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Root cause (แก่นของโจทย์ / ปัญหา)   
Evaluation (การประเมิน) 
Solution (การแก้โจทย์ / ปัญหา) 
Ethical practice (การมีจรรยาบรรณ) 
Aid in team (การช่วยเหลือกันเป็นทีม)  
Reliable results (การได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เชื่อถือได)้  
Cost awareness (การตระหนักถึงมูลค่า) 
High impact/application (การก่อผลกระทบ/การประยุกต์ใช้สูง) 



ประยุกต์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบเพื่อสร้างสรรค์และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ  

สนองตอบความต้องการของตลาด 

ค้นพบความรู้ใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการและการบริการ  

มักตามด้วยการพัฒนาและนวัตกรรม 



ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 

ความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ 

คุณภาพสังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์การก าหนด 
ด้านนโยบาย 

ความต้องการ 
ของตลาดจาก 
ผลงานวิจัย 



ตัวอย่างงานวิจัยและผลผลิตที่ใช้ประโยชน์: ด้านส่งเสริมสุขภาพ 

งานวิจัย ผลผลิตที่ใช้ประโยชน์ 

ผลิตภัณฑ์ ชนิดที่ส่งเสริม(ป้องกัน รักษาหรือบ าบัดและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ) หรือตรวจ
สุขภาพ เช่น ชุดตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและแม่นย า วัคซีนป้องกันโรค
ที่รุนแรง เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในกจิการทางแพทย์ต่าง ๆ (หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 
อุปกรณ์ช่วยการท ากายภาพ ฯลฯ) อาหารสุขภาพช่วยเสริมการรักษาและการฟ้ืนตัว
ของผู้ป่วยเร็วขึ้น ฯลฯ  

กระบวนการ ชนิดที่สนับสนุนหรือพัฒนาการดูแลหรือการปฏิบัติการที่ท าให้สุขภาพดีขึ้น เช่น วิธี
ออกก าลังกายที่งา่ยและได้ผล การใช้คลื่นรักษา (healing wave) มากับเพลงฯลฯ  

บริการ ชนิดที่ท าให้เกิดความประทับใจ เช่น สร้างรอยยิ้มหรือความสุขให้แกผู่้ป่วย ผู้มาเยี่ยม
ผู้ป่วยและผู้มาติดต่อ ฯลฯ  

นโยบาย ชนิดที่ท าให้งานหรือส่งเสริมงานทางการแพทย์และสาธารณสขุรวมทั้งบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ท าให้ประชาชน
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 



 การสร้างผลงานที่สามารถหรือมีโอกาสน าไปใช้ต่อยอดหรือสร้างองค ์
 ความรู้ที่มีคุณค่า พร้อมการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณภาพที่ดี 
 ของสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ (ของประเทศและของโลก) ซึ่งอาจ 
 ด าเนินงานโดยอาศัยความรู้จากวิชาการเดี่ยวหรือหลายวิชาการร่วมกัน 
 (พหุวิทยาการ) 

เป้าหมายงานวิจัย 



เศรษฐกิจ - ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

สังคม 
- สังคมได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสมคุณค่าของราคาไว้ใช้ 
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น 
วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เป็นของท้องถิ่น ฯลฯ 

สิ่งแวดล้อม 
- ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรม-
ชาติเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

ประเทศ 
- มีผลิตภัณฑ์แข่งขันในระดับโลกและเพิ่มรายได้จากการ
ส่งออก 

ภาพลักษณ์ 
- สร้างความน่าเชื่อและชื่อเสียงอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์มี 
คุณภาพน่าสนใจ  

ตัวอย่างงานวิจัยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่อเป้าหมาย  



บ่อยครั้ง 

-  การประยุกต์ทางวิชาการ 

      - สิ่งตีพิมพ์ (เช่น วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการ) 

      - การน าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

      - ฐานเพื่อการต่อยอดงานวิจัย  

บางครั้ง 

- จดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธบิัตร 

- การถ่ายทอดเทคโนโลยี    

- การสร้างชื่อเสียง  

น้อยครั้ง 

- การประยุกต์เพื่อการสนับสนุน 

      - เศรษฐกิจ 

      - สังคม(รวมวัฒนธรรม) 
      - สิ่งแวดล้อม 
      - นโยบาย 



การท างานวิจัยที่มีโอกาสน าไปสู่การใช้ประโยชน ์
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การมุ่งสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

           การวิจัยพื้นฐาน                   การวิจัยประยุกต์                การแปรงานวิจัย                   การใช้ประโยชน์ 

ไม่แต่ง (ไม่ใช้ประโยชน์) แต่งผิดหรือยังไม่ครบ  
(ใช้ประโยชน์ไม่ถูกหรือได้บางส่วน) 

แต่งถูก (ใช้ประโยชน์ 
ถูกและครบ) 



ปัจจัยที่เอื้อโอกาสให้งานวิจัยประสบผลส าเร็จได(้มาก) 
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- คุณสมบัติซึ่งมุ่งมั่นการท างานให้ส าเร็จ 
     - คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น เฉลียวหรือฉลาด ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ ส่ือสารดี ฯลฯ 
     - คุณสมบัติในกระบวนการท างาน เช่น วิเคราะห์วิจารณ์เป็น สรุปเหตุผลเชิงตรรกะได้ใช้
เชาว์ปัญญาตลอดเวลา 
      - คุณสมบัติในความส าเร็จ เช่น สร้างสรรค์และมีนวัตกรรม ขยันและอดทน รอบคอบ 
รวดเร็วและมีการตอบสนอง มีความคิดเปิดกว้างและมีเหตุผล ร่วมท างานเป็นทีมได้ เป็นผู้น าได้ 
ฯลฯ   
- การท างานซึ่งมุ่งมั่นให้มีคุณภาพ 
      - ท าไมหรือมีอะไรที่ท าให้สนใจเลือกท างานวิจัยนี้ เช่น ชอบ ก าลังฮิต 
      - มีข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทีอ่ยากท า เช่น แก้แล้วได้ประโยชน์  
      - ใครหรือองค์กรใดหรอืประเทศใดทีก่ารท างานวิจัยนีม้ีความส าคัญหรือได้ผล 
ประโยชน์จากการท างานวิจัยนี ้เช่น อุตสาหกรรม สังคม 
     - เมื่อไรผลงานวิจัยนี้จึงจะเกิดการใช้ประโยชนอ์ย่างเปน็รูปธรรม เช่น ภายในไม่เกินสองปี 
ระยะยาวถึงกว่าสิบปี  

ตั้งค าถามและค าตอบกับตัวเอง (1)  
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ตั้งค าถามและค าตอบกับตัวเอง (2)  

- ปัจจัยที่เอื้อให้โครงการวิจัยประสบผลส าเรจ็: 5 M 

Machine 
(เครื่องมืออุปกรณ์) 

Man (คน) 

Money (เงินทุน) 

   Mind  
(ความคิด) 

Make 
  (การท างาน) 

M 



วิธีการวิจัย   
      - ทดลองในห้องปฏิบัติการ  
      - ปฏิบัติการทางคลินิกหรือภาคสนาม 
      - แบบสอบถาม 
      - ผสมผสานด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น   
เป้าหมายหลักของการวิจัย   
      - ให้ได้ผลงานที่ปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผลงานวิจัยได้  
      - ให้ได้ผลงานที่ต่อยอดเพื่อปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ผลงานวิจัยในอนาคตได้ 
กระบวนการให้ได้ผลงานวิจัยที่สนองต่อเป้าหมาย       
      - หาความรู้/ส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องว่างานยังขาดอะไรที่กลุ่มเป้า 
หมายก าลังต้องการ หรือจะต้องการในอนาคต(คาดการณ์ล่วงหน้า) 
      - ปฏิบัติตามคุณสมบัต/ิคุณภาพของนักวิจัยที่ดีในการมุ่งมั่นความส าเร็จ  

   
  
  
  
  
  
   



มุ่งมั่น 

 
 เราท าได้ 

ไม่กลัว 

คิดบวก 
เชื่อมั่นในศักยภาพ 

ของตนเอง 



คิดเชื่อมโยงด้วยสมองซีกซ้ายและขวา 

คิดนอก(เหนือ)กรอบ 
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 การน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
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หารายได้  

ท าก าไร 

สร้างหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการ 

สามารถได้จากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

การพาณิชย ์ 



การคิดแบบพาณิชย์ (Panich) การคิดแบบเหนือกรอบ 

P – Product (ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) 

P – Positioning (การจัดวาง) 

P – Place (สถานที)่ 

P – Price (ราคา) 

P – Presentation (การน าเสนอ) 

P – Promotion (การสนับสนุน) 

P – Pisadan (พิสดาร) 

- Zero based thinking (การคิดบนฐานศูนย)์ 

- Proactive thinking (การกล้าคิด) 

- Positive thinking (การคิดบวก) 

- Conscious thinking (การคิดอย่างมีสต)ิ   

- Frequent thinking (การคิดบ่อยๆ) 

- Many ways of thinking (การคิดหลายแนวทาง)   

