
การจัดการทรัพยสินทางปญญา:
เครื่องมือที่สําคัญเพื่อการประสบความสําเร็จ
ของธุรกิจ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
หลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยี 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยการเกษตรและวิศวกรรมแหงโตเกียว

ศาสตราจารย Takashi TSURUMI
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１．การดําเนินธุรกิจและทรัพยสินทางปญญา

การใชประโยชนจากทรัพย
สินทางปญญา

ทรัพยสินทางปญญาที่สรางขึ้นเอง

ทรัพยสินทางปญญาที่ไดมาจากผูอื่น

การดําเนินธุรกิจ ＝

　เงื่อนไขเพื่อการดําเนินกิจการที่ไดเปรียบในการแขงขัน

　　１．ตองเปนทรัพยสินทางปญญาที่ดีเดน

　　２．ตองไมละเมิดสิทธิของบริษัทอื่น

　　３．ตองไดรับการรองรับดวยสิทธิของบริษัทของตนเอง
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２．กลยุทธของธุรกิจและทรัพยสินทางปญญา

สรางสรรค

คุมคร
องใชประโยชน

วงจรของทรัพยสินทางปญญา

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

ขอสรุ
ปผลักดัน

ตรว
จสอ

บ
     วงจรของกลยุทธธุรกิจ

รางแผน

เสนทางของขอมูล 
การถายทอดการตัดสินใจ/ขอสรุป
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３．ประเด็นพิจารณาที่สําคัญในวงจร 2 วงจร

１．จะสรางทรัพยสินทางปญญาอยางไร

２．จะคุมครองผลงานวิจัยอยางไร４．จะทําอยางไรตอสิทธิบัตรของ   
     บริษัทอื่นที่เปนอุปสรรค

３．จะใชประโยชนทรัพยสินทาง
     ปญญาอยางไร

สรางสรรค

คุมคร
องใชประโยชน

วงจรของทรัพยสินทางปญญา

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

ขอสรุ
ปผลักดัน

ตรว
จสอ

บ

        วงจรของกลยุทธธุรกิจ

รางแผน
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３．１．จะสรางทรัพยสินทางปญญาอยางไร
เกณฑการพิจารณาสําหรับการเลือก

・บริษัทของตนเองมีความสามารถในการพัฒนา 
  เพียงพอหรือไม
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・อีกฝายมีความสามารถในการพัฒนาที่จะเสริม
  กับบริษัทของตนเองหรือไม

・สามารถเคลียรสิทธิบัตรของบริษัทอื่นหรือไม
・บริษัทของตนเองมีความสามารถในการพัฒนา
  เพียงพอหรือไม

・การจายคา License ทําใหธุรกิจไดเปรียบใน
การแขงขันหรือไม

・ไมมีปญหาดานวัฒนธรรมองคกรใชหรือไม
・เทคโนโลยี/สิทธิบัตรของอีกฝายมีความ
  ไดเปรียบในการแขงขันเพียงพอหรือไม

พัฒนาเองภายในบริษัท
เมื่อเทคโนโลยีที่
ตองการยังไมมีในตลาด

พัฒนารวมกัน

พัฒนาเองในบริษัท 
(เทคโนโลยีหลบเลี่ยง/ทดแทน 
เปนตน)

License Inเมื่อเทคโนโลยีที่
ตองการมีอยูในตลาด

รวมมือทางธุรกิจ 
M&A



การพัฒนาธุรกิจของ Asahi Kaseiขนาดของยอดขาย
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ป 1995
1.2 ลานลานเยน

เสนใย
１５%

สรางบาน
３２%

เคมี
２９%

ธุรกิจอื่น
２４%

ป1980
600,000ลานเยน

เคมี
３３%

สรางบาน
３３%

อิเล็กทรอนิกส

อื่นๆ

ธุรกิจอื่น
２４%

ดูแลสุขภาพ
เสนใย
１０%

เสนใย
３８%

ธุรกิจอื่น

８%
สราง
บาน

１５%

เสนใย　
６８%

ทศวรรษ 70-80
　Hebel House
　โรงงานเอธิลีน
　ไตเทียม
　Hall Element
　Dry Film Resist
　LSI　　

ป 2006
1.6 ลานลานเยน

ทศวรรษ 50-60
　Saran
　โพลีสไตรีน
　เสนใยอะคริลิก
　เสนใยเอสเตอร
　เสนใยไนลอน
　ยางสังเคราะห
　Hebel

ป 1965
110,000 ลานเยน

ธุรกิจอื่น เคมี
　　３９%เคมี

ป １９８０ ป １９９５ ป ２００５ป１９６５



３．２．จะคุมครองผลงานวิจัยอยางไร

เกณฑการพิจารณาสําหรับการเลือก

・กรณีถูกละเมิดจากบริษัทอื่น สามารถ
  คนพบและพิสูจนไดหรือไม
・การประดิษฐจะรั่วไหลไปดวยธุรกิจของ
  บริษัทตนเองหรือไม
・สามารถรักษาความลับไวไดดวยบริษัทของ
  ตนเองหรือไม
・สามารถไดมาซึ่งสิทธิในการใชกอนหรือไม
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・กรณีตองการหยุดยั้งการไดสิทธิบัตรของ
  บริษัทอื่น
・กรณีที่ตองการใหผูใชไดใชงานอยาง
  กวางขวาง

・กรณีที่ไมตองการใหบริษัทอื่นดําเนินการ
  เด็ดขาด
・สามารถไดมาซึ่งสิทธิในการใชกอนหรือไม

เปดเผย
กรณีที่พิจารณาวาสามารถจะ
เปนสิทธิบัตรได

รักษาเปนความลับ

เปดเผย
กรณีที่พิจารณาวาไมสามารถ
เปนสิทธิบัตร

รักษาเปนความลับ



กรณีตัวอยาง：ตัวอยางการยื่นขออยางเต็มที่และตัวอยางการเปดเผยอยางเต็มที่
＜กรณีของยางสังเคราะห＞
　・บริษัท A ไดนําเทคโนโลยีการผลิตยางสังเคราะหเขามาจากสหรัฐอเมริกาในปทศวรรษ 1960 และเริ่มการผลิต
และจําหนาย
　・บริษัท A ไดดําเนินการเปดเผยเทคโนโลยีการแปรรูปยางสังเคราะหนี้เปนยางรถยนต สายพาน และรองเทา อยาง
เต็มที่ตอสาธารณะ (งานบรรยาย งานอธิบายเทคโนโลยี การแจกเอกสารทางเทคนิค เปนตน) 
　・จากสิ่งนี้ จึงไดปองกันไมใหมีผูใชงานรายใดรายหนึ่งไปยื่นขอและครอบครองสิทธิบัตรวิธีการ
＜กรณีผงผลึกเซลูโลสขนาดเล็ก＞
　・บริษัท A ไดนําเทคโนโลยีการผลิตผงผลึกเซลูโลสขนาดเล็กเขามาจากสหรัฐอเมริกาในปทศวรรษ 1960 และเริ่ม
การผลิตและจําหนาย
　・บริษัทA ไดศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการใชงานผงนี้อยางเต็มที่และยื่นขอสิทธิบัตรการใชงานเปนจํานวนมาก
　・จึงเปนผลใหสามารถปองกันผูใชงานรายใดรายหนึ่งไปครอบครองการใชงานได และยังประสบความสําเร็จใน
การไดลูกคาเปนจํานวนมากดวย
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กรณีศึกษา： การยื่นขอวิธีการผลิต

・บริษัท A ไดยื่นคําขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการผลิตสารตัวกลางชนิดหนึ่ง และเพื่อรองรับสิทธิ
บัตรนี้จึงไดยื่นคําขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการผลิตอีกหลายสิบรายการ
・หลังจากการยื่นคําขอสิทธิบัตร ก็มีการยื่นสิทธิบัตรเปนจํานวนมากกเกี่ยวกับวิธีการผลิตสารตัว
กลางนี้จากบริษัทคูแขงทันที
・เมื่อเห็นการยื่นคําขอเหลานี้ บริษัท A จึงคิดวา
　“พวกเราไดรับการรับรองวันที่จากหนวยราชการเพื่อการพิสูจนตอสาธารณะสําหรับบันทึกทั้ง
หมดเกี่ยวกับการผลิตที่ใชเทคโนโลยีนี้ ดังนั้นการยื่นคําขอของพวกเขาจึงไมเปนอุปสรรคใดๆตอพวก
เราเลย”
・อยางไรก็ตาม หลังจากนั้นหลายปเมื่อบริษัทAจะสงออกเทคโนโลยีนี้ไปตางประเทศ ปรากฏวา
บริษัทคูแขงไดยื่นคําขอเหลานี้ในประเทศนั้นไวดวยแลว
・ในที่สุด บริษัทA จึงตองใชเวลาและคาใชจายเปนอยางมากในการทําใหการยื่นคําขอเหลานี้ไมมี
ผลบังคับใช
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３．３．จะใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาอยางไร
เกณฑการพิจารณาสําหรับการเลือก

・สามารถนําไปทําธุรกิจไดดวยบริษัทตนเองบริษัท
เดียวไดหรือไม
・สามารถสรางตลาดและครอบคลุมไดดวยบริษัท
ของตนเองบริษัทเดียวหรือไม

ทําโดยบริษัทเอง
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・จะเปนอุปสรรคตอธุรกิจของบริษัทของตนเอง
หรือไม

・จะมีขอจํากัดจากการรวมมือทางธุรกิจหรือไม

・ระหวาง License Out และการมอบให อยาง
ไหนจะไดรับประโยชนมากกวากัน
・สามารถพูดไดหรือไมวาในอนาคตจะไมมีความ
เปนไปไดในการดําเนินการเลย

　License Out

　License In

กรณีนําไปทําธุรกิจดวยบริษัท
ของตนเอง

การรวมมือทางธุรกิจ

กรณีไมนําไปทําธุรกิจดวย
บริษัทของตนเอง

การมอบให



กรณีตัวอยาง： การพัฒนาแบตเตอรี่ทุติยภูมิลิเทียมอิออนและการนําไปสูธุรกิจ
・ป1981　บริษัท A เริ่มตนพัฒนาแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่ใชลิเทียมอิออน
・ป 1985 ประสบความสําเร็จในการพัฒนาและยื่นคําขอสิทธิบัตรหลายสิบเรื่อง 
                  บางเรื่องมีขอ โตแยงจากบริษัทคูแขง แตก็สามารถเคลียรไดจนไดรับ
                   สิทธิในที่สุด
・ป 1992 บริษัท A กอตั้งบริษัทรวมทุนกับบริษัท T และไดนําเทคโนโลยีนี้มาทําธุรกิจ
・ป 1997 บริษัท A ไดลงประกาศในหนังสือพิมพนิฮอนเคไซชิมบุนใหบริษัทผูผลิต 
                   แบตเตอรี่ ทุติยภูมิลิเทียมอิออนทั้งหมดดําเนินการตอ License  แตเกือบทุก
                   บริษัทไมตอบสนองตอ License โดยอางวาสิทธิบัตรของบริษัท A ไมมีผลแลว
・ป 1999　บริษัท A ไดยื่นฟองละเมิดตอบริษัท 1 บริษัทในบรรดาบริษัทเหลานั้น สวน
                   บริษัทที่ถูกฟองก็ฟองใหมีคําตัดสินวาไมมีผล
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กรณีตัวอยาง： การพัฒนาแบตเตอรี่ทุติยภูมิลิเทียมอิออนและการนําไปสูธุรกิจ (ตอ)

・ป 2000           เมื่อบริษัท A ชนะในกรณีฟองใหตัดสินวาไมมีผล การฟอง
ละเมิด  
                          ก็ไดขอสรุปที่การประนีประนอม
・ป 2001           บริษัทผูผลิตทั้งหมดยอมตอบสนองตอการทํา License 
・ป 2002           บริษัท A ไดยกเลิกบริษัทรวมทุนกับโตชิบา หลังจากนั้นจึงเนน
ที่ธุรกิจ License
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３．４．การพิจารณาและหาขอสรุปสําหรับมาตรการตอบริษัทอื่นที่เปนอุปสรรค
เกณฑการพิจารณาสําหรับการเลือก

・ขอบเขตการครอบคลุมของสิทธิของบริษัท
อื่นและความแข็งแกรงของสิทธินั้นทําใหไมมีผล
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・มีเทคโนโลยีการหลีกเลี่ยงที่มีความสามารถ
ในแขงขันหรือไม

・จะเปนการสูญเสียโอกาสของธุรกิจหรือไม

・ผูรับผิดชอบจะรับความเสี่ยงใหหรือไม

・การทําธุรกิจโดยจายคาดําเนินการจะคุมหรือ
ไม

・สามารถดึงเทคโนโลยีใหมจากอีกฝายไดหรือ
ไม

・มีปญหาทางวัฒนธรรมองคกรหรือไม
・สามารถไดขอดีจากการดําเนินธุรกิจหรือไม

หลีกเลี่ยง

License In

ดําเนินการดวยบริษัทตนเอง
เลิกลมการนําไปทําธุรกิจ

วิจัยรวมแกไขโดยการเจรจากับอีกฝาย
หนึ่ง

ฝนดําเนินการตอ

รวมมือทางธุรกิจ 
M&A



กรณีตัวอยาง： ฝนดําเนินการตอ (กรณีของสารเคมีชนิดหนึ่ง)
・บริษัท A เปนผูผลิตสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใหญที่สุดในโลกบริษัทหนึ่ง

・สารเคมีนี้มีบริษัทคูแขงไดยื่นคําขอสิทธิบัตรวิธีการผลิตใหมไว 

・ผลจากการพิจารณาคําขอนี้ ปรากฏวาเทคโนโลยีนี้เปนเทคโนโลยีใหมอยางยิ่ง และเปนการ
ยากที่จะทําใหไมมีผลได

・ผูบริหารของบริษัทจึงสั่งใหกลุมพัฒนายอนรอยคําขอสิทธิบัตรนี้และใหสรางเทคโนโลยีการ
ผลิตใหมดวยอาซาฮีคาเซอิเอง
・หลังจากนั้นประมาณ 10ป อาซาฮีคาเซอิประสบความสําเร็จในการสรางวิธีการผลิตดวย
เทคโนโลยีนี้
・บริษัท A ปจจุบันกําลังสรางโรงงานผลิตที่ใชเทคโนโลยีใหมนี้ในประเทศๆหนึ่ง โดยที่บริษัทคู
แขงนั้นไมไดยื่นคําขอเทคโนโลยีนี้ไวที่ประเทศนี้
・หลังจากสิทธิบัตรของบริษัทคูแขงครบกําหนดแลว บริษัท A คงจะมีการผลิตและจําหนาย
ด
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วยเทคโนโลยีนี้ไปทั่วโลก
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กรณีตัวอยาง： กรณีวัสดุความสามารถสูง
・บริษัท A ไดพัฒนาวัสดุสําหรับเครื่องนุงหมที่มีความสามารถสูง แตวัสดุนี้จาก
การศึกษาเทคโนโลยีกอนหนา ไดพิจารณาและสรุปวาไมมีความสามารถที่จะเปน
สิทธิบัตรได จึงไมไดยื่นคําขอไว และหลังจากนั้นบริษัท B ซึ่งเปนบริษัทคูแขงได
ยื่นคําขอที่รวมถึงวัสดุความสามารถสูงนี้ดวย แตคิดวาคงไมมีผลตั้งแตขั้นของการ
พิจารณา จึงไมไดดําเนินมาตรการใดๆ
・บริษัท A ไดพัฒนาเครื่องนุงหมที่ใชวัสดุนี้รวมกับบริษัท P ผูผลิตเสื้อผา จาก
การดําเนินการขายวัสดุนี้โดยบริษัท P ก็ไดรับการคัดเลือกใหใชเปนวัสดุอยางเปน
ทางการของการแขงขันกีฬารายการหนึ่ง
・หลังจากไดรับการคัดเลือก คําขอจดสิทธิบัตรของบริษัท B ก็ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนสิทธิบัตร และทราบวาไดมีการยื่นคําโตแยงจากบริษัท C ซึ่งเปนบริษัท
คูแขง
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กรณีตัวอยาง： กรณีวัสดุความสามารถสูง (ตอ)
・บริษัท A จึงเจรจากับบริษัท B ในตอนนั้น โดยยื่นขอเสนอ “บริษัทA รู
เทคโนโลยีกอนหนาที่สามารถทําใหสิทธิบัตรของบริษัท B ไมมีผลได แตก็ไมยื่นขอ
โตแยง แตเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนไดรองขอใหมอบสิทธิในการดําเนินการแบบไมผูก
ขาดใหดวยราคาต่ํา” และไดขอสรุปตามที่บริษัท A ตองการ
・สิทธิบัตรนี้ภายหลังก็ไดเคลียรขอโตแยงและยังเคลียรคําตัดสินขอใหไมมีผล
ดวย แตหลังจากนั้นประมาณ 5 ป ในการฟองขอยกเลิกคําตัดสิน คํารองของบริษัท 
C ไดรับการยอมรับและทําใหทบวงสิทธิบัตรไดมีมติสุดทายใหสิทธิบัตรนี้ไมมีผล
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４．ความสําคัญของการสํารวจและวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตร

　เพื่อจะพิจารณาและสรุปตามประเด็น 4 ขอ การวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรอยาง
สมบูรณและดึงขอมูลตอไปนี้ออกมาจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง

①　การรับรูอยางถูกตองเกี่ยวกับแนวโนมเทคโนโลยี บริษัทอื่นๆ และตลาด

②　การเปรียบเทียบอยางถูกตองของความสามารถการแขงขัน (ทรัพยสินทาง
ปญญาและเทคโนโลยี) ระหวางบริษัทของตนเองและบริษัทคูแขง
③　การคาดการณเทคโนโลยีคูแขงและเทคโนโลยีทดแทน

④　การพิจารณาอยางถูกตองเกี่ยวกับความสามารถในการเปนสิทธิบัตรและความ
เปนอุปสรรค
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５．กิจกรรมขอมูลสิทธิบัตรที่อาซาฮีคาเซอิ
５．１．ประวัติของกิจกรรมขอมูลสิทธิบัตร
ป 1965 ปฏิรูปโครงสรางระบบควบคุมสิทธิบัตร

　１．ปรับแผนกสิทธิบัตรฝายธุรการทั่วไปไปเปนฝายสิทธิบัตรขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ
　２．ตั้งแผนกสิทธิบัตรและแผนกสํารวจขึ้นในฝายสิทธิบัตร

ทศวรรษป 1960 - 1970ชวงแรก  การจัดการการสํารวจขอมูลสิทธิบัตรทั้งบริษัทแบบหนึ่งมิต
　การนําเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามา ดําเนินการประเมินรวมโดยสามประสาน
　　　ดานธุรกิจ・・・・・การวางแผนธุรกิจ
　　　ดานเทคโนโลยี・・・・・ฝายพัฒนา
　　　ดานสิทธิ・・・・・ฝายสิทธิบัตร (แผนกสิทธิบัตร, แผนกสํารวจ)

ิ

ป1975 เปนตนมา การจัดการการสํารวจขอมูลสิทธิบัตรแบบแยกสวน
　กระจายสมาชิกแผนกสํารวจไปยังสาขาธุรกิจและสํานักงานสาขา เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพของฝาย
ทางออมและจํานวนการนําเทคโนโลยีเขามาใชที่นอยลง
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ทศวรรษป 80 ชวงปลาย – ทศวรรษป 90

＜การพัฒนาไปเปนขอมูลเชิงอิเล็กทรอนิกสอยางรวดเร็ว＞

　　　“จากยุคการพลิกเพื่อคนหาขอมูลในกระดาษ

　　　　　　　　　　　　　เปนยุคการสืบคนขอมูลปริมาณมากดวยวิธีเชิงเครื่องจักร”

　　　ความสามารถในการสืบคนภายในบริษัทไมสามารถตอบสนองได (เกิดปญหา) !
มาตรการ

　　　ป 1993 นโยบายทั่วทั้งบริษัทเกี่ยวกับการสํารวจขอมูล

　　　　　　“การสํารวจขอมูลควรดําเนินการโดยผูวิจัยเอง!”

　　　　ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานและดําเนินการฝกอบรม　　　　　　　　

ผล

　เกิดปญหาขึ้นมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาระของผูวิจัยและการสํารวจไมทั่วถึง　　
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５．２．การกอตั้งศูนยขอมูลทางเทคโนโลยี

１．ความเปนมาของการกอตั้ง
　　　　ป 1998      นําเสนอปญหาจากผูจัดการฝายทรัพยสินทางปญญาในที่ประชุมกรรมการบริหาร
　　　　ป 1999      กอตั้งศูนยขอมูลทางเทคโนโลยีภายในฝายทรัพยสินทางปญญา
２．วัตถุประสงคการกอตั้ง
　　　　การรวมศูนยของหนาที่ทํางานและหนวยงานที่กระจายอยูในภายในบริษัทเพื่อการบริหารจัด
การอยางมิติเดียว เพื่อยกระดับความสามารถในการสํารวจขอมูลของกลุมอาซาฮีคาเซอิ (พนักงาน: ประมาณ 
20คน)
３．รายละเอียดงาน
　　１）งานสืบคนขอมูล (การสืบคนขอมูลสิทธิบัตร ขอมูลเทคโนโลยี ขอมูลตลาดจาก DB)
　　２）การใหความรูและฝกอบรมเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลทางเทคโนโลยีแกผูวิจัยและนักเทคโนโลยี
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５．３．กิจกรรมของศูนยขอมูลทางเทคโนโลยี
１）นโยบายพื้นฐาน

　・ผูวิจัยดําเนินการสํารวจดวยตัวเองในการสืบคนหัวขอ
　・การกําหนดหัวขอและการสํารวจขอมูลหลังจากนั้น ดําเนินการรวมกันโดยผูวิจัย นักสืบ
คน และเจาหนาที่สิทธิบัตร 

　　　　　　　　 ระบบความรวมมือกันของ “สามประสาน”
　　　　　 ผูวิจัย　　　　　　　 คิดริเริ่มหัวขอวิจัยและพัฒนา
　　　　　 นักสืบคน　　　　 สํารวจขอมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ
　　　　　 เจาหนาที่สิทธิบัตร 　 พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ
　・หนาที่ของเจาหนาที่สิทธิบัตรและนักสืบคนคือการสนับสนุนการสราง LDB SDB
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สํารวจยอนหลัง

คนหาหัวขอ วิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต ผลิตและจําหนาย

สํารวจเทคโนโลยี
กอนหนา

สํารวจความ
เปนสิทธิบัตร

สํารวจความ
เปนสิทธิบัตร

สํารวจสิทธิบัตรของ
บริษัทอื่นที่เปนอุปสรรค

สํารวจความเปนสิทธิบัตร
และความเปนอุปสรรค

ยื่นคําขอ
ภายในประเทศ

ยื่นคําขอ
ตางประเทศ

นําเทคโนโลยี
เพื่อทําธุรกิจเขามาใช

เตือน/ฟองรอง
License

กําหนดหัวขอวิจัย กําหนดการนําไปสูธุรกิจ

２）การสราง LDB

สํารวจขอมูลสิทธิบัตร

การสราง     LDB (Local Data Base)

สํารวจตอเน่ือง

สิทธิบัตรญี่ปุน
สิทธิบัตรตาง

ประเทศ

เริ่มตน เขียนเพิ่ม เขียนเพิ่ม เขียนเพิ่ม เขียนเพิ่ม
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３）การสรางฐานขอมูลกลยุทธ (SDB)

Local Data Base

ฐานขอมูลกลยุทธ

กําหนดคําศัพทใหเหมือนกัน ปอนขอมูลที่จําเปนตอกลยุทธธุรกิจ
หมายเหตุ 1. กําหนดคําศัพทใหเหมือนกัน
　　ปรับเปลี่ยนคําศัพทเกี่ยวกับปญหา วิธีในการแกไขปญหา และการใช
งานที่ตางกันตามผูยื่นคําขอใหใหคําศัพทเดียวกัน
หมายเหตุ 2. ขอมูลที่จําเปนตอกลยุทธธุรกิจ
　　แบงประเภทความสําคัญของสิทธิบัตรบริษัทอื่น (A, B, C, D)　ใชงาน

＜การดําเนินธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และกิจกรรมทรัพยสินทางปญญาที่ถูกตอง＞
　　・วิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยี ตลาด และบริษัทอื่น  → ทบทวนกลยุทธของบริษัทตัวเอง
　　・การคนพบและมาตรการตอเทคโนโลยีคูแขงและเทคโนโลยีทดแทน
　　・การรับรูสิทธิบัตรที่เปนอุปสรรคและการรางแผนมาตรการ
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ตัวอยางการกําหนดคําศัพทใหเหมือนกัน

เซนเซอรการแกวง ตัวคนหาGแนวนอน ไจโร อัตรการแกวง เซนเซอรความเร็วเชิงมุม

มุมSteering มุมพวงมาลัย มุมหางเสือ มุมบังคับหางเสือ มุมหางเสือ

ทําใหเปน 2 คา ทําใหเปนขอมูลดิจิตอล ทําใหเปนสองคา ทําใหเปน2คาลอย ทําใหเปนสองคา

ทําใหงาย ทําใหเรียบงาย ทําใหยออยางงาย ทําใหสลิม ทําใหงาย

ลดตนทุน ทําใหราคาต่ํา ราคาถูก แบบประหยัด ทําใหตนทุนต่ํา

กําหนดเปนภาษาอรรถาภิธานผูยื่นคําขอ A
คําศัพทในเอกสาร

ผูยื่นคําขอ B
คําศัพทในเอกสาร

ผูยื่นคําขอ C
คําศัพทในเอกสาร

ผูยื่นคําขอ D
คําศัพทในเอกสาร
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４）การวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรตามฐานขอมูลกลยุทธ
กรณีที่ถูกใชงานชนิดของวิธีการวิเคราะห (Map)

25

วิเคราะหมหภาค

วิเคราะหจุลภาค

การกําหนดกลยุทธธุรกิจ

Mapตามแกนเวลา

วิเคราะหกึ่งจุลภาค

วิเคราะหแนวโนม
วิเคราะหเกี่ยวกับสิทธิ

วิเคราะหเนื้อหาเทคโนโลยี

Map วิเคราะหเทคโนโลยี
　・วิเคราะหความเกี่ยวเนื่องของขอปญหา วิธี
การแกปญหา และวิธีการใชงาน
Claim map (Map แสดงคาตัวเลข)

สวนใหญเปนการ
วิเคราะหตาม
บรรณานุกรม

วิเคราะหโดย
บรรณานุกรมและขอมูล
ที่มีอยูดวย

การวิเคราะหที่เกี่ยว
ของกับการพิจารณา
สิทธิ

　

ผลักดันกลยุทธธุรกิจ

Port folio map

Mapจัดอันดับ

ตารางเปรียบเทียบความ
ตองการ

ฐานขอมูลกลยุทธ(SDB)

Map วิเคราะหความสามารถในการแขงขัน
　・เปรียบเทียบระหวางผูยื่นคําขอเกี่ยวกับขอ
ปญหา วิธีการแกปญหา และวิธีการใชงาน

คนหาขอปญหาการวิจัยและการยื่นคําขอ
พิจารณาสิทธิ



＜ตัวอยาง Map ตามแกนเวลา＞（１）จํานวนการยื่นคําขอแยกตามผูยื่น
กราฟฟองอากาศแสดงป(เฉพาะที่มีขอมูล)(วันยื่นคําขอ) - ผูยื่นคําขอ

มิตซุยปโตรเคมิคัลอินดั

สตรีส

ไดเซลเคมิคัลอินดัสตรีส

นิปปอนเพนท

โทคุยามาโซทัสซึ

นิปปอนยุชิ

ไบเยอร AG

ริโคห

ซุมิโตโมเคมิคัลอินดัสตรีส

ศูนยวิจัยซากามิชูโอเคมิคัล

ฟูจิฟลม
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＜ ตัวอยาง Map ตามแกนเวลา＞（２） จํานวนการยื่นคําขอแยกตาม
เทคโนโลยี กราฟเสนแสดงป(เฉพาะที่มีขอมูล)(วันยื่นคําขอ) – Fเทอม(2)

โพลียูรีเทน

แบตเตอรี่ทุติยภูมิ

คาตาไลเซอร
Photo resist

สารหลอลื่น

วัสดุถายทอดความรอน
สี

สารกลิ่นหอม
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＜ตัวอยาง Map วิเคราะหความสามารถในการแขงขัน＞

(แยกแตละตลาดหลัก เชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป จีน เปนตน)

　　　　บริษัทตนเอง บริษัทอื่น (1) 
สวนแบงที่ 1

บริษัทอื่น (2) 
สวนแบงที่ 2

บริษัทอื่น (3) 
สวนแบงที่ 3 สิทธิบัตรบริษัท

อื่นที่เปนอุปสรรคประเภท
เทคโนโลยี

องคประกอบ
เทคโนโลยี

สิทธิ
บัตรที่
ขึ้น
ทะเบียน

สิทธิบัตร
ที่เปดเผย

สิทธิบัตร
ยื่นขอ

โนวฮาว สิทธิบัตร
ที่ขึ้น
ทะเบียน

สิทธิบัตรที่
เปดเผย

สิทธิบัตร
ที่ขึ้น
ทะเบียน

สิทธิบัตร
ที่เปดเผย

สิทธิบัตร
ที่ขึ้น
ทะเบียน

สิทธิบัตร
ที่เปดเผย

　ขอปญหา
ความแข็งแรง

ความใส

ความยืดหยุน

วิธีการแก
ปญหา

วัสดุพลาสติก

การวางซอน
ชั้น

แปรรูปทีหลัง

　การใชงาน
ICการด

มาตรการตอสิทธิบัตรบริษัทอื่นที่เปนอุปสรรคการรางแนวคิดและผลักดันกลยุทธยื่นคําขอสิทธิบัตร
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＜ตัวอยาง Map วิเคราะหเทคโนโลยี＞Map ขอปญหา vs วิธีการแกปญหา
　ขอปญหาELอินทรียและวิธีการแกปญหา

　ขอปญหา

วัสดุสวนเรืองแสง

วัสดุเรืองแสง

ประเภทพอลิเมอร

ประเภท
โลวพอลิเมอร

วัสดุที่ไมเรืองแสง

วัสดุเรืองแสงสีขาวอื่นๆ

วัสดุขั้วไฟฟา

วัสดุแผนรองและจับยึด

ขยายการใชงาน

เพิ่มผลิตภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ

เพิ่มความสามารถทนความชื้น

เพิ่มความเสถียรภาพ

เพิ่มความสามารถทนความรอน

ปองกันลดวงจร

เพิ่มการประหยัดพลังงาน

ลดแรงดันไฟฟาขับเคลื่อน

เพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสง

เพิ่มคุณภาพของภาพ

ลดดารกสปอต

ยืดอายุการใชงาน (ความทนทาน)

เพิ่มความนาเชื่อถือ

วิธีการแกปญหา
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５）การจัดทําหนังสือคูมือการทําใหเปนมาตรฐานและการใหความรูตอทั้งบริษัท

１．เนื้อหารหนังสือคูมือ
　　①　วิธีการใชโปรแกรม Map สิทธิบัตร (PAT-LIST)
　　②　วิธีการสราง LDB 
　　③　วิธีการสราง SDB　
　　④　วิธีการจัดทํา Map สิทธิบัตร
　　⑤　ตัวอยางการดําเนินการที่อางอิงได (แนะนํากรณีตัวอยางในสถานที่ทําการพัฒนา)
２．แกไขหนังสือคูมือ
　　　　ปรับหนังสือคูมือทุกป
３．การใหความรูตอทั้งบริษัท
　　①　แจกจายใหทั้งบริษัทเมื่อมีการแกไขหนังสือคูมือ
　　②　ดําเนินการใหความรูที่หนางานเมื่อนักสืบคนเขาไปยังหนางานตามระยะเวลาที่กําหนด
　　③　ประชาสัมพันธในงานแถลงผลงานวิจัยในบริษัทที่จัดขึ้นทุกป
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การยกระดับนักเทคโนโลยีและนักวิจัย

ระดับ 1    　　ระดับที่มีความสนใจเฉพาะเรื่องการสรางเทคโนโลยีของตนเอง
　　　　　　　　　・ คิดวามีแตตนเองที่ทําอยู มีความสนใจตอการสํารวจนอย　
　　　　　　　 　 ・ เมื่อไดเทคโนโลยีขึ้นมาแลว จึงนําผลการพัฒนายื่นคําขอสิทธิบัตร

ระดับ 2            ระดับที่ขยับไปคิดวาตองปกปองเทคโนโลยีที่ตนเองสรางขึ้นมา
　 ・ มีการสํารวจเฉพาะขอบเขตที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีของตนเอง

　　　　　　　 　・ มีความสนใจตอการยื่นคําขอมาก แตเปนเฉพาะในขอบเขตที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีของตนเองเทานั้น

ระดับ 3          ระดับที่มีความสนใจตอการประสบความสําเร็จในฐานะที่เปนธุรกิจ
　　　　　　 　 　・ มีการสํารวจกวางขึ้นถึงเทคโนโลยีที่เปนคูแขงและเทคโนโลยีทดแทนดวย
　　　　　　　 　・ มีการยื่นคําขอไมเฉพาะขอบเขตเทคโนโลยีของตนเองเทานั้น แตยังรวมถึงขอบเขตเทคโนโลยีที่เปนคูแขง 
                             และเทคโนโลยีทดแทนดวย มีการสรางเปนเครือขายสิทธิบัตร
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５．３．ผลการดําเนินงานของศูนยขอมูลทางเทคโนโลยี
１）สภาพการสราง LDB SDB

เมษายน ป 2004

　　９１％ 　　８３％ 　４５％

สราง LDB เสร็จแลวนําโปรแกรม 
Map สิทธิบัตรมา
ใชแลว

เปลี่ยนเปน SDB ภายใน
เสร็จแลว

หมายเหตุ： ตัวเลขคืออัตราสวนตอจํานวนหนวยงานพัฒนาทั้งหมด
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２）การเพิ่มอัตราสวนสิทธิบัตร

การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนสิทธิบัตรและอัตราการปฏิเสธคืนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนสิทธิบัตรและอัตราการปฏิเสธคืนของการเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนสิทธิบัตรและอัตราการปฏิเสธคืนของอุตสาหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกรรมที่เกี่ยวของ
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การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนสิทธิบัตร การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนการปฏิเสธคืน

2000 2001 2002 2003 2004

旭化成 68.7% 64.7% 57.4% 59.3% 68.5%
高分子１１社 68.7% 64.4% 56.3% 53.7% 51.4%
全出願人 60.7% 56.6% 52.5% 51.2% 50.6%

2000 2001 2002 2003 2004

旭化成 18.5% 15.7% 20.7% 15.1% 7.5%
高分子１１社 16.7% 18.1% 24.8% 26.1% 27.7%
全出願人 19.6% 20.5% 24.1% 25.3% 25.3%

อาซาฮีคาเซอิ        พอลิเมอร 11 บริษัท       ผูยื่นคําขอทั้งหมด อาซาฮีคาเซอิ        พอลิเมอร 11 บริษัท       ผูยื่นคําขอทั้งหมด

อาซาฮีคาเซอิ
พอลิเมอร 11 บริษัท
ผูยื่นคําขอทั้งหมด

อาซาฮีคาเซอิ
พอลิเมอร 11 บริษัท
ผูยื่นคําขอทั้งหมด
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สถานการณไดรับสิทธิบัตรของบริษัทพอลิเมอร 11 บริษัท (สาขาพอลิเมอร)สถานการณไดรับสิทธิบัตรของบริษัทพอลิสถานการณไดรับสิทธิบัตรของบริษัทพอลิเมอรเมอร 1111 บริษัท  บริษัท ((สาขาพอลิสาขาพอลิเมอรเมอร))

特許率 拒絶査定率 戻し拒絶率 即特許率

旭化成 78.4% 21.6% 0.9% 27.6%

Ａ社 72.3% 27.7% 12.0% 16.9%

Ｄ社 71.9% 28.1% 21.5% 23.0%

Ｃ社 71.4% 28.6% 19.4% 17.3%

Ｅ社 70.2% 29.8% 24.8% 26.4%

Ｂ社 67.9% 32.1% 17.4% 20.2%

Ｇ社 59.7% 40.3% 21.9% 18.4%

Ｆ社 55.8% 44.2% 19.2% 11.7%

Ｉ社 53.4% 46.6% 29.5% 13.7%

Ｈ社 38.8% 61.3% 46.3% 10.0%

Ｊ社 37.1% 62.9% 22.3% 14.7%

高分子１１社 59.3% 40.7% 21.3% 18.1%

全出願人 60.1% 39.9% 24.6% 6.8%

อัตราสวนสิทธิบัตร        อัตราสวนปฏิเสธตรวจสอบ      อัตราสวนปฏิเสธคืน          อัตราสวนสิทธิบัตรทันที

อาซาฮีคาเซอิ

บริษัท A

บริษัท D

บริษัท C

บริษัท E

บริษัท B

บริษัท G

บริษัท F

บริษัท I

บริษัท H

บริษัท J

พอลิเมอร 11 บริษัท
ผูยื่นคําขอทั้งหมด

（備考）　・各データは、２００４ＣＹの特許率・戻し拒絶率。(หมายเหตุ)    แตละขอมูลคืออัตราสวนสิทธิบัตรและอัตราสวนการปฏิเสธคืนของ 2004CY
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６．สรุป
１．ทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัท
２．สิ่งที่สําคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในการบริหารบริษัทมี 4 ขอดังตอไปนี้ การดําเนิน
การสิ่งเหลานี้อยางถูกตองจะทําใหสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
　　　　①　จะสรางทรัพยสินทางปญญาอยางไร
　　　　②　จะคุมครองผลการวิจัยอยางไร
　　　　③　จะใชงานทรัพยสินทางปญญาอยางไร
　　　　④　จะตอบสนองตอสิทธิบัตรของบริษัทอื่นที่เปนอุปสรรคอยางไร
３．การใชงานงานขอมูลสิทธิบัตรเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เพื่อที่จะพิจารณาตัดสินสิ่งเหลานี้ไดอยางถูกตอง 

　สรางธุรกิจที่มีความไดเปรียบในการแขงขันดวยการสราง LDB SDB !
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