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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของสทิธิบตัรท่ีมีต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ

ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2524-2561 รวมระยะเวลา 38 ปี โดยอาศยัการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุทัง้นี ้ในการวิเคราะห์

ข้อมลู กําหนดให้สิทธิบตัรวดัโดยจํานวนการย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบตัร ในขณะท่ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวดัโดย

อตัราการเจริญเติบโตของปัจจยัการผลิตโดยรวม จากการศึกษา พบว่า การย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบตัรโดยรวมและโดย

ต่างชาติมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยมีความลา่ช้า 1 ปี กล่าวคือ หาก

อตัราการเจริญเติบโตของจํานวนการย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบตัรโดยรวมและโดยต่างชาติเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ในปีท่ี t อตัรา

การเจริญเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวมจะเพิ่มร้อยละ 0.42 และ 0.21 ตามลําดบัในปีท่ี t+1 อย่างไรก็

ตามกลบัพบว่าจํานวนการย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบตัรโดยคนไทยไม่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อค้นพบ

จากงานวิจัยสะท้อนความจําเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

ทรัพย์สนิทางปัญหาต้องเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา องค์กรวิชาชีพ และภาคเอกชน ในการทําวิจยั

และพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรมโดยคนไทยพร้อมการปกป้องคุ้มครองด้วยการจดทะเบียนสิทธิบตัรเพ่ือความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนของประเทศไทยตอ่ไป 
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Abstract

This study aims to examine the influence of patents on the technological progress of 
Thailand during 1981-2018, totally 38 years, by employing multiple regression analysis. 
Patent in this study is measured by the growth rate of the number of patent applications, 
whereas technological progress is measured by the growth rate of total factor productivity 
(TFP). The findings reveal that the growth rates of the number of overall patent applications 
and patent applications by non-Thai residents have the significantly positive influences on the 
technological progress with one year lag. That is, if the growth rates of the number of overall 
patent applications and patent applications by non-Thai residents increase by 10 percent in 
year t, the growth rate of total factor productivity will increase by 0.42 and 0.21 percent, 
respectively, in year t+1. Nevertheless, the number of patent applications by Thai residents 
has no statistically significant impact on the technological progress of the nation. Based on 
these findings, it is very necessary for the public sectors which are related to innovation 
development and intellectual property to build a network and work cooperatively with 
academic institutions, professional associations and private organizations in promoting R&D 
in Thailand, as well as patent licensing, in order to promote Thailand’s technological progress 
and sustainable economic development.
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