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การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานนวัตกรรม
จากเกณฑประเมินด านการจั ด การนวัต กรรมตามระบบประเมินรั ฐวิส าหกิจ และสาระสําคัญ ของ
แนวคิด การจั ดการนวั ต กรรมตามนิ ย ามคํ าว า นวั ต กรรมเป น สิ่ง ใหมที่ เกิด จากการใช ความรูและความคิ ด
สรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม โดยนวัตกรรมเกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมา
ผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ ดวยกระบวนการสงเสริม พัฒนาองคความรู และแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหกับพนักงานภายในองคการเภสัชกรรมไดรับรูขอมูลขาวสาร สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ
และนํามาประยุกตใชในการดํา เนินงานเพื่อสรางใหเกิด เปนสิ่งใหมและตอยอดเปนนวัตกรรมในดานต า งๆ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในองคกร สงผลตอการสรางคุณคาใหแกองคกร เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ
ตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขของประเทศ การมีนวัตกรรมในองคกรเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ
ที่ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและสรางความยั่งยืนใหกับองคกรใน
ระยะยาว (Sustainable) เพื่อขับเคลื่อนใหองคการเภสัชกรรมบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคกรหลักเพื่ อความ
มั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมที่สรางคุณคาและยั่งยืน” จึงกําหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรม 10 แบบ เพื่อเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรม ดังรูป