- Useful thinking (การคิดที่มีประโยชน์) 

แนวความคิดในการวิจัยเชิงพาณิชย์ 



การคิดแบบนวัตกรรม การด าเนินงานแบบ PDCA 

I  – idea/initiation (มีความคิด/มีการเริ่มต้น) 

N – novel/noble (ใหม่/ชั้นสูง) 

N – navigation (มีทิศทาง) 

O – optimization (มีความเหมาะสม) 

V – value (มีคุณค่า) 

A – aim (มีเป้าหมาย) 

T – timing (มีกรอบระยะเวลา) 

I  – intention (มีความตั้งใจ) 

O – operation (มีการด าเนินงาน) 

N – number one (เป็นที่หนึ่ง) 

                  

 

ท า วางแผน 

ตรวจสอบ ปฏิบัติ 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.dreamstime.com/illustration/pdca.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-q_TryZrMAhWBmZQKHdT8Bt8QwW4IOzAT&sig2=cxuMkUwV8lfC-gqgg67q5A&usg=AFQjCNGBXJfBHKKlPrWXrlzQPF9diVjO7A


การหารายได้และสร้างก าไรจากผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างรายได้   
       - ตลาดให้การยอมรับ 
       - สามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่ง 
       - เพิ่มรายได้ได้มากขึ้นถ้ามีลูกค้ามากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ 
 - ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างก าไร  
       - มีรายได้ที่มีก าไร ซึ่งรายได้ยิ่งเพิ่มช่วยให้ก าไรเพิ่มขึ้นตาม 
       - ต้นทุนการด าเนินการลดช่วยเพิ่มก าไรได้ 
       - ก าไรดีข้ึนถ้าเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมาก มีความเป็นนวัตกรรมที่ไร้คู่แข่ง
หรือคู่แข่งน้อย  



    - มีข้อมูลความต้องการของตลาด หรือรู้ทันสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เพื่อตอบสนองได้
รวดเร็ว 
- มีความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศและลูกค้าที่ท าธุรกรรมด้วยเพื่อ
ไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือเสียเวลา 
-มีทีมงานที่สามารถให้ความคิดและสร้างผลงานหลากหลายหรือครบวงจรเพื่อ
เพิ่มความสมบูรณ์หรือความน่าสนใจ 
- มีคุณภาพพร้อมราคาที่ยอมรับได้เพื่อให้ลูกค้าพอใจและติดใจ 
- มีการท าวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของ
ผลงานที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง  

การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีโอกาสประสบความส าเร็จ 

http://www.google.co.th/url?url=http://babybumblebee.com/Awards-and-Reviews.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiI5NW4uZrMAhVmJaYKHTI8DwgQwW4IKzAL&sig2=Lji1UIXQyRFAJhUPYYmPyw&usg=AFQjCNHL51woJ8iolK6SIXNGade8p3pFGw




นวัตกรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งานวิจัย 



การวิจัยแหล่งวัตถุดิบอื่นที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมูลค่า 



ดินสอพอง 

- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมท าความสะอาดเคร่ืองเงิน และเครื่องทองเหลืองจาก
ดินสอพอง    
- การวิจัยและพัฒนาศิลปะประดิษฐ์จากดินสอพอง  
- การพัฒนาสูตรต ารับเครื่องส าอางจากดินสอพอง  
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง เพื่อเป็นวัสดุเตรียมพื้นเขียนภาพ สีรองพื้น
จากดินสอพอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  



แหล่งธรรมชาติที่มีความหลากหลาย 

ประเภทสิ่งมีชีวิต จ านวนชนิดพันธุ์  

โลก ไทย 

เฟิร์น 10,000 591 

สน 529 25 

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ 220,000 9,440 

ปลา 19,056 2,401 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 4,187 123 

สัตว์เลื้อยคลาน 6,300 318 

นก 9,040 962 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 4,000 292 



วิจัยเชิงพาณิชย์ไปด้านใดได?้ 

ผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ 

บริการ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tu0xTgF8zmOxvM&tbnid=JsrI3kAyrHgDXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nearlyeverythingstore.com/&ei=lI5VUbn-A4OIrQecw4GICQ&bvm=bv.44442042,d.bmk&psig=AFQjCNGvOlcWCXToXD9yS5SMH5VDqj6_QA&ust=1364647872449245
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DCaSOdJR7qWj6M&tbnid=YwSre4r6qjnpvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_454446_assorted-decorative-scented-products-in-focus-by-a-woman-relaxing-at-a-day-spa.html&ei=F5BVUfy7JYSurAeq0IHYDw&bvm=bv.44442042,d.bmk&psig=AFQjCNG1_EaMaVIjW5a_SXNywuHqoFSe2g&ust=1364648150991483


วิจัยเชิงพาณิชย:์ ด้านผลิตภัณฑ์ 

 
 

สาขา ตัวอย่าง 

วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ อุปกรณ์ทดสอบทางคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจสอบโรค วัคซีน หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด 

วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ยา เครื่องส าอาง สารตรวจสอบทางเคมี 

เกษตรศาสตร์และชีววิทยา พืชดอกหายาก ต้นกล้าเจริญวัย  

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม รถยนต์ประหยัดพลังงาน ผนังทนไฟไหม้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ์ สื่อสอนทางไกล สื่อใช้ส าหรับคนตาบอด 



วิจัยด้านผลิตภัณฑ์: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 

ยาแผนปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องส าอางบ ารุงผิว เครื่องส าอางแต่งแต้มส ี

ผลิตภัณฑ์และ 
เครื่องดื่มเสริมอาหาร 

ยาแผนโบราณ 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d2k2yL2i5uYb5M&tbnid=liVDvB7GizlBZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://healthimpactnews.com/2012/fda-concerned-about-safe-supplements-with-zero-death-rate/&ei=A79RUfn5K4q4iAfvgoCIDA&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNFVtrilA6INyqw60z8lKp5UQKynVw&ust=1364398161931877
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=I4ByHf6tSvnkyM&tbnid=jtiP2fRbUc-llM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reachspa.com/&ei=_sBRUbi6JcjdigfUxICYCw&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNHNfBfdePqJjAIxRYGCCSoKQRDxFA&ust=1364398680995141
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WQpCPbfEvvQTBM&tbnid=Ud4sX7sHpzdgsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://snorefreesleep.com/treatment-medical/&ei=0b9RUdCaCceaiQeS3IGgCg&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNGhw1OOuLuJLA9li0uvV3nnNORmHA&ust=1364398356919495


ผลิตภัณฑ์ การใช้ รูปลักษณ์ 

ยาแผน
ปัจจุบัน 

“ภายใน หรือ ภายนอก” เพื่อรักษาและป้องกัน
โรค รวมทั้งสนับสนุนสุขภาพ และบางชนิด
สามารถสนับสนุนความงาม  

ผง เม็ด แคปซูล น้ า โลชั่น เจล ครีม ขี้ผึ้ง 
แท่ง เป็นต้น ใช้ฉีด รับประทาน ทา บ้วน
สูด พ่น ดม แปะ หรือสอด 

ยาแผน
โบราณ/ 
ยาสมุนไพร 

“ภายใน หรือ ภายนอก” เพื่อรักษาและป้องกัน
โรค รวมทั้งสนับสนุนสุขภาพ และบางชนิด
สามารถสนับสนุนความงาม 

ผง เม็ด แคปซูล น้ า โลชั่น 
ครีม ขึผ้ึ้ง เป็นต้น (รูปลักษณ์ มีสีของ
สมุนไพร) ใช้รับประทาน ทา สูดหรือดม 

เสริมอาหาร 
- โภชนเวช   
- โภชนส าอาง 

“ภายใน” เพื่อเสริมสารอาหารซ่ึงช่วยสนับสนุน
สุขภาพ และบางชนิดสามารถสนับสนุนความ
งาม   

คล้ายยาชนิดใช้ภายใน เช่น เม็ด แคปซูล 
เป็นต้น ใช้รับประทาน 

เครื่องส าอาง 
- เวชส าอาง 
- สปา 

“ภายนอก” เพื่อท าความสะอาด และสนับสนุน
ความงามของผม ผิว เล็บ และรูปร่าง และบาง
ชนิดสามารถสนับสนุนสุขภาพ 

คล้ายยาชนิดใช้ภายนอก เช่น น้ า โลชัน 
เจล ครีม แท่ง เป็นต้น ใช้ทา บ้วน หรือฉีด
พ่น 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 



ผลิตภัณฑ์ 
 

 
 

ยาแผนปัจจุบัน  
 

ยาแผนโบราณ  
 

เสริมอาหาร  
 

เครื่องส าอาง  
 

สปา  
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0ukJlNazZLtodM&tbnid=2EE7JqlVdKg_mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tripadabio.tradeindia.com/clopad-s-ointment-125x125-1106075.html&ei=I9pTUc-4FMXUkwXqv4GQDw&psig=AFQjCNFHak5dg8RHp-nLnYXHV_MWPBlorg&ust=1364535937991830
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Nm0qjaJidPXLdM&tbnid=lFM96zdWLrSxWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.maylor.net/2012/01/21/salford-mayor-referendum-yes-or-no-my-thoughts-on-the-arguments/&ei=3tpTUY3oAo3PkgXr0YDIBw&psig=AFQjCNHByol23F8uKlxr1cuNgZpzN8tD9Q&ust=1364536331392886
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=daUuL3aYeTJVIM&tbnid=JdHCdwNeH_n6AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hysenshealthclinic.com.au/herbalmedicine.htm&ei=MN5TUaL2DsOplQWjz4DwAg&psig=AFQjCNHiOKB1mJbHGPoPojbzA-RbvzCDbw&ust=1364536979608931
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qy0nF0WcvgWeoM&tbnid=0wD0m0auO1tbbM:&ved=&url=http://www.canstockphoto.com/composition-with-dietary-supplement-6563106.html&ei=rTxUUerwCoG_rgexnoCIAg&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNH9i3-U-y4MTD0G5ddnSwS4wAb52A&ust=1364561453787361
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZSawxrBPRnQi2M&tbnid=tZ-lFKiZ8KZJtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.listdd.com/node/26484&ei=bGpVUfnXKsnTrQeMhoHwDw&bvm=bv.44442042,d.bmk&psig=AFQjCNGaFY8wrlCPFVk7llST00IEnKL1Jg&ust=1364638504860510
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=B_LhG6wuvU_2iM&tbnid=4NfOmNZhYbuYlM:&ved=&url=http://bodychek.co.uk/2012/02/toxic-toiletries-toxic-body-part-2/ciba-specialty-chemicals-calisha-color-cosmetics/&ei=wmpVUbiMCsSJrQfCqICgDQ&bvm=bv.44442042,d.bmk&psig=AFQjCNFCfRd-0oWYRoWTn6mPRUN3b1ruVw&ust=1364638786659760
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สารออกฤทธิ์ในสูตร 
    เช่น แก้ปวด ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อ ต้านมะเร็ง ลดน้ าตาลในเลือด ต้านอนุมูล
อิสระ ให้ความชุ่มชื้น ลดร้ิวรอย ฯลฯ 
 
 
 
 
                                             

สารพื้นฐานและสารปรุงแต่งในสูตร 
    เช่น น้ ามัน ขี้ผึ้ง สารให้ฟอง แป้ง สี ฯลฯ 
   

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 



สารพื้นฐาน เช่น น้ ามันมะพร้าวจากลูกมะพร้าว ขี้ผึ่งจากต้นสลัดได สารให้
ฟองจากสบู่ด า แป้งจากข้าว ฯลฯ  

สารแต่งสี เช่น สารสีเขียวจากใบเตย สารสีม่วงจากดอกอัญชัญ ฯลฯ  
สารแต่งกลิ่น เช่น กลิ่นกุหลาบจากดอกกุหลาบ กลิ่นส้มจากเปลือกส้ม ฯลฯ 
สารแต่งรส เช่น รสหวานจากน้ าตาลในน้ าอ้อย รสเปร้ียวจากกรดในน้ า
มะนาว ฯลฯ  
สารเพิ่มความหนืด เช่น เมธิลเซลลูโลสจากเทียนเกล็ดหอย อะเคเชียจากต้น 
อะเคเชีย ฯลฯ 
สารเพิ่มความลื่น เช่น น้ ามันมะกอกจากลูกมะกอก น้ ามันมะพร้าวจากเนื้อ
มะพร้าว ฯลฯ  
สารเพิ่มความแข็ง เช่น ขี้ผึ้งโกโก้จากลูกโกโก ้ขี้ผึ่งคาร์นูบาจากลูกคาร์นบูา 
ฯลฯ 
สารกันเสีย เช่น กรดซติริคจากน้ ามะนาว  



การวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 
สู่เชิงพาณิชย:์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

https://www.google.co.th/url?url=https://www.123rf.com/stock-photo/face_cream.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiLjsjV2JrMAhWMC44KHSCaBwcQwW4IKTAK&sig2=mPtYRZ8EAojbyE_ItQbRSg&usg=AFQjCNESHgrX1o0e2XWm1sd9Hs2_bC_OvA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.gunter-center.com/latest-news/proudly-offering-gunter-medical-skin-care-products/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiTjZyZ2JrMAhURj44KHSaqA1oQwW4IHzAF&sig2=drxuO_KHfUKheiS3Rc01bA&usg=AFQjCNF8K77NzxlescVz5fi1XDFFykOILw
https://www.google.co.th/url?url=https://herbsaremedicines.wordpress.com/tag/medicinal-plants/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOy_Li15rMAhUICo4KHQrsCaMQwW4IJzAJ&sig2=e6NCAwgc26640W_t2XV9kQ&usg=AFQjCNHCA1oTbd940saoqw-G4TB9MLScCg


การพัฒนาสูตร ประกอบด้วยส่วนผสมชนิดต่าง ๆ จากวัตถุดิบใช้เป็น 
    - สารออกฤทธิ์ เช่น สารต้านริ้วรอย สารให้ความขาว  
    - สารพื้นฐานและสารปรุงแต่ง เช่น สารลดแรงตึงผิว สารกันเสีย 

การเตรียมหรือผลิต ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ตามลักษณะสูตรและผลิตภัณฑ์ 
    - การผสม เช่น อุณหภูมิ เวลาและความเร็วการกวน  
    - การกรอกและขึ้นรูป เช่น กรอกทันทีหลังผสม อัดในจานหรือขึ้นเป็นแท่ง   

กระบวนการ 

การผลิตเครื่องส าอาง 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.amodelrecommends.com/2014/08/25/making-lipsticks-sundae-inspired-shades/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjQifm0lqLMAhWjHaYKHbsgARYQwW4IJzAJ&sig2=eVfpz0y3d6zAUT-YcnHgIQ&usg=AFQjCNH_vPUyTqHIemZZ5J7ZukCVFQfQjg
https://www.google.co.th/url?url=https://se.pinterest.com/explore/fixing-broken-powder/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjxlt3nlqLMAhWH2qYKHV2KCw8QwW4IITAG&sig2=TtMu84OKu58dAStUJ-p5ng&usg=AFQjCNEcwdQLmFin0zdESFyngMeLYgsK_Q
http://www.google.co.th/url?url=http://www.alibaba.com/product-detail/Food-grade-stainless-steel-vacuum-homogenizer_60226635177.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi9_K2dl6LMAhXGGKYKHYRHAhUQwW4IOTAS&sig2=81aoamBOeAqpCHxAZVXtlw&usg=AFQjCNFE7Bijv3nB9suMkxIsXoaaqI1o7A
http://www.google.co.th/url?url=http://eccdirect.co.uk/index.php/toiletries.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiC9cC_l6LMAhWkG6YKHYXcAi0QwW4IKzAL&sig2=jtyVD8ntw_7nH-1NZOHerw&usg=AFQjCNHLCSSbU8ElYZDAQJ2F6SeH0mqL6A
http://www.google.co.th/url?url=http://www.fashionmagazine.com/beauty/2013/05/13/best-skincare-products/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjet-iMmKLMAhXF56YKHRF0AVk4KBDBbggVMAA&sig2=jpQYMqJr2bEh5lHjhm29Qw&usg=AFQjCNERcf-7Qy7OMcfMcdn1bBVQbYOueA
https://www.google.co.th/url?url=https://www.pinterest.com/explore/makeup-products/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjEpdTOmKLMAhUm26YKHbZLBuU4jAEQwW4IJzAJ&sig2=Jr-lQWonilVsIVG4xO1dTw&usg=AFQjCNFJACzuzO-PQn66gsxu9xGGfD_wqQ
http://www.google.co.th/url?url=http://oliolusso.com/products/perfume&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi14JHjmaLMAhVkiKYKHZ68CYA4oAEQwW4IMTAO&sig2=dO4Z0LAbTbg05_UHbgwONw&usg=AFQjCNFgxXB1K49WYXe_t_gDKGYWEKUH3g
http://www.google.co.th/url?url=http://www.bclspa.com/products/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwim1_X4nKLMAhVB6KYKHWQ7ABo4_AIQwW4IMTAO&sig2=e0P2hfvWYu8vB4jDAmggDw&usg=AFQjCNGpecfq9MBIW0ps5Al2aseYjGsWfg


- สังเคราะห์ เช่น cocamidopropyl betaine, isodedecane,  
- ธรรมชาติ 
    - สิ่งมีชีวิต  
         - พืช เช่น สารสกัดทับทิม lycopene จากมะเขือเทศ 
         - สัตว์ เช่น น้ าผึ้ง collagen จากปลา 
         - จุลินทรีย ์  
             - ธรรมชาติ เช่น ectoin ในเชื้อ Ectothiorhodospira halochloris  
             - กระบวนการหมัก เช่น yoghurt จากกระบวนการหมักนมด้วยเชื้อ
Lactobacillus bulgarius และ Streptococcus thermophilus  
    - สิ่งไม่มีชีวิต  
         - น้ าและที่มาจากน้ า เช่น น้ าแร่ เกลือจากน้ าทะเล 
         - ดิน หิน และสินแร่ เช่น talcum, mica 

วัตถุดิบ 

https://www.google.co.th/url?url=https://authoritynutrition.com/12-proven-benefits-of-pomegranate/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj8ufqZjKLMAhVle6YKHeV2B88QwW4IFTAA&sig2=NFrLIEX_EloklbyYFmPZWg&usg=AFQjCNHRbsLeCQ_1HNp9kA5rkBfhb8IpmA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.myrmecos.net/2011/10/11/how-to-tell-the-difference-between-honey-bees-and-bumble-bees/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi616u8jKLMAhVjG6YKHQPOCYEQwW4IGTAC&sig2=oV4ENSSfQ64pQYR6AKLrLg&usg=AFQjCNGMdN2lwpYxLgWsN95vVXA8J6mDrA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.giantmicrobes.com/ca/products/yogurt.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnoJ_kjKLMAhXE2qYKHQq2Aoo4KBDBbggbMAM&sig2=y4mIGITnMBAmhoufqzwlRA&usg=AFQjCNHiiuSDSVvUJbfLpZHFXvUMa-nbDA
http://www.google.co.th/url?url=http://depositphotos.com/31638409/stock-photo-salt-mine-in-salt-farm.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjj1pKWjaLMAhXiGKYKHdxsDo44FBDBbggnMAk&sig2=11_BXtBqp-68VAiBSmgKhw&usg=AFQjCNFSC0GsB7LYrsqm45xZqN78VRXadw
http://www.google.co.th/url?url=http://onlyballapowder.com/blog/2011/05/09/what-is-talc-talcum-powder/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjY187TjaLMAhXHJaYKHXNYD-gQwW4IITAG&sig2=eLswvb8nyYguG8V1OQ0H9g&usg=AFQjCNGSSuSFgG1CFIE37nwIphNpqCyS-Q


- สารออกฤทธิ์ เช่น เมือกจากว่านหางจระเข้ให้ความชุ่มชื้น curcumin จาก
เหง้าขมิ้นชันให้สารต้านอนุมูลอิสระ  
 
 
 
- สารพื้นฐานและสารปรุงแต่ง เช่น น้ ามันทานตะวันจากเมล็ดทานตะวันใช้
เตรียมผลิตภัณฑ์รูปน้ ามัน pectin จากเปลือกส้มใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด  

แหล่งวัตถุดิบใช้ในเครื่องส าอาง: ตัวอย่างจากพืช 

https://www.google.co.th/url?url=https://draloesoriginal.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiEmbPTpaLMAhWi2qYKHThYASQQwW4IFzAB&sig2=-XDvEdANa0rMR4XF8EH8wA&usg=AFQjCNG8yAl1HkOc7Q87PeiQ-iPcb5kE6g
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วิธีการ การวิจัย ตัวอย่างผลผลิตที่ได้/ใช้เป็นองคป์ระกอบในผลิตภัณฑ์ 

คั้น √ เครื่องดื่มสมุนไพร 

ต้ม √ ยาต้ม เครื่องดื่มสมุนไพร 

ท าแห้ง √ สมุนไพรแห้ง(วัตถุดิบ)  ยาต้ม ลูกประคบ(ส่วนผสมสมุนไพรแห้ง) 
บดเป็นผง
ละเอียด 

√ 
 

สมุนไพรบดหรือผงสมุนไพร(วัตถุดิบ) ยา เครื่องดื่ม หรือ
เครื่องส าอางผง ผลิตภัณฑ์เม็ด หรือแคปซูลเตรียมจากผงสมุนไพร   

สกัดด้วย 
ตัวท าละลาย 

มากที่สุด  สารสกัด(วัตถุดิบ) ยา เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี
ส่วนผสมของสารสกดั 

กลั่น √ 
 

น้ ามัน น้ ามันหอมระเหย (วัตถุดิบ) ยา เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของน้ ามัน หรือน้ ามันหอมระเหย 

หมัก √ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมุนไพร  

ดอง √ ยาดองเหล้าสมุนไพร  

บีบ/หีบ √ น้ ามัน(วัตถุดิบ) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ ามนั  

การแปรรูปและการวิจัยสมุนไพรใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 



Product 

Clinical  
studies 

Human skin 
penetration 

analysis 

Formulation 
design 

In vitro 
efficacy  
studies Skin cell 

efficacy and  
toxicity   
studies 

     พืช    
 
 
 

วัตถุดิบที่เป็นสารออกฤทธิ์  
 
 
 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

ชะลอวัย เพิ่มความขาว 

อื่น ๆ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuwPPPgYXLAhVFt44KHeO-BJsQjRwIBw&url=http://www.medicineffects.com/skin/skin-lightening-surgery-cost-procedure-before-after-side-effects-pictures/&bvm=bv.114733917,d.c2E&psig=AFQjCNFTXRn4DTpTl53rlIoHtRXXypwhMQ&ust=1456011929560118


การวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบจากพืช 

- ศึกษาตลาดว่ามีแนวโน้มต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดและต้องการส่วนผสมจาก
พืชชนิดไหน เพื่อเป็นข้อมูลในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ 
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชและอื่น ๆ ตามที่กฎหมายหรือ
ลูกค้าก าหนด รวมทั้งมั่นใจในประสิทธิภาพความปลอดภัย และความคงตัว เพื่อ
ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้ 
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชในเชิงนวัตกรรม(ด้านรูปลักษณ์
หรือคุณสมบัต)ิเพื่อสร้างความน่าสนใจ  
- วิจัยและวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
เพื่อใช้เป็นข้อก าหนดในการควบคุมคุณภาพเมื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
- ขึ้นทะเบียนถ้าผลิตภัณฑ์ทีมีส่วนผสมของพืชที่วิจัย(และพัฒนา)มีข้อก าหนด
ว่าต้องขึ้นทะเบียน  
- จดสิทธิบัตร ตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานที่สามารถเผยแพร่ 



การวิจัยวัตถุดิบจากพืชใช้เป็นสารออกสารในเครื่องส าอาง 
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การคัดเลือก 

-ข้อมูลจากเอกสารและหนังสือต่าง ๆ  
       - ที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่โบราณกาลเพื่อน ามาศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์  
       - ที่มีการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาต่อยอด 
- ค าบอกเล่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อน ามาศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ 
- สังเกตความโดดเด่นเพื่อน ามาศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ 
- กล่าวขวัญในสื่อเพื่อน ามาศึกษาหรือต่อยอดตามหลักวิทยาศาสตร์ 
- มีชื่อหรือลักษณะน่าสนใจเพื่อน ามาศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ 
- ลูกค้าน าเสนอเพื่อน ามาศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ 

    มีการบันทึก มีการศึกษา บอกเล่า สังเกต กล่าวขวัญ น่าสนใจ ลูกค้าน าเสนอ 
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สกัด 

สารสกัด 

สร้างนวัตกรรม 

กักเก็บรูป niosome 

วิจัยสารออกฤทธิ์ 
ครบวงจร 

พัฒนาเป็น 
ผลิตภัณฑ์ในตลาด 

จดทะเบียน 

ตีพิมพ์ใน 
วารสารนานาชาต ิ

สมอไทย 

ตัวอย่างการศึกษาสารออก 
ออกฤทธิ์ใช้ในเครื่องส าอาง 
จากสมอไทย 





การวิจัยเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมวัตถุดิบที่ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ 



ผลิตภัณฑ์จากงานวจิัยและพัฒนาหนึ่งเดียวในโลก 



    

กระบวนการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ 

ฟังเสียงลูกค้า/ความต้องการของตลาด/ค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจ 

ระดมความคิดวางแผนการวิจัย 

ด าเนินการวิจัยครบวงจรในห้องปฏบิัติการและที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนา/สร้างนวัตกรรมผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

น าเสนอลูกค้า 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทดลองผลิตปริมาณมากขึ้นในโรงงาน 

ผลิตระดับอุตสาหกรรม 

เป็นสินค้าส าเร็จรูปสู่ตลาด 
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ธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business Model) 

- 
- เป็นธุรกิจในยุคปัจจุบันที่จะแทนที่ธุรกิจแบบดั้งเดิม 
- เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่รวดเร็วมากแบบก้าวกระโดดที่วิ่งเข้าสู่ 
“Hyperconnected World” 
- ผู้น าดิจิทัล (digital leader) มีความเป็นผู้น าที่เป็น digital DNA ต้องมีคุณสมบัติใหม่ที่ 
โดดเด่น เช่น     
           - มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงแก่บุคลากร 
           - ริเริ่มการกระจายอ านาจ 
            - ริเริ่มการทดลองการทดสอบโครงการใหม่ ๆ  
            - สร้างให้เกิดความร่วมมือ 
            - ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
            - มีความรวดเร็วในการตัดสินใจ 
            - มองธุรกิจเป็น platform ไม่ใช่เป็นเพียงผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งยืดหยุ่นปรับง่าย 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้เก่ียวข้องทุกระดับได้อย่าง real time 
            - ฯลฯ 



ตัวอย่าง Digital Business Model: ธนาคาร 
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