 และรูปที่ 5.16 พิจารณาจากค่า Dendrogram โดยเปรียบเทียบกับระยะทาง จาก 
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบล าดับชั้น (Hierarchical Cluster Analysis) ไม่ได้ให้ค่าสถิติ หรือผลการทดสอบ
สมมติฐานเพ่ือให้ตัดสินใจหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม ผู้วิเคราะห์จะต้องพิจารณาความเหมาะสมเอง ซึ่งผู้
วิเคราะห์สามารถพิจารณาจ านวนกลุ่มจาก Dendogram โดยก าหนดตัวเลขระยะทาง หรือความคล้ายเป็น
เกณฑ์ในการตัดสิน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) จากตารางที่ 5.5 พบว่า ระยะทาง 5 หน่วย สามารถจัดกลุ่ม
ได้หลากหลายกลุ่ม  

โดยภาพรวม พบว่า แบ่งได้จ านวน 2 กลุ่ม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีแบ่งได้
จ านวน 3 กลุ่ม และด้านธุรกิจแบ่งได้จ านวน 2 กลุ่ม ผู้วิจัยจึงน าเกณฑ์ระยะห่าง 5 หน่วยมาเป็นเกณฑ์การ
พิจารณาเลือกกลุ่มที่เหมาะสม ดังอธิบายในข้อ 5.4 ต่อไป 
 



รายงานฉบบัสมบรูณ ์IP Portfolio 
อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม 

 
 

 

 ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 121 

5.4 การพิจารณาเลือกกลุ่มที่เหมาะสม  
 ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดการพิจารณาจ านวนกลุ่มจาก Dendogram ในระยะทางเท่ากับ 5
หน่วย ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

5.4 .1 ด้านภาพรวม ประกอบด้วย ด้านศักยภาพสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยี ด้านการตลาด  
ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านประโยชน์เชิงพาณิชย์และด้านสังคม พบว่า  

เมื่อระยะทางเท่ากับ 5 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้
ดังนี้ 

กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14:  ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อมระบบ

ควบคุมการเคลื่อนที ่
กลุ่มที่ 2  

- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง

แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R11: รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลการวิเคราะห์ พบว่า  
5.4.2 ด้านเทคโนโลยี  
เมื่อระยะทางเท่ากับ 5 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้

ดังนี้ 
กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14: ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อม

ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ 
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กลุ่มที่ 2  
- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R5: หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจใช้ในงานเกษตร 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึดตรึง

แกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 

กลุ่มที่ 3 
- R4: เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 

 
5.4.3 ด้านธุรกิจ 
เมื่อระยะทางเท่ากับ 5 หน่วย จะมีการรวมกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มได้

ดังนี้ 
กลุม่ที ่1 
- R6: หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
- R14:  ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊กพร้อมระบบ

ควบคุมการเคลื่อนที่ 
กลุม่ที ่2 

- R2: กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ 
- R7: ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 แกนหมุน และ 1 แกนเลื่อน 
- R9: หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนตามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนการยึด

ตรึงแกนตามกระดูกส่วนปลายแบบติดตั้งบนระบบ 
- R11: รถตดัและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน 
- R12: เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ 
- R13: ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับเครื่องจุหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
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5.4.4 การวเิคราะห์การจัดกลุม่ดว้ยเทคนิคการจดักลุ่มแบบล าดับชัน้ (Hierarchical Cluster 
Analysis) 
 จากการวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบล าดับชั้น (Hierarchical Cluster Analysis) 
เนื่องจากจ านวนของสิทธิบัตรมีเพียง 14 ฉบับ ในภาพรวมสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 กุล่ม และด าเนินการ
วิเคราะห์เพื่อหาความแปรปรวนระหว่างกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม มีความแปรปรวนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 การประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี และศักยภาพด้านธุรกิจของทั้ง 2 กลุ่ม ด าเนินการแบ่งระดับ 
ศักยภาพด้วยการอิงกลุ่มโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ดังนี้ 
 ศักยภาพด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 การแปลค่าคะแนน 
โดยอิงกลุ่มมีดังนี้ 
  ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.13 ขึ้นไป 
  ศักยภาพด้านเทคโนโลยีปานกลาง   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.33-4.12 
  ศักยภาพด้านเทคโนโลยีต่ า   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00-2.32 
 ศักยภาพด้านธุรกิจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 การแปลค่าคะแนนโดย 
อิงกลุ่ม มีดังนี้ 
  ศักยภาพด้านธุรกิจสูง    ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.47 ขึ้นไป 
  ศักยภาพด้านธุรกิจปานกลาง   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.47-3.46 
  ศักยภาพด้านธุรกิจต่ า    ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00-2.46 

 
โดยแสดงผลการจัดกลุ่มดังตารางที่ 5.6
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ตารางที ่5.6 แสดงผลการจดักลุม่โดยการองิกลุม่ในการจ าแนกตามศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีละศักยภาพด้านธรุกจิ 

ล าดับ เลขที่ค าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 
ค่าคะแนนเฉลีย่ การจดักลุม่แบบองิกลุม่ 
หมวด 

B 
หมวด 
CDE 

ศักยภาพด้าน
เทคโนโลย ี

ศักยภาพด้าน
ธรุกิจ 

R1 1501000855 ชุดหุ่นยนต์ช่วยสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) 

3.24 2.76 ปานกลาง ปานกลาง 

R2 1501002766 กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

3.39 2.78 ปานกลาง ปานกลาง 

R3 1501003107 หุ่นยนต์เสริมการการเรียนรู้ AIMBOT มหาวิทยาลัยมหิดล 4.17 3.43 สูง ปานกลาง 
R4 1501006040 เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูชิ้นงาน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
2.87 2.85 ปานกลาง ปานกลาง 

R5 1501006064 หุ่นยนต์เซ็นเซอร์ส าหรับส ารวจในงานเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 3.17 2.86 ปานกลาง ปานกลาง 
R6 1601001595 หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับสนับสนุน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2.72 3.07 ปานกลาง ปานกลาง 

R7 1601003552 ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใส่ส าหรับฟื้นฟูข้อมือที่มี 3 
แกนหมุนและ 1 แกนเลื่อน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.33 2.80 ปานกลาง ปานกลาง 

R8 1601004704 อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

2.60 3.17 ปานกลาง ปานกลาง 
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ล าดับ เลขที่ค าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 
ค่าคะแนนเฉลีย่ การจดักลุม่แบบองิกลุม่ 
หมวด 

B 
หมวด 
CDE 

ศักยภาพด้าน
เทคโนโลย ี

ศักยภาพด้าน
ธรุกิจ 

R9 1601005087 หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผ่าตัดสอดแกนดามกระดูก
โดยใช้แสงเลเซอร์ ในขั้นตอนของการยึดตรึงแกน
ดามกระดูกส่วนปลาย แบบติดตั้งบนระบบกล้อง
ฟลูออโรสโคปิก 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3.50 2.80 ปานกลาง ปานกลาง 

R10 1601005546 ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิง
สร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

3.72 3.40 ปานกลาง ปานกลาง 

R11 1601005676 รถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ ามัน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

3.07 2.96 ปานกลาง ปานกลาง 

R12 1701000926 เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3.00 2.96 ปานกลาง ปานกลาง 
R13 1701003546 ระบบกลไกเสริมเพ่ือการควบคุมอัตโนมัติส าหรับ

เครื่องท าจุลหัตถการแบบควบคุมด้วยมือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

3.33 2.61 ปานกลาง ปานกลาง 

R14 1701003913 ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานัมควบคุมทิศทาง
แบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊ก พร้อมระบบควบคุม
การเคลื่อนที่ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

3.00 3.00 ปานกลาง ปานกลาง 
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บทที ่6 
บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 
6.1 บทสรปุการจัดท า IP Portfolio อุตสาหกรรมหุ่นยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม 

6.1.1 ผลการจัดท า IP Portfolio อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
การจัดท า IP Portfolio อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เ พ่ืออุตสาหกรรมนั้น ใช้กระบวนการวิจัย ซึ่งมี

กระบวนการในการจัดท า IP Portfolio ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมสิทธิบัตรของประเทศไทยที่ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับประกาศโฆษณา (สืบค้น ณ วันที่ 17 
พฤษภาคม 2561) จ านวน 1,118 ฉบับ ซึ่งน ามาจัดกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม โดยไม่รวมสิทธิบัตรที่มี
เอกชน และมูลนิธิเป็นเจ้าของ มีจ านวน 228 ฉบับ และมีจ านวนสิทธิบัตรที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
มากกว่า 1 อุตสาหกรรม จ านวน 11 ฉบับ รวมสิทธิบัตรที่ประเมิน 247 สิทธิบัตร 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการคัดเลือกสิทธิบัตรเพ่ือจัดท า IP Portfolio โดยการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม จ านวน 14 ฉบับ  

ขั้นตอนที่ 3 จัดท าเกณฑ์การประเมินสิทธิบัตร ในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพของ
สิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา
และจัดท าเกณฑ์ในการประเมิน จากนั้นจึงน าแบบประเมินมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือและน ามาให้ประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม โดยมีการก าหนดเกณฑ์และการให้น้ าหนักในการค านวณคะแนนและการก าหนด
จุดตัดของแบบประเมิน หลักการวิเคราะห์ และการแปลผลคะแนน และข้อจ ากัดในการประเมิน ซึ่งเกณฑ์การ
ประเมินนั้นประกอบไปด้วยหมวดการประเมินทั้งสิ้น 6 หมวด ประกอบไปด้วย 1. ลักษณะของสิทธิบัตร        
2. ศักยภาพด้านเทคโนโลยี 3. ศักยภาพด้านการตลาด 4. ศักยภาพด้านการเงิน 5. ศักยภาพด้านกฎหมาย และ 
6. ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม  

ขั้นตอนที่ 4 ท าการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือทดลองความมีประสิทธิภาพของแบบสอบถาม โดยใน
ขั้นตอนนี้ ได้ท าการตัดข้อค าถามที่ไม่ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญออกไป จนได้แบบประเมินที่สามารถใช้
ประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมได้ หลังจากนั้นจึงน าเอาแบบประเมินที่
ได้จากข้ันตอนที่ 4 มาด าเนินการต่อในขั้นตอนที่ 5  
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ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนในการประเมินศักยภาพของสิทธิบัตร ซึ่งนักวิจัยได้ท าการก าหนดผู้ประเมิน 
คือ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และเจ้าของสิทธิบัตร โดยคุณสมบัติของผู้ประเมินสิทธิบัตร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ความสามารถ มีจรรยาบรรณ และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสม ตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ หลังจากนั้นจึงท าการน าข้อมูลที่ได้
จากการประเมินมาด าเนินการในขั้นตอนที่ 6  

ขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดท ารายงาน Portfolio ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมา
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ตรวจสอบการกระจายของผลการประเมิน ด้วยเทคนิค  Kernel Density 
Estimation ตรวจสอบความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Pearson Correlation และวิเคราะห์การจัดกลุ่มแยกตาม
ระดับศัยภาพของสิทธิบัตรด้วยเทคนิค Cluster Analysis ซึ่งพบว่าสามารถจัดกลุ่มสิทธิบัตรที่เหมาะสมที่สุดได้
ออกเป็น 3 กลุ่ม ทั้งนี้ จุดตัดของศักยภาพของสิทธิบัตร พบว่า ด้านเทคโนโลยี มีศักยภาพระดับต่ า คะแนน
เฉลี่ย 1.00-2.32 ศักยภาพระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.33-4.12 ศักยภาพระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 4.31-
5.00 และด้านธุรกิจ มีศักยภาพระดับต่ า คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.46 ศักยภาพระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 
2.47-3.46 และศักยภาพระดับสูง คะแนนเฉลี่ย 3.47-5.00 

ซึ่งพบว่า กลุ่มที่ 1 ประกอบไปด้วย 8 สิทธิบัตร กลุ่มที่ 2 ประกอบไปด้วย 2 สิทธิบัตร และกลุ่มที่ 3 
ประกอบไปด้วย 2 สิทธิบัตร และมีสิทธิบัตรที่ไม่เข้ากลุ่มใดๆ จ านวน 2 สิทธิบัตร คือ R1: หุ่นยนต์ช่วยสอน 
และ R8: อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน 

จากการจัดท า IP Portfolio อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ท าให้สามารถสรุปข้อวิเคราะห์
ศักยภาพของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยการวิเคราะห์รายด้านตามหมวดการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 
หมวด A ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา 

การประเมินลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญานั้น พบว่า มีค่ากลาง (Median) ไม่สูงมากนัก ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ พบว่า สิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมที่ขอรับการคุ้มครองนั้นขอรับความ
คุ้มครองเฉพาะในประเทศเท่านั้น และมีข้อถือสิทธิโดยเฉลี่ยประมาณ 6-10 ข้อ และประเภทของข้อถือสิทธินั้น 
ส่วนใหญ่เป็น Product Claims ที่มีระดับแสดงถึงระดับของนวัตกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย 
(Incremental Product) ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับสิทธิบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุุนที่มีการพัฒนาสิทธิบัตร
ในระดับการปรับเปลี่ยนแบบพลิกโฉม (Radical Product) ที่สูงกว่าประเทศไทยอย่างชัดเจน  
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หมวด B ศักยภาพด้านเทคโนโลยี  
 การประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยี พบว่า มีค่ากลางสูงกว่าหมวดลักษณะสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังมี
ค่าโด่งของข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจาก
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ โดยค่าโด่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจจ าเพาะด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น ซึ่งเป็น
ลักษณะของสิทธิบัตรหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากกว่าสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมอ่ืน  ทั้งนี้
ศักยภาพด้านเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากสิทธิบัตรที่วิเคราะห์นั้น มี Class ของหุ่นยนต์ที่อยู่ในชั้นต้น 
ซึ่งยังไม่สามารถแข่งขันกับหุ่นยนต์ที่จดสิทธิบัตรโดยนักวิจัยจากประเทศญี่ปุุนหรือแม้กระทั่งประเทศจีนที่มี
ระดับ Class ที่สูงกว่า  
 
หมวด C ศักยภาพด้านการตลาด 

การประเมินศักยภาพด้านการตลาด พบว่า สิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นั้นเป็นเทคโนโลยีสามารถ
น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง แต่ยังไม่เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาดอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้เทคโนโลยีโดยส่วนใหญ่หากน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดกลุ่มเปูาหมายชัดเจน 
ส่วนการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายนั้นยังอยู่ในระดับปานกลาง มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์นี้มีขนาดไม่ใหญ่นัก 
เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดมีการเติบโตอยู่ในระดับปานกลางและมีวงจรชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 
 
หมวด D ศักยภาพด้านการเงิน 

การประเมินศักยภาพในหมวด D ศักยภาพด้านการเงินนั้น มีคะแนนของการประเมินในด้านเงินลงทุน
เริ่มต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย ต้นทุนคงที่อันแสดงถึงความเสี่ยงในการผลิตหรือขายจ านวนไม่มากถึงจะคุ้มทุน 
และด้านระยะเวลาคืนทุนเร็ว (Payback Period) อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน โดยคะแนนพบว่ามีค่ากลาง 
(Median) มากกว่า 3 เพียงเล็กน้อย และนอกจากนี้ยังมีค่าที่เป็น Outlier (จุดที่แสดงอยู่ด้านบนและด้านล่าง) 
แสดงให้เห็นว่ามีผู้เชี่ยวชาญบางท่านมีความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพด้านการเงินต่างออกไปจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่เช่นกัน  
 
หมวด E ผลกระทบด้านกฎหมาย 

การประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในหมวด E ผลกระทบด้านกฎหมายนั้น โดยข้อค าถามนั้นเป็น
ค าถามด้านความยุ่งยากเก่ียวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานตามข้อกฎหมายนั้น 
มีคะแนนค่อนข้างกระจายตัวมากกว่าหมวดอ่ืนๆ ผู้เชี่ยวชาญจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่อนข้างมากซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประสบการณข์องแต่ละท่านในการน างานวิจัยที่ใกล้เคียงกับสิทธิบัตรนั้นไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งส่งผล
ต่อความเชี่ยวชาญในกระบวนการด้านกฎหมายของสิทธิบัตรด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เนื่องจากสิทธิบัตร
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หุ่นยนต์นั้น เป็นเทคโนโลยีที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมและการแพทย์ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาเกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมาย มาตรฐานการผลิต และข้อก าหนดว่าด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ จึงมี
คะแนนในส่วนนี้ไม่สูงนัก  
 
หมวด F ศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 

การประเมินศักยภาพของสิทธิบัตรในหมวด F ศักยภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคมนั้น 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ค่าคะแนนมีการกระจายตัวเล็กน้อย และมี
คะแนนค่อนไปทางมาก แสดงถึงคุณสมบัติของสิทธิบัตรที่อาจจะมีศักยภาพไม่มากนัก แต่หากสามารถ
สังเคราะห์โอกาสทางการตลาดและประโยชน์ในด้านสังคมอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสิทธิบัตร
จากโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ใช้งาน สิทธิบัตรก็จะมีโอกาสในการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และ/หรือเชิงสังคมได้ตรงเปูาหมาย และท าให้สามารถระบุเปูาหมายผู้ ใช้งานได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ศักยภาพด้านการตลาดในหมวด C 
รปูที ่6.1 จ านวนผลการจัดท า IP Portfolio อุตสาหกรรมหุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรมองิเกณฑ ์และองิกลุม่ 

 
ดังนั้นการอิงเกณฑ์เปรียบเสมือนใช้การเทียบกับศักยภาพที่ควรเป็น แต่อิงกลุ่มเป็นการเทียบกับเองใน

สิทธิบัตรด้วยกัน ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ World Class ควรใช้การอิงเกณฑ์ถ้าเทียบกันเองในประเทศควรใช้
การอิงกลุ่มว่าในกลุ่ม IP ในอุตสาหกรรมนั้นใครมีศักยภาพดีกว่ากัน ซึ่งสามารถแปลผลได้ดังนี้ 
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ตารางที ่6.1 จ านวนค าขอรบัสทิธบิัตรตามกลุ่มศักยภาพ 

ช่องที ่
ศักยภาพ 

จ านวน IP  
(รอ้ยละ) การแปลผลศกัยภาพ IP ศักยภาพ 

เทคโนโลย ี ธรุกิจ อิงเกณฑ ์ อิงกลุม่ 
1 สูง สูง 0 

(0.00) 
2 

(14.29) 
สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และ
ศักยภาพด้านธุรกิจระดับสูง การน าสิทธิบัตร
หรือเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือ
บริการมีแนวโน้มประสบความส าเร็จสูง 

เขียว 

2 สูง ปานกลาง 2 
(14.29) 

0 
(0.00) 

สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง และ
ศักยภาพด้านธุรกิจระดับปานกลาง ควรมี
การศึกษาด้านการตลาดและวางกลยุทธ์
การตลาดเพื่อสร้างยอดขายในกลุ่มเปูาหมาย 
จะท าให้การน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี มา
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการมีแนวโน้ม
ประสบความส าเร็จสูงขึ้น 

เขียว 

3 สูง ต่ า 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง แต่
ศักยภาพด้านธุรกิจระดับต่ า ควร
ท าการศึกษาว่าตลาดมีความพร้อมส าหรับ
เทคโนโลยีนั้นหรือไม่ และควรวางแผน
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการน าสินค้าเข้าสู่
ตลาด (Time to market)  

เหลือง 

4 ปานกลาง สูง 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

สิทธิบัตร มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี อยู่ใน
ระดับปานกลางแต่มีศักยภาพด้านธุรกิจสูง 
การน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี มาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการมีแนวโน้มประสบ
ความส าเร็จ แต่ควรมีการเตรียมการในการ
หาเทคโนโลยีมาปรับปรุงหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต และสร้างศักยภาพ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือความ
ใหม่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

เขียว 
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ช่องที ่
ศักยภาพ 

จ านวน IP  
(รอ้ยละ) การแปลผลศกัยภาพ IP ศักยภาพ 

เทคโนโลย ี ธรุกิจ อิงเกณฑ ์ อิงกลุม่ 
5 ปานกลาง ปานกลาง 12 

(85.71) 
9 

(64.29) 
สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และมี
ศักยภาพด้านธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางควร
ระมัดระวังในการน าสิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี
มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

เหลือง 

6 ปานกลาง ต่ า 0 
(0.00) 

1 
(7.14) 

สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี อยู่ใน
ระดับปานกลางในขณะที่มีศักยภาพด้าน
ธุรกิจอยู่ในระดับต่ า ไม่ควรน าสิทธิบัตรหรือ
เทคโนโลยี มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ 

แดง 

7 ต่ า สูง 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

สิทธิบัตร มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีระดับต่ า 
แต่มีศักยภาพด้านธุรกิจสูง การน ามาพัฒนา
เป็นสินค้า กระบวนการหรือบริการสามารถ
ท าได้ แต่ต้องระมัดระวังด้านการถูกทดแทน
โดยสิทธิบัตรที่มีเทคโนโลยีสูงว่า ในอนาคต
และศักยภาพด้านการแข่งขัน กับสินค้าใน
ตลาดหรือสินค้าทดแทนอ่ืนๆ และศักยภาพ
ในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

เหลือง 

8 ต่ า ปานกลาง 0 
(0.00) 

2 
(14.29) 

สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีระดับต่ า 
และศักยภาพด้านธุรกิจปานกลาง ไม่ควรน า
สิทธิบัตรหรือเทคโนโลยี มาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการควรค้นหาสิทธิบัตร
หรือเทคโนโลยีใหม่ 

แดง 

9 ต่ า ต่ า 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

สิทธิบัตรมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และ
ศักยภาพด้านธุรกิจระดับต่ า ไม่ควรน า
สิทธิบัตรหรือเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

แดง 
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ตารางที ่6.2 เปรยีบเทยีบผลการจดักลุม่ศกัยภาพค าขอับสทิธบิัตรอตุสาหกรรมหุ่นยนตเ์พื่ออตุสาหกรรม แบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 

ล าดบั เลขทีค่ าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 
คา่คะแนนเฉลีย่ การจดักลุม่แบบองิเกณฑ ์ การดักลุม่แบบองิกลุม่ 
หมวด 

B 
หมวด 
CDE 

เทคโนโลย ี ธรุกจิ เทคโนโลย ี ธรุกกจิ 

R1 1501000855 ชุดหุ่นยนต์ช่วยสอน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี1 (ดอนสักผดุงวิทย์) 

3.24 2.76 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R2 1501002766 กระบวนการควบคุมแรงมือจับหุ่นยนต ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

3.39 2.78 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R3 1501003107 หุ่นยนต์เสริมการการเรียนรู้ AIMBOT มหาวิทยาลยัมหิดล 4.17 3.43 สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 
R4 1501006040 เครื่องส่งก าลังส าหรับเครื่องขัดถูช้ินงาน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ
2.87 2.85 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R5 1501006064 หุ่นยนต์เซ็นเซอรส์ าหรับส ารวจในงาน
เกษตรกรรม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 3.17 2.86 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R6 1601001595 หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ส าหรับ
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2.72 3.07 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R7 1601003552 ระบบหุ่นยนต์แบบสวมใสส่ าหรับฟื้นฟู
ข้อมือท่ีมี 3 แกนหมุนและ 1 แกนเลื่อน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.33 2.80 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R8 1601004704 อุปกรณ์จับ-ตัดแบบต่อแขน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

2.60 3.17 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ล าดบั เลขทีค่ าขอ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน 
คา่คะแนนเฉลีย่ การจดักลุม่แบบองิเกณฑ ์ การดักลุม่แบบองิกลุม่ 
หมวด 

B 
หมวด 
CDE 

เทคโนโลย ี ธรุกจิ เทคโนโลย ี ธรุกกจิ 

R9 1601005087 หุ่นยนต์ช่วยน าทางการผา่ตัดสอดแกน
ดามกระดูกโดยใช้แสงเลเซอร ์ในขั้นตอน
ของการยึดตรึงแกนดามกระดูกส่วนปลาย 
แบบติดตั้งบนระบบกล้องฟลูออโรสโคปิก 

มหาวิทยาลยัมหิดล 3.50 2.80 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R10 1601005546 ระบบพัฒนาศักยภาพการคดิเชิงระบบ
และเชิงสร้างสรรคผ์่านอุปกรณ์สมองกล
ฝังตัว 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

3.72 3.40 สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R11 1601005676 รถตัดและเก็บทะลายปาลม์น้ ามัน ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 

3.07 2.96 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R12 1701000926 เครื่องบรรจุถุงมือยางใส่กล่องอัตโนมัต ิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 3.00 2.96 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
R13 1701003546 ระบบกลไกเสรมิเพื่อการควบคมุอตัโนมัติ

ส าหรับเครื่องท าจุลหัตถการแบบควบคุม
ด้วยมือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 3.33 2.61 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

R14 1701003913 ระบบขับเคลื่อนด้วยล้อแมคคานมัควบคุม
ทิศทางแบบเว็กเตอร์ด้วยจอยสติ๊ก พร้อม
ระบบควบคมุการเคลื่อนที ่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบัง 

3.00 3.00 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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ผลการเปรียบเทียบศักยภาพแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม พบว่า มีค าขอรับสิทธิบัตร จ านวน 1 ฉบับ คือ 
R10: ระบบพัฒนาศักยภาพการคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ที่มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสูง แบบอิงเกณฑ์ แต่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีปานกลาง แบบอิงกลุ่ม 
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6.1.2 วเิคราะห์และอภปิรายผลการจดัท า IP Portfolio อตุสาหกรรมหุน่ยนตเ์พื่ออุตสาหกรกรม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ควรมีขั้นตอนการด าเนินการด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา ดังนี้ 

 
 
ขั้นตอนที่ 1 Intellectual Property Development (IPD) 
รวบรวมสิทธิบัตรของประเทศไทยที่ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับประกาศโฆษณา (สืบค้น ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 
จ านวน 1,118 ฉบับ ซึ่งน ามาจัดกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม โดยไม่รวมสิทธิบัตรที่มีเอกชน และมูลนิธิ
เป็นเจ้าของ มีจ านวน 228 ฉบับ และมีจ านวนสิทธิบัตรที่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม มากกว่า 1 
อุตสาหกรรม จ านวน 11 ฉบับ รวมสิทธิบัตรที่ประเมิน 247 สิทธิบัตร ท าการคัดเลือกสิทธิบัตรเพ่ือจัดท า IP 
Portfolio คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น
สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม จ านวน 14 ฉบับ ซึ่งมีจ านวนน้อยที่สุด ทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve ดังนั้นหน่วยงานทั้งสถาบัน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนจึงต้องร่วมมือกัน
วิจัยและพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 
 

ขั้นตอนที่ 2 Intellectual Property Management (IPM) 
บทบาทของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือส่งเสริมและอบรมความสามารถในการให้ความรู้ ให้

ค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในปี 2560-2561 มีการจัดท าคู่มือ IP Commercialization เพ่ือประเมิน 
IP และในปี 2561 มีการจัดท าการประเมินศักยภาพเพ่ือจัดกลุ่ม IP ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและธุรกิจเพ่ือ
ทราบศักยภาพของ IP เมื่อเทียบกับเกณฑ์และกลุ่ม เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลให้หน่วยงาน/ สถาบันวิจัย ได้น าข้อมูล
ไปบริหารจัดการในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการประเมินศักยภาพของ IP ด้วยตนเองได้ 
 

ขั้นตอนที่ 3 Intellectual Property Utilization (IPU) 
จากผลการประเมินศักยภาพสิทธิบัตรจะเป็นการน าไปสู่การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริม Business Matching ให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุน
ตัดสินใจในการคัดเลือกสิทธิบัตรที่เหมาะสมและน าไปใช้ได้ 
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6.2 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 ข้อจ ากัดของการจัดท า IP Portfolio มีดังนี ้

6.2.1 การยื่นค าขอเพ่ือจะขอความคุ้มครองที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม โดยตรง
จะไม่มีระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการคัดเลือกค าขอสิทธิบัตรมาด าเนินการวิเคราะห์จะต้องอ่านใน Abstract ของ
ค าขอสิทธิบัตรจึงจะท าให้ทราบว่าค าขอสิทธิบัตรเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ จึงท าให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการ
ค้นหาสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

6.2.2 จากประกาศโฆษณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอาจมีรายละเอียดไม่เพียงพอในการประเมิน
ศักยภาพด้านเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมีคะแนนบางหมวดของ IP Owner และผู้เชี่ยวชาญมีความแตกต่างกัน 

6.2.3 การประเมินศักยภาพด้านธุรกิจ ด้านการตลาด การศึกษาขนาดตลาด การเติบโต ซึ่งเป็นการ
ประเมินจากข้อมูลทุติยภูมิ แต่บางผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อมูลทุติยภูมิ ดังนั้นเป็นการประเมินโดยใช้วิจารณญาณของ
ผู้ประเมิน 

ส าหรับการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ เป็น Pre-screening เมื่อตัดสินใจจะ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพ่ิมเติม 
(Feasibility Study) 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

6.3.1 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
ผลจากการจัดท า IP Portfolio ถ้าแข่งขันกันระดับนานาชาติ และแข่งขันในอุตสาหกรรมในประเทศ 

จะเห็นว่าถ้าแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในประเทศก็จะมี IP ที่มีศักยภาพสูงเมื่อเทียบกับในกลุ่ม แต่ถ้าแข่งขัน
ระดับนานาชาติต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้สูงยิ่งขึ้น ความส าเร็จของทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่
การจดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สิ่งส าคัญ คือ การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคม 
ดังนั้นผลจากการจัดท า IP Portfolio จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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จาก IP Chain เพ่ือสร้าง Value Creation มี 4 ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีผู้ที่มีบทบาทหลาย
หน่วยงานที่จะส่งเสริมสนับสนุนการน าเอาสิทธิบัตรไปสู่การใช้งาน  

 
ขั้นตอนที ่1 การท าวจิยัและพฒันา 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ คือ นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่จะหา
โจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศ  
 ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โดยจัดสรร
ให้สถาบัน/ หน่วยงานวิจัยตามทิศทางการบริหาร 
 
ขั้นตอนที่ 2 การจดทรัพย์สินทางปัญญา 
 ผู้ที่ เกี่ยวข้อง คือ นักวิจัย และหน่วยงานวิจัยที่สนับสนุนและส่งเสริม ควรมีหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย/ สถาบัน ได้แก่ ส านักทรัพย์สินทางปัญญาให้การสนับสนุน รวมทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาใน
การรับจดทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ขั้นตอนที่ 3 การจัด IP Portfolio 
 การจัดท า IP Portfolio เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการส่งเสริมการน าทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่เชิงพาณิชย์
และ/หรือเชิงสังคม ซึ่งบทบาทของกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีฐานข้อมูลศักยภาพของสิทธิบัตร เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการส่งเสริมให้การน าไปใช้งานในกลุ่มนักลงทุนและภาคอุตสาหกรรม 
 
ขั้นตอนที่ 4 การน าไปใช้เชิงพาณิชย์ 
 เป็นบทบาทของการเลือก Mode ของการ Commercialization ต้องมีการศึกษาลงลึกต่อไปเพ่ือหา 
IP Valuation ผลประโยชน์ที่จะได้กับนักวิจัย สถาบันวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมการน า IP ไปใช้งานเป็นการเพ่ิม
ความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจ โดยมีการน าไปลงทุนสร้างรายได้ และการจ้างงาน 
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อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีบทบาทของการประยุกต์ใช้ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ทั้งนี้หุ่นยนต์นั้นถือเป็นกลไกส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความสามารถทางการแข่งขันกับนานาชาติได้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ดังนี้  

1. การกระตุ้นความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ ซึ่งมีการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
ภายในประเทศน าหุ่นยนต์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ผลิตอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เกิดการลงทุนใช้หุ่นยนต์ในการผลิตผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล ส าหรับกิจการที่น าหุ่นยนต์มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและบริการ โดย
ขยายให้ครอบคลุมประเภทกิจการที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก นอกจากนี้กระทรวงการคลังจะ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 300% เพ่ือการวิจัยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในภาคเอกชน และส านัก
งบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือการบริการประชาชน 
กระทรวงอุตสาหกรรมจะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับ SME เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

2. การสนับสนุนอุปทาน โดยเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ใน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท าหน้าที่ออกแบบติดตั้งระบบอัตโนมัติ ขณะที่กระทรวงการคลังจะ
ยกเว้นอากรน าเข้าชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่น ามาผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
ภาษ ีส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

3. การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภท
อ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยจัดตั้ง Center of Robotic Excellence (CoRE) เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือของ 8 หน่วยงานน าร่องทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหน่วยงานเอกชน
ชั้นน าจากต่างประเทศ โดยมีเปูาหมายภายใน 5 ปี จะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบอย่างน้อย 
150 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นสูงให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวน 200 ราย และ
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะอ่ืนๆ ที่มีความต้องการ เช่น ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ 
ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์การต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการผลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การ
สร้างและพัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) นอกจากนี้ ยังต้องร่วมเผยแพร่งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่ภาคอุตสาหกรรม 
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จากแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2559-2564 นั้น ระบุถึงยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมไทยโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนถึง 6,714.67 ล้าน
บาท ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้ระบุถึงโครงการที่ เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คือ โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรในสถานประกอบการใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติได้อย่ างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความสามารถด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มคลัสเตอร์เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยหวังผลเพ่ือสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้
ยังมีโครงการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ
วางระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตและบริการ เพ่ือให้สามารถพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติที่มีศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ของไทยให้สูงขึ้น 

 
6.3.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จากการพิจารณาการส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จากแผนแม่บท

ข้างต้น ประกอบกับข้อสรุปผลการวิเคราะห์ IP Portfolio ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมขีดความสามารถของนักวิจัย เพ่ือ

สนับสนุนความสามารถในการมีข้อถือสิทธิจ านวนมากขึ้น รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยสามารถจด
ปกปูองในต่างประเทศ ก็จะสามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพในด้านสิทธิบัตรมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นผู้
บูรณาการ (System Integrator) เพ่ือส่งเสริมข้อกฎหมายหรือมาตรฐานอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิบัตรหุ่นยนต์ซึ่ง
เทคโนโลยีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต หรือการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรมจ าเพาะเช่น
การเกษตรและการแพทย์ ซึ่งมีข้อกฎหมาย มาตรฐานการผลิต และข้อก าหนดว่าด้วยมาตรฐานทางการแพทย์ 
ที่ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตจะต้องค านึงถึงและด าเนินการเมื่อมีการน าสิทธิบัตรไปใช้ ทั้งนี้หากต้องการส่งออกก็
จะมีข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสากลอีกด้วย รัฐบาลจึงต้องสนับสนุนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการจัดหาหน่วยงานรับรอง (Certify Body) เพ่ือขจัดข้อปัญหาความล่าช้าในการ
ผ่านมาตรฐาน นอกจากนี้ความรวดเร็วในการปกปูองทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นข้อเสนอแนะที่ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจ าเป็นต้องด าเนินการ 
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 ข้อเสนอแนะต่อนกัวจิยั 
 เนื่องจากข้อมูลจากการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยียังอยู่ในระดับต่ า สิทธิบัตรทางด้านหุ่นยนต์
นั้น มี Class ของหุ่นยนต์ที่อยู่ในชั้นต้น การจะสามารถท าให้หุ่นยนต์ในประเทศ สามารถแข่งขันกับหุ่นยนต์ที่
จดสิทธิบัตรโดยนักวิจัยจากประเทศญี่ปุุนหรือจีนที่มีระดับ Class ที่สูงกว่าได้นั้น นักวิจัยควรพิจารณาใน 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยในขณะนี้ภาครัฐเริ่มมีการน าแผนแม่บทในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ลงสู่การปฏิบัติจริงในภาคส่วนย่อย มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและยกระดับ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี้นักวิจัยสามารถท างานแบบบูรณาการกับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา
และท างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถท าวิจัยขั้นสูงทางด้านหุ่นยนต์และสามารถน างานวิจัย
นั้นถ่ายทอดให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้จริง 
 

 ข้อเสนอแนะต่อหนว่ยงานผูส้นบัสนุนทนุวจิยั 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้างต้น หน่วยงานผู้สนับสนุนทุนวิจัยควรส่งเสริมให้ผู้ท าวิจัยและผู้

ขอรับสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา
เทคโนโลยีพ้ืนฐานเพ่ือการต่อยอดสู่หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมได้ โดยจ าเป็นจะต้องมีการส่งเสริมภารกิจที่เป็น
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ เช่น การส่งเสริมให้ท าวิจัยด้านหุ่นยนต์ให้มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในด้านองค์ความรู้และ
งบประมาณ โดยสามารถสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนเฉพาะอย่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมที่สามารถมีผลกระทบต่อสังคม เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ หรืออุตสาหกรรม
การเกษตร นอกจากนี้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ของสิทธิบัตรเชิงพาณิชย์และ/หรือ
เชิงสังคม หน่วยงานที่ให้ทุนจ าเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมความสามารถสังเคราะห์โอกาสทางการตลาดและ
ประโยชน์ในด้านสังคมที่เหมาะสม (Product Market Fit) ซึ่งจากแผนแม่บทนั้น มีการสนับสนุนการพัฒนา
สิทธิบัตรจากโจทย์วิจัยหรือความต้องการของผู้ใช้งานสิทธิบัตร ซึ่งจะสามารถสร้างโอกาสในการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือเชิงสังคมได้ตรงเปูาหมาย แต่จะต้องพิจารณาถึงการส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้สามารถน าไปพัฒนาเชิงบูรณาการผ่านรูปแบบที่เรียกว่า System Integration ซึ่งส่งเสริมการรับ
โจทย์วิจัย มี platform ในการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การพัฒนาในระดับอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมการลดต้นทุน
การผลิต และการมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ผลิตที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถส่งเสริมให้เทคโนโลยีเป็นสิทธิบัตรที่มี
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ/หรือมีประโยชน์เชิงสังคม ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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 ข้อเสนอแนะต่อผูป้ระกอบการ 
สิทธิบัตรในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นั้นเป็นเทคโนโลยีสามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง แต่ยังเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่า
ผลิตภัณฑ์อ่ืนในตลาดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ดังนั้นควรมีการกระตุ้นการใช้
หุ่นยนต์ซึ่งผลิตในประเทศ โดยจะต้องสามารถสร้างความแตกต่างได้ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแง่ของต้นทุนใน
การจัดซื้อ ผู้ประกอบการควรสนับสนุนหรือแสดงความจ านงเกี่ยวกับการวิจัยเทคโนโลยีที่สามารถน ามาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดกลุ่มเปูาหมายชัดเจนด้วยหลักการของการท าความเข้าใจความต้องการของตลาด 
(Market Pull) หรือการท าวิจัยโดยความต้องการของอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายทางการ
ตลาดได้รวดเร็วขึ้น ใช้ต้นทุนในการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่ลดน้อยลง และสามารถเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้เพ่ิมสูงขึ้นได้ และในส่วนของข้อเสนอแนะในด้านการเงินนั้น จะพบว่ามีคะแนน
ของการประเมินในด้านเงินลงทุนเริ่มต้นเมื่อเทียบกับยอดขาย ต้นทุนคงที่ และระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งสามด้าน ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการจากระบบสนับสนุนการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในระยะตั้ง
ต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นการส่งเสริมท าวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมโดยการลดภาษีให้
อุตสาหกรรมเปูาหมายที่ร่วมการวิจัย ส่งเสริมการน าหุ่นยนต์ไปใช้งานในภาคการผลิต การยกเว้นอากรน าเข้า
ชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่น ามาผลิตหุ่นยนต์ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง เหล่านี้จะสามารถท าให้อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ก้าวข้ามอุปสรรคในด้านปริมาณการผลิต ต้นทุนในการผลิตตั้งต้น และสามารถคืนทุนในการผลิตได้ใน
ระยะเวลาไม่นานนัก ส่งผลดีต่อศักยภาพในภาพรวมของอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
  
 