ที่มา : Ten type of Innovation by Larry Keeley
กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมแบงได 3 กลุมหลัก ดังนี้
กลุมที่ 1 นวัตกรรมในดานการจัดวางโครงสรางรูปแบบตางๆ (Configuration) ประกอบดวย ธุรกิจ
แบบใหมๆ (Profit Model) เครือขาย (Network) และโครงสรางองคกร (Structure) กระบวนการ (Process)
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กลุมที่ 2 นวัตกรรมดานขอเสนอที่สงมอบใหกลุมเปาหมายหรือลูกคา ประกอบดวย ประสิทธิ ภาพ
ผลิตภัณฑ (Product Performance) และการพัฒนาใหใชผลิตภัณฑและบริการรวมกัน (Product System)
กลุมที่ 3 นวัตกรรมที่สรางประสบการณ ใหกับกลุม เปา หมายหรือลูกคา ประกอบดวย การบริการ
(Service) ชองทาง (Channel) ตราสินคาและภาพลักษณของแบรนด (Brand) และการสรางประสบการณ
ของลูกคา (Customer Experience)
นํากรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมมาใชรวมกับแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเปน
กระบวนการคิดเพื่อแกปญหาและพัฒนาแนวคิดใหมๆ โดยเนนมุมมองของผูใชผลิตภัณฑหรือบริการ (UserCentered) และสรางผลลัพธที่เปนรูปธรรม เพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทยผูใชผลิตภัณฑหรือ
บริการและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมนํามาตรฐานการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013 ที่
ทางสหภาพยุโรปไดกําหนดขึ้นมาใชประกอบ เนื่องจากปจจุบันองคกรประสบกับความไมแนนอนหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางมากในการทําธุรกิจ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกที่รวดเร็ว เชน ความผันแปรของ
ภูมิอากาศการเปดการคาเสรี ภาวะภัยแลง โลกรอน หรือภาวะความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เปนตน ทําใหองคกรจึ งจํา เป นต องมี การปรั บตั วอยูต ลอดเวลา เพื่อเพิ่ มความสามารถในการแขง ขัน และ
ความสามารถในการอยูรอด สามารถดํารงองคกรไดอยางยั่งยืน (Sustainable) วิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนา
องคกรเพื่อการอยูรอดก็คือการมีนวัตกรรมภายในองคกร โดยประโยชนที่ไดรับจากการนวัตกรรมขององคกรมี
ดังนี้
1. การเพิ่มผลิตภัณฑใหม เพื่อสรางรายไดและผลกําไรจากนวัตกรรมใหม
2. การกอใหเกิดความคิดใหมและคุณคาใหมภายในองคกร
3. การมุงเนนการตลาดเชิงรุก โดยการมองหาความตองการและความจําเปนของตลาดในอนาคต
4. การชวยชี้บงและกําจัดความเสี่ยงขององคกร
5. การสรางความคิดสรางสรรคและความฉลาดภายในองคกร
6. การสรางคุณคารวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
7. การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม
แนวทางการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคกร ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
และสภาพแวดลอมภายในองคกร เพื่อนํามากําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ดังนี้
 การวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานนวัตกรรมขององคกร เชน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของคูแขงขันในตลาด เทคโนโลยี ความตองการ ความ
คาดหวังของลูกคาและตลาด รวมทั้งโอกาสดานการตลาด โดยโอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอก
ที่เอือ้ อํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินการขององคกร และอุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ
องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร
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 การวิเคราะหปจจัยภายใน เปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร เชน ความพรอมของ
บุคลากรในองคกร ความสามารถของผูบริหาร และทรัพยากรอื่นๆ ในกระบวนการสรางคุณคาขององคกร
(Value Creation Process) โดยจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก ซึ่ง
องคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกร
ทําได และจุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถ
นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกรทําได
ไมดี
จากการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกรนําการจัดทําแผนแมบทดาน
นวัตกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดวิ สัย ทั ศน และพั น ธกิจด านนวั ต กรรม (Vision and Mission) เป นการกําหนดความ
ตองการ ทิศทาง และกรอบการดําเนินงานของนวัตกรรม เพื่อการกําหนดยุทธศาสตรตอไป
2. การกําหนดป จจั ย เชิง ยุ ทธศาสตรดานนวัต กรรม (Strategic Factors) นํา ผลการวิเคราะห แ ละ
ประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรมากําหนดเปนปจจัยเชิงยุทธศาสตรของการจัดการองค
ความรูและนวัตกรรม ประกอบดวย
 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) เกิดจากตําแหนงในการแขงขันในอนาคต
ขององคกร (Strategic Positioning) เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑและบริการที่คลายคลึงกัน
 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) เปนความไดเปรียบในเชิงธุรกิจตางๆ ที่มี
ผลสําคัญตอความสําเร็จขององคกร เมื่อเทียบกับองคกรอื่นที่มีผลิตภัณฑ/บริการที่คลายคลึงกัน
 ความสามารถพิเศษ (Core Competency) เปนสิ่งที่องคกรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด หรือขีด
ความสามารถเชิงยุทธศาสตรซึ่งสรางความไดเปรียบในตลาดขององคกร ความสามารถพิเศษมักจะเปนสิ่งที่ทา
ทายคู แ ข ง หรื อ ผู ส ง มอบและคู ค า ที่ จ ะลอกเลี ย นแบบ สร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น อย า งยั่ ง ยื น
ความสามารถพิเศษอาจเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไมเหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสม
ของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ
3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และผลกระทบที่มีตอนวัตกรรม (SWOT Analysis) นําผลการ
วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรมากําหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ผลกระทบที่มีตอการจัดการดานนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมยุทธศาสตรที่สอดคลองกับตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic
Positioning) ปจจัยเชิงยุทธศาสตร (Strategic Factors) ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกรทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว เปนการวิเคราะหที่เชื่อมโยงกันเพื่อสรางความสอดคลองในการถายทอดตําแหนง
ทางยุ ท ธศาสตร อ งค ก ร (Strategic Positioning) ป จ จั ย เชิ ง ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก ร (Strategic Factors)
ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกร ไปสูการพัฒนายุทธศาสตรดานนวัตกรรม
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4.1 การวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) เปนตําแหนงใน
อนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ตองการเพื่อบรรลุที่สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ทั้งนี้การวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางตําแหนง
ในปจจุบันและตําแหนงในอนาคตขององคกร เพื่อวิเคราะหหาสิ่งที่ตองดําเนินการเพิ่ม (Gap Analysis) นําไปสู
การกําหนดยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy) และยุทธศาสตรดานนวัตกรรมใหชัดเจน สอดคลอง
และสนับสนุนการดําเนินการเพื่อมุงสูต ําแหนงทางยุทธศาสตรองคกรที่ตองการตอไป
4.2 การวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตรดานนวัตกรรม (Strategic Factors) เพื่อนํามาเปน
ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมที่ตอบสนองตอปจจัยเชิงยุทธศาสตรในแตละดาน
4.3 การวิเคราะหเปาประสงคระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (Goals) เพื่อเปนจุดหมาย
ปลายทางที่ชี้นําการปฏิบัติการนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรดานนวัตกรรมที่ตอบสนองตอเปาประสงคในแตละ
ระยะ
4.4 ยุทธศาสตรดานนวัตกรรม นําผลวิเคราะหที่ไดจากขอกอนหนาทั้งหมดมากําหนดเปน
ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมที่ชวยเสริมและรวมกับยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy) อันเปนสิ่งที่ตอง
ดํ า เนิ น การเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ไ ด ผ ลลั พ ธ ต ามเป า ประสงค แ ละตํ า แหน ง ทางยุ ท ธศาสตร อ งค ก ร (Strategic
Positioning) ที่กําหนด จากนั้น ถายทอดยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการและกระบวนการดานนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนยุ ทธศาสตรดานนวัตกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว องคการเภสัชกรรมไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมา
กํากับการดําเนินงานตามนโยบายดานนวัตกรรม พรอมทั้งพิจารณาโครงการและงบประมาณดานนวัตกรรม
ขององคการเภสัชกรรม แสดงโครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ดังรูป
รูปที่ 1-1 : โครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม
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จากรูปโครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม คณะกรรมการและ
ผูเกี่ยวของแตละสวนมีบทบาทหนาที่โดยสังเขป ดังนี้
ผูเกี่ยวของ
บทบาทหนาที่
1. คณะกรรมการบริห ารกองทุ น - กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแผนการใหทุนสนับสนุนการวิ จัย
สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและ พัฒนา การสรางนวัตกรรม และการรับถายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรม
- พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และ
การรับถายทอดเทคโนโลยี
- พิจารณาใหมีคําสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯ พรอม
ทั้งกํากับและประเมินผลงานวิจัยพัฒนาและผลงานนวัตกรรม
- สรางเครือขายความรวมมือการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และ
การรับถายทอดเทคโนโลยี
- กําหนดและกํากับการดําเนินงานตามนโยบายดานการจัดการความรู
และนวัตกรรม ใหความเห็นชอบแผนแมบทและติดตามการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ยกระดับการจัดการนวัตกรรม
- เสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
2. คณะทํางานผูประเมิน
- ประเมินและใหขอเสนอแนะตอโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั่วไป
- ติดตาม ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขระหวาง
การดําเนินโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผน
- เสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อรับทราบความคืบหนา/
พิจารณาอนุมัติ
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ผูเกี่ยวของ
บทบาทหนาที่
3. คณะทํางานผูประเมินโครงการ - ประเมิ น และให ข อ เสนอแนะต อ โครงการพั ฒ นานวั ต กรรมด า น
พั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ต อ ยอดเชิ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Innovation) นวั ต กรรมด า นกระบวนการ
พาณิชย
(Process/service Innovation) และนวัตกรรมดานธุรกิจ (Business
Innovation)
- ติดตาม ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขระหวา ง
การดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมใหเปนไปตามแผน
- วางแผนการพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย
- เสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อรับทราบความคืบหนา/
พิจารณาอนุมัติ
4. คณะทํางานดานการมุงเนนการ สร า งระบบการจั ด การความรู แ ละนวั ต กรรม พร อ มผลั ก ดั น และ
จัดการความรูและนวัตกรรม
สนับสนุนการดําเนินการดานการจัดการความรูและนวัตกรรมนําไปสู
การปฏิ บั ติ แ ละประยุ ก ต ใ ช และรายงานความก า วหน าต อ คณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ
5. KM & IM Facilitators
รั บนโยบายจากคณะทํ างานด านการมุ ง เน น การจั ด การความรู และ
นวั ต กรรมเพื่ อนํ า ไปสื่ อ สารถ า ยทอด ผลั ก ดั น กระบวนการจั ด การ
ความรูและนวัตกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมรายงานผล
การดําเนินงานตอคณะทํางานฯ
6. Project Management
รวบรวม ประเมินและคัดเลือกโครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
Center
นําเสนอตอคณะทํางานชุดตางๆ
โดยมีกระบวนการดานนวัตกรรมประกอบดวยกระบวนการหลัก 6 กระบวนการที่มีการดําเนินการ
เชื่อมโยงกันระหวางการจัดการความรูและการจัดการนวัตกรรม ดังนี้
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รูปที่ 1-2 : กระบวนการดานนวัตกรรม

เริ่มจากกระบวนการที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการ
กําหนด พัฒนา จัดทําฐานขอมูลองคความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูกระบวนการที่ 2 กระบวนการ
รวบรวมความคิดสรางสรรค เพื่อนําไปใชตอยอดเปนนวัตกรรม
กระบวนการที่ 3 กระบวนการวิ เคราะห คัดเลือก ความคิดสรางสรรค โดยตอบสนองตอเสีย งของ
ลูกคา (Voice of Customer; VOC) และเสียงของผูมีสวนไดสวนเสีย (Voice of Stakeholder; VOS) ไดนํา
เทคนิคการแปลงหนาที่ทางคุณภาพ (Quality Function Deployment; QFD) มาเปนเครื่องมือ ตั้งแตการ
สํารวจและวิจัยตลาดเพื่อตองการทราบวาถาลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจะมีความพอใจในนวัตกรรมที่จะ
พัฒนาไดนั้น นวัตกรรมนั้นจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติอยางไร การวิจัยและพัฒนาจะตองแปลงความหมาย
ใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยเริ่มจากกระบวนการฟงเสียงของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ถายทอดไปสูการพัฒนาที่ตรงกับความตองการ จากนั้นจึงเปนการออกแบบวัตถุดิบหรือองคประกอบ และ
นําไปสูการออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ตรงกับความตองการเพื่อสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอยางยั่งยืนและประยุกตใชอยางเปนระบบดวยการสรางบานแหงคุณภาพ (House
of Quality) เพื่อถายทอดความตองการของลู กคาและผูมีส วนไดส วนเสีย ไปสู กระบวนการปฏิบัติ หรือ การ
พัฒนาที่สมบูรณ ดังรูป

9

จากกระบวนการข า งต น นํ า ไปเป น ข อ มู ล ของกระบวนการนํ า ความคิ ด สรา งสรรคไ ปสู ก ารสร า ง
นวัตกรรมในดานตางๆ ไดแก
กระบวนการที่ 4.1 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product
Innovation) มีวัตถุประสงคในการประเมินความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร โอกาสทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ ความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ และความเปนไปไดของผลตอบแทนทาง
การเงิ นของผลิ ตภัณฑ เพื่อสร างความมั่ นใจว าผลสํา เร็ จของการพั ฒ นาผลิ ตภัณฑ จ ะเปน ไปตามที่ องคก ร
คาดหวัง โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
รูปที่ 1-3 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)
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จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑใน 2 ระยะจาก Gate-1
ถึง Gate-2 ดังรูป

นวัตกรรมผลิตภัณฑที่เสนอเพื่อการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินโดยเริ่มจากการจัดเตรียม
ขอมูลการศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑเบื้องตนเพื่อนํามาใชประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1 การ
คัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากนั้นจึงนําไป
ดําเนินการพัฒ นาและนํามาประเมินตามหลั กเกณฑ ใน Gate-2 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณ ฑ (Product
11

Development) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 อีกครั้ง จึงจะถือวาผานหลักเกณฑการประเมินเพื่อ
นํ า ไปดํ า เนิ น การต อ ในขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การในเชิ ง พาณิ ช ย (Commercial) ต อ ไป มี ร ายละเอี ย ดของ
หลักเกณฑประเมินแตละขอของ Gate-1 การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening) ดังนี้
ตารางที่ 2-1 : Gate-1 หลักเกณฑการคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening Criteria)
เกณฑการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
รายการประเมิน
Competitive Comparative
Competitive Edge
Neutral
Advantage
Advantage
1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic Fit)
1.1 ความสอดคลองของ
Corporate's
Long-term
Short-term
Question
วัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับ
New S-curve/
Potential Star Potential Star
Mark
ยุทธศาสตรองคกร
ผลิตภัณฑตามนโยบาย
1.2 ความสามารถในการนําไป
Advance product
Well Extended
Extended
Could not
ตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ
platform i.e. Nasal
(Modified
(Conventional
be
Spray, Modified
Product in
product, BCS Transferred
Open Opportunities related fields,
Class I,III)
to many product, ≥3) Conventional
product, BCS
Class II,IV, New
packaging)
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Opportunity)
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ
≥ 500 ลานบาท
(400-500
(300 - 400 ลาน < 300 ลาน
ผลิตภัณฑตอป (Target Market
ลานบาท)
บาท)
บาท
Opportunity)
or

(%
น้ําหนัก)
20
15

5

20
10

Unpredictable

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน
ของผลิตภัณฑ (Competitive
Advantages)

Leader/
Challenger

Key Player (Top 5) Differentiate/
Price Taker/
Quality
Leader
3. ระดับความพรอมของผลิตภัณฑ (Product Readiness)
3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี 100% Already Exist >75% Already >50% Already
ของผลิตภัณฑ (Technology
and Acquirable
Exist and
Exist and
Advantage)
Acquirable
Acquirable

None

10

20
10

≥50% in
early or
under
developme
nt
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รายการประเมิน

ดีมาก (4)
Competitive Edge

3.2 ความพรอมดานกําลังการ
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
(Capacity and Resources)

100% with owned
Capacity and
Resources

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
None to Least
ที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ
(Risk Assessment)
4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ (Returns)
4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของ
≥ 400 ลานบาท
ผลิตภัณฑ (NPV within 3
years)
4.2 อัตราความสามารถในการ
≥ 35%
ทํากําไรขั้นตน (Gross Profit
Margin)
4.3 ผลตอบแทนเชิง
3 ขอ
เศรษฐศาสตร :
4.3.1 ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียา
หลัก
4.3.2 ผลิตภัณฑที่เปน First
Generic หรือบัญชีนวัตกรรม
4.3.3 ผลิตภัณฑที่ทดแทนการ
นําเขา
4.3.4 ผลิตภัณฑที่อยูในแนว
ทางการใชยา

เกณฑการประเมิน
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
(%
Competitive Comparative
น้ําหนัก)
Neutral
Advantage
Advantage
>70% with
>50% with
≥50% is
5
Uncontrollable
owned or
owned or
controllable
controllable
Capacity and
Capacity and
Resources
Resources
Small
Medium
High
5
(High Risks = 1) (High Risks = 2)(High Risks ≥ 3)
40
10

[251-400 ลาน
บาท)

[100-250 ลาน
บาท)

< 100 ลาน
บาท)

≥ 30%

≥ 25%

≥ 20%

10

2 ขอ

1 ขอ
(ขอ 4.3.1 หรือ
4.3.2)

1 ขอ
(ขอ 4.3.3
หรือ 4.3.4)

20

100

สําหรับหลักเกณฑ การประเมินแตล ะขอของ Gate-2 การประเมินการพัฒนานวัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ
(Product Development) มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 2-2 : Gate-2 หลั กเกณฑ การประเมิ น การพั ฒนานวัต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Development
Criteria)
เกณฑการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
รายการประเมิน
(%
Competitive Comparative
น้ําหนัก)
Competitive Edge
Neutral
Advantage
Advantage
1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic Fit)
15
1.1 ความสอดคลองของ
Corporate's
Long-term
Short-term
วัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับ
New S-curve/
Question Mark
5
Potential Star Potential Star
ยุทธศาสตรองคกร
ยานโยบาย
Advance product
Well
Extended
Could not
platform i.e. Nasal
Extended
(Conventional
be
Spray, Modified
(Modified
product, BCS Transferred
Open
Product in
Class I,III)
1.2 ความสามารถในการนําไปตอ Opportunities to related fields,
5
ยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ
many product, ≥3) Conventional
product, BCS
Class II,IV,
New
packaging)
1.3 ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร :
4.3.1 ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชียา
หลัก
1 ขอ
1 ขอ
4.3.2 ผลิตภัณฑที่เปน First
3 ขอ
2 ขอ
(ขอ 4.3.1 หรือ (ขอ 4.3.3 หรือ
5
Generic หรือบัญชีนวัตกรรม
4.3.2)
4.3.4)
4.3.3 ผลิตภัณฑที่ทดแทนการ
นําเขา
4.3.4 ผลิตภัณฑที่อยูในแนว
ทางการใชยา
2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Potential)
20
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ
< 300 ลานบาท
(400-500
(300 - 400
ผลิตภัณฑ (Target Market
≥ 500 ลานบาท
or
5
ลานบาท)
ลานบาท)
Opportunity)
Unpredictable

14

รายการประเมิน

ดีมาก (4)
Competitive Edge

เกณฑการประเมิน
ดี (3)
พอใช (2)
Competitive Comparative
Advantage
Advantage

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน
ของผลิตภัณฑ (Competitive
Advantages)

Leader/Challenger

2.3 ความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของ
ลูกคา (Customer
Requirements)

Solution
(เหนือความ
คาดหวัง) i.e.
Value-added (New Clinical Trial,
drug, New
International
Combination)
Std, คุณภาพ
ดีกวาผลิตภัณฑ
คูแขงใน
ทองตลาด

Key Player
(Top 5)

ปรับปรุง (1)
Neutral

(%
น้ําหนัก)

Price Taker

None

5

Meet
Customer
Requirement
100%
(QFD) ie.
Timing,
Packaging

Meet
Standard
100%
(QFD)

5

High
(High Risks ≥ 3)

5

2.4 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
Small
Medium
ที่สงผลกระทบตอผลิตภัณฑ
None to Least
(High Risks = 1) (High Risks = 2)
(Risk Assessment)
3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Returns)
3.1. ความสมเหตุสมผลของ
Best Practice
Realistic
Good
สมมติฐานทางการเงิน
Assumption
Assumption
Assumption
(Financial Assumption)
3.2. อัตราผลตอบแทนจากการ
≥ Hurdle rate
≥ Hurdle rate
≥ Hurdle rate
ลงทุนภายใน (IRR)
+15%
+10%
3.3. มูลคาปจจุบันสุทธิของ
251-400 ลาน 100-250 ลาน
ผลิตภัณฑ (NPV within 3
≥ 400 ลานบาท
บาท
บาท
years)
3.4. ระยะเวลาคืนทุนของ
< 3 ป
3-5 ป
5-8 ป
ผลิตภัณฑ (Payback Period)
3.5. อัตราความสามารถในการ
ทํากําไรขั้นตน (Gross Profit
≥ 35%
≥ 30%
≥ 25%
Margin)
4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ (Technology Barrier)
4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี
100% Already
>70% Already >50% Already
ของผลิตภัณฑ (Technology
Exist and
Exist and
Exist and
Advantage)
Acquirable
Acquirable
Acquirable

20
Poor
Assumption

4

≥ %WACC

4

< 100 ลานบาท

4

> 8 ป

4

≥ 20%

4
15

≥50% in early
or under
development

10

15

เกณฑการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
รายการประเมิน
Competitive Comparative
Competitive Edge
Neutral
Advantage
Advantage
Technology
technology
technology
4.2 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจาก
Technology never
was
was
was
การนําเทคโนโลยีนี้ไปใชงาน
been proven at a
unproven
proven at a
proven at a
(Operational Challenges)
lab scale
at a pilot
commercial
pilot scale
scale
scale
5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)
>70% with
>50% with
5.1 ความพรอมดานกําลังการ
100% with owned
owned or
owned or
≥50% is
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
Capacity and
controllable controllable Uncontrollabl
(Capacity and Resources)
Resources
Capacity and Capacity and
e
Resources
Resources
5.2. ศึกษาผลกระทบดาน
กฎหมาย ความปลอดภัย
Safe to
Highly Compliance Compliance
Legalized
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
operate
(Compliance)
5.3. มีบุคลากรที่มีทักษะและมี
Experts or
Highly skilled
ความพรอมดานการปฏิบัติการ
Skilled team
Capable
Experience team
team
ของผลิตภัณฑ (Competency)
Business
5.4. มีเครือขายและพันธมิตรทาง Trusted Partners Good Partner
Partnership
Contact
ธุรกิจที่พรอมใหความรวมมือใน
(with other
(Good
(Contracted) (Agreement or
การดําเนินงาน (Partnership)
Benefits)
Evaluation)
MOU)
5.5 งบประมาณ (Budget)
< 20 ลานบาท
≥ 30 ลานบาท ≥ 50 ลานบาท ≥ 100 ลานบาท

(%
น้ําหนัก)

5

20

4

4

4

4

100

กระบวนการที่ 4.2 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมกระบวนการ (Process
Innovation) มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการเดิมโดยการปรับวิธีการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาวิธีการใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรม
กระบวนการมาใช จ ะช ว ยให การทํ า งานนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลสู งกว า เดิ ม โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
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รูปที่ 3-1 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมกระบวนการ ดังรูป

นวัตกรรมกระบวนการที่เสนอเพื่อการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินที่ดําเนินการเปนรอบใน
แตละป โดยเริ่มจากการวิ เคราะหผลการดํ าเนินงานห วงโซ อุป ทานและกระบวนการขององคกร (Supply
Chain and Process Analysis) มาใช เป น ข อ มู ล ประกอบในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง
17

นวัตกรรมกระบวนการประจําป ในขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหและคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Analysis
and Screening) ในชวงเวลาเดือนแรกของทุกป โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากนั้นจึงนําไป
ดําเนินการขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation) ในชวง
เวลาเดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 11 ของทุกป โดยกิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานที่ดีควรไดคะแนนประเมินไมนอยกวา
รอยละ 70 สุดทาย นําผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเปนผลลัพธในภาพรวมในขั้นตอนที่ 3
การดําเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) ในชวงเวลาเดือน
ที่ 12 ของทุกป โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหและคัดเลือก
นวัตกรรมกระบวนการ (Analysis and Screening) ดังนี้
ตารางที่ 3-1 : ขั้นตอนที่ 1 หลักเกณฑการคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Process Screening Criteria)
เกณฑการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
รายการประเมิน
Competitive Comparative
Competitive Edge
Neutral
Advantage
Advantage
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร (Strategic Fit)
1.1 ความสอดคลองกับ
Strategic Direction
Another
Functional KPI Department
ยุทธศาสตรและเปาหมายของ
& Corporate KPI
Function
Alignment
KPI Alignment
องคกร (Strategic Fit)
Alignment
Alignment
2. ระดับความพรอมของการดําเนินการ (Readiness)
2.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี
100% Already
>70% Already >50% Already ≥50% in early
และความสามารถในการ
Exist and
Exist and
Exist and
or under
ดําเนินการ (Technology and
Acquirable
Acquirable
Acquirable development
Competency Advantage)
3. ผลตอบแทน (Returns)
3.1 การประเมินผลตอบแทนที่
สามารถ
สามารถวิเคราะห
สามารถ
ไมสามารถ
คาดหวังจากการปรับปรุงหรือ
วิเคราะหผล
ผลไดโดยตรง
วิเคราะหผล
วิเคราะหหา
พัฒนานวัตกรรม (Financial
ไดโดยตรง
≥ 10 ลานบาท
ไดโดยออม
ผลได
Returns)
< 10 ลานบาท

(%
น้ําหนัก)
30
30
30
30
40
40
100

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม
(Improvement or Innovation) มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 3-2 : ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation
Criteria)
ลําดับที่

หลักเกณฑ

1

การกําหนดหัวขอปญหา (Problem Identification)
1. เหตุผลในการกําหนดหัวขอและผลกระทบจากการปรับปรุงที่มีตอหนวยงานยังไมมากพอ
2. แสดงถึงเหตุผลในการกําหนดหัวขอที่ชัดเจน สอดคลองกับชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม
3. มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค และขอบเขตในการดําเนินการกิจกรรมที่ชัดเจน
4. หัวขอการปรับปรุงที่กําหนด สามารถสรางผลกระทบสูงตอการปรับปรุงหรือสรางมูลคาเพิ่ม
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
การสํารวจสภาพปจจุบันและตั้งเปาหมาย (Observation and Target Setting)
1. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมไดไมตรงกับหัวขอปญหา
2. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของหัวขอปญหาได แมจะยังไมครบ
ทุกดาน
3. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของหัวขอปญหาไดอยางครบถวน
และชัดเจน มีการกําหนดตัวชี้วัดทั้งที่สาเหตุ (Leading Indicator) และผลลัพธ (Lagging
Indicator)
4. “SMART” Target (เฉพาะเจาะจง วัดผลได สามารถบรรลุผล สอดคลองกับความตองการ
ขององคกร และเหมาะสมกับชวงเวลาที่กําหนด) และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation Plan)
1. รายละเอียดตางๆ ของแผนงานยังไมชัดเจน
2. แสดงถึงชวงเวลาในการดําเนินการแตละกิจกรรมอยางครบถวน
3. แสดงถึงแผนและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของแตละกิจกรรม
4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแกแผน ในกรณีที่การดําเนินการไมเปนไปตามแผนที่วางไว
การวิเคราะหสาเหตุ (Cause Analysis)
1. ไมแสดงถึงความสอดคลองของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การแยกแยะขอมูลเพื่อการ
วิเคราะห และการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนา
2. แสดงถึงความสอดคลองของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การแยกแยะขอมูลเพื่อการวิเคราะห
และการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนา แมวาจะยังไมครบถวน
3. แสดงถึงความสอดคลองของวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การแยกแยะขอมูลเพื่อการวิเคราะห
และการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนา ไดอยางครบถวน
4. สามารถนําผลการวิเคราะหมาจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง/พัฒนาไดอยางชัดเจน
ตรงประเด็น และมีขอมูลรองรับที่นาเชื่อถือ
การกําหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement)
1. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่ยังไมชัดเจน

2

3

4

5
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คะแนน
(% น้ําหนัก)
10%

10%

10%

20%

20%

ลําดับที่

6

7

หลักเกณฑ
2. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่สอดคลองกับสาเหตุที่ไดวิเคราะหไว
3. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่ครบถวน และเปนไปไดในการนําไปดําเนินการ
4. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาที่โดดเดน สามารถสรางความมั่นใจในโอกาสของการ
ประสบผลสําเร็จ
การติดตามและประเมินผล (Results Measure)
1. ไมแสดงถึงการนํามาตรการปรับปรุง/พัฒนาไปใชและติดตามผล
2. แสดงถึงการดําเนินการและรายงานผล แตดวยระยะเวลาที่สั้นเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับ
แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนา
3. แสดงถึงการดําเนินการและรายงานผล ดวยระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดการดําเนินการ
4. มีการกําหนดวิธีการติดตามและจุดตรวจสอบ (Check Points) ที่ครอบคลุมทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
การทําใหเปนมาตรฐาน (Standardization)
1. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จไปจัดทําเปนมาตรฐาน แมจะยัง
ไมชัดเจน
2. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จไปจัดทําเปนมาตรฐานที่ชัดเจน
3. แสดงถึงแนวทางในการติดตามประเมินผล (Monitoring) และระบบขอมูล (Information
System) ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่จัดทํา
4. แสดงถึงความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม เชน แผนการขยายผล แนวทางในการนํา
มาตรการที่ประสบผลสําเร็จไปตอยอดหรือสรางมูลคาเพิ่ม

คะแนน
(% น้ําหนัก)

10%

20%

100%

หมายเหตุ
1. การใหคะแนนแบบสะสม โดยตองผานหลักเกณฑในระดับกอนหนาอยางสมบูรณจึงจะเริ่มพิจารณาคะแนน
ในหลักเกณฑระดับถัดไป
2. น้ําหนักของคะแนนในแตละขอ (% Weight) อาจมีการปรับใหเหมาะสมกับนโยบายขององคกรในแตละป
แต สํ า หรั บ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมในช ว งเริ่ ม ต น ควรให น้ํ า หนั ก กับ หั ว ข อที่ 4 การวิ เคราะห ส าเหตุ (Cause
Analysis) หัวขอที่ 5 การกําหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement) และหัวขอที่ 7 การทํา
ใหเปนมาตรฐาน (Standardization) เปนหลัก
สุดทายเปนการนําผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเปนผลลัพธในภาพรวมขององคกร
ในขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation)
ตามหั ว ข อ ที่ กํ า หนดเป น เป า หมายที่ สํ า คั ญ ขององค ก ร เช น ผลการปรั บ ปรุ ง ด า นคุ ณ ภาพ (Quality
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Improvement) เชน ปริมาณของเสียที่ลดลง อัตราผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ตนทุนที่ลดลง (Cost Reduction) กําลัง
การผลิ ตที่ เพิ่ ม ขึ้น (Capacity Utilization) การส งมอบสิ นค า และบริ การที่ ต รงต อเวลามากขึ้น (On-time
Delivery Performance) การลดระยะเวลาการดํ า เนิ น งาน หรื อ วั ส ดุ ค งคลั ง ที่ ล ดลง (Inventory
Management/ Shortening Lead-time) ความพึ ง พอใจของลู ก ค า ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ สู ง ขึ้ น
(Customer Satisfaction) เปนตน
กระบวนการที่ 4.3 กระบวนการนํ าความคิดสร างสรรคไปสู การสรางนวั ตกรรมธุรกิจ (Business
Innovation) มีวัตถุประสงคในการประเมินความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร โอกาสทางการตลาด
ความพรอมดานตางๆ ในการดําเนินงานโครงการ และความเปนไปไดของผลตอบแทนของโครงการ เพื่อสราง
ความมั่นใจวาผลสําเร็จของโครงการจะเปนไปตามที่องคกรคาดหวัง โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
รูปที่ 4-1 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation)

จากขั้นตอนการดํา เนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมิน โครงการนวัตกรรมธุรกิจใน 3 ระยะจาก
Gate-1 ถึง Gate-3 ดังรูป
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โครงการนวั ต กรรมธุรกิจที่ เสนอเพื่ อการพิ จารณาตองผา นกระบวนการประเมิ น โดยเริ่ ม จากการ
จัดเตรียมขอมูลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเบื้องตนเพื่อนํามาใชประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1
การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 เพื่อ
นําไปจัดทําขอบเขตดําเนินงานโครงการและนํามาประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-2 การกําหนดขอบเขต
ดําเนินงานโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากนั้นจึง
นําไปดําเนินการพัฒนาโครงการและนํามาประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรม
ธุรกิจ (Business Development) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 อีกครั้ง จึงจะถือวาผานหลักเกณฑ
การประเมินโครงการเพื่อนําไปดําเนินการตอในขั้นตอนของการนํารอง (Pilot) และดําเนินการในเชิงพาณิชย
(Commercial) ตอไป โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของ Gate-1 การคัดเลือกโครงการ
นวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening) ดังนี้
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ตารางที่ 4-1 : Gate-1 หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria)
เกณฑการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
รายการประเมิน
Competitive
Competitive Comparative
Edge
Advantage
Advantage
1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)
1.1 ความสอดคลองของ
Strategic
Strategic
Corporate's
วัตถุประสงคของโครงการกับ
Objective
Direction
New S-curve
ยุทธศาสตรองคกร
Alignment
Alignment
1.2 ผลตอบแทนเชิง
High and
High
Medium
เศรษฐศาสตร
Continue
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ
[500 - 1,000
[200 - 500
โครงการ (Target Market
≥ 1,000 ลานบาท
ลานบาท)
ลานบาท)
Opportunity)
3. ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage)
3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี
100% Already
>70% Already >50% Already
ของโครงการ (Technology
Exist and
Exist and
Exist and
Advantage)
Acquirable
Acquirable
Acquirable
4. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)
4.1 ความพรอมดานกําลังการ
>70% with
>50% with
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
100% with owned
owned or
owned or
(Capacity and Resources)
Capacity and
controllable
controllable
Resources
Capacity and Capacity and
Resources
Resources

ปรับปรุง (1)
Neutral

(%
น้ําหนัก)
40

Strategy
Alignment

20

Low

20
20

< 200 ลานบาท
or
Unpredictable

20
20

≥50% in early
or under
development

20
20

≥50% is

20

Uncontrollable

100

สํ า หรับ หลั กเกณฑ ก ารประเมิ น แต ล ะข อของ Gate-2 การกํ า หนดขอบเขตดํ า เนิ น งานโครงการ
นวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4-2 : Gate-2 หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria)
เกณฑการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
รายการประเมิน
Competitive Comparative
Competitive Edge
Neutral
Advantage
Advantage
1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)
1.1 ความสอดคลองของ
Strategic
Strategic
Corporate's
Strategy
วัตถุประสงคของโครงการกับ
Objective
Direction
New S-curve
Alignment
ยุทธศาสตรองคกร
Alignment
Alignment
1.2 ความสามารถในการนําไป
Well
Core Know-how
Extended
ตอยอดกับโครงการอื่นๆ
Extended
(Open
(Adapted to Could not be
(Modified to
Opportunities to
similar
Transferred
Project in
many projects, ≥3)
Project)
related fields)
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)
2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ
< 200 ลานบาท
≥ 1,000
[500 - 1,000
[200 - 500
โครงการ (Target Market
or
ลานบาท
ลานบาท)
ลานบาท)
Opportunity)
Unpredictable
2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน
Key Player
ของโครงการ (Competitive
Leader
Price Taker
None
(Top 3)
Advantages)
3. ระดับความพรอมของโครงการ (Project Readiness)
3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี
>70% Already >50% Already ≥50% in early
100% Already Exist
ของโครงการ (Technology
Exist and
Exist and
or under
and Acquirable
Advantage)
Acquirable
Acquirable
development
>70% with
>50% with
3.2 ความพรอมดานกําลังการ 100% with owned
owned or
owned or
≥50% is
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
Capacity and
controllable controllable
Uncontrollable
(Capacity and Resources)
Resources
Capacity and Capacity and
Resources
Resources
3.3 โอกาสในการเกิดความ
Small
Medium
High
เสี่ยงที่สงผลกระทบตอ
None to Least
(High Risks = (High Risks =
(High Risks ≥ 3)
โครงการ (Risk Assessment)
1)
2)
4. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)
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(%
น้ําหนัก)
20
12

8

20
10

10
20
8

6

6
40

รายการประเมิน

ดีมาก (4)
Competitive Edge

4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของ
ผลิตภัณฑ (NPV within 5
years)
4.2 อัตราความสามารถในการ
ทํากําไรขั้นตน (Gross Profit
Margin)
4.3 ผลตอบแทนเชิง
เศรษฐศาสตร

เกณฑการประเมิน
ดี (3)
พอใช (2)
Competitive Comparative
Advantage
Advantage

ปรับปรุง (1)
Neutral

(%
น้ําหนัก)

≥ 500
ลานบาท

≥ 300
ลานบาท

≥ 200
ลานบาท

≥ 100 ลานบาท

15

≥ 35%

≥ 30%

≥ 25%

≥ 20%

15

High and Continue

High

Medium

Low

10
100

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอของ Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business
Development) มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4-3: Gate-3 หลักเกณฑการพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Development Criteria)
เกณฑการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
รายการประเมิน
Competitive
Competitive
Comparative
Edge
Advantage
Advantage
1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)
1.1 ความสอดคลองของ
Strategic
Strategic
วัตถุประสงคของโครงการกับ
Corporate's
Objective
Direction
ยุทธศาสตรองคกร (Strategy
New S-curve
Alignment
Alignment
Alignment)
Core Know-how
Well Extended
Extended
1.2 ความสามารถในการนําไป
(Open
(Modified to
(Adapted to
ตอยอดกับโครงการอื่นๆ
Opportunities
Project in
similar
(Opportunity to Apply)
to many
related fields)
Project)
projects, ≥3)
1.3 ผลตอบแทนเชิง
High and
High
Medium
เศรษฐศาสตร
Continue
2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Potential)
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ปรับปรุง (1)
Neutral

(%
น้ําหนัก)
15

Strategy
Alignment

5

Could not
be Transferred

5

Low

5
20

รายการประเมิน

ดีมาก (4)
Competitive
Edge

เกณฑการประเมิน
ดี (3)
พอใช (2)
Competitive
Comparative
Advantage
Advantage

ปรับปรุง (1)
Neutral

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ
< 200 ลานบาท
≥ 1,000
[500 - 1,000
[200 - 500 ลาน
โครงการ (Target Market
or
ลานบาท
ลานบาท)
บาท)
Opportunity)
Unpredictable
2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน
Key Player
ของโครงการ (Competitive
Leader
Price Taker
None
(Top 3)
Advantages)
2.3 ความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของ
Meet
Value creator
Value-added
Solution
ลูกคา (Customer
Requirement
Requirements)
2.4 โอกาสในการเกิดความ
Medium
Small
High
เสี่ยงที่สงผลกระทบตอ
None to Least
(High Risks ≥
(High Risks ≥ 1)
(High Risks ≥ 3)
โครงการ (Risk Assessment)
2)
3. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)
3.1. ความสมเหตุสมผลของ
Best Practice
Realistic
Good
Poor
สมมติฐานทางการเงิน
Assumption
Assumption
Assumption
Assumption
(Financial Assumption)
3.2. อัตราผลตอบแทนจากการ ≥ Hurdle rate
≥ Hurdle rate
≥ Hurdle rate
≥ %WACC
ลงทุนภายใน (IRR)
+15%
+10%
3.3. มูลคาปจจุบันสุทธิของ
>500
โครงการ (NPV within 5
>100 ลานบาท
>10 ลานบาท
<10 ลานบาท
ลานบาท
years)
3.4. ระยะเวลาคืนทุนของ
<3 ป
3-5 ป
5-8 ป
>8 ป
โครงการ (Payback Period)
3.5. อัตราความสามารถในการ
ทํากําไรขั้นตน (Gross Profit
≥ 35%
≥ 30%
≥ 25%
≥ 20%
Margin)
4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier)
4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี 100% Already
>70% Already >50% Already ≥50% in early
ของโครงการ (Technology
Exist and
Exist and
Exist and
or under
Advantage)
Acquirable
Acquirable
Acquirable
development
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(%
น้ําหนัก)
5

5

5

5
25
4
4
6
6
5
20
5

รายการประเมิน

ดีมาก (4)
Competitive
Edge

4.2 การเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยีในตลาดหรือคูแขง
(Technology Benchmark)

No potential
competitive
technologies

4.3 การคุมครองเทคโนโลยีของ
โครงการ (Technology
Protection)

Protected

เกณฑการประเมิน
ดี (3)
พอใช (2)
Competitive
Comparative
Advantage
Advantage
Potential
competitive
Some
technologies in competitive
early
technologies
development

Many
competitive
technologies
and mostly
better

5

Patent/Copyright

Preparation

5

Registration

ปรับปรุง (1)
Neutral

Technology was
Technology
Technology
Technology was
proven at a
was
never
unproven
commercial
proven at a been proven at
at a pilot scale
scale
pilot scale
a lab scale
5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)
>70% with
>50% with
5.1 ความพรอมดานกําลังการ
100% with
owned or
owned or
≥50% is
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
owned Capacity controllable
controllable
Uncontrollable
(Capacity and Resources)
and Resources
Capacity and
Capacity and
Resources
Resources
5.2. ศึกษาผลกระทบดาน
กฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอ
Highly
Safe to
Compliance
Legalized
นามัย และสิ่งแวดลอม
Compliance
operate
(Compliance)
5.3. มีบุคลากรที่มีทักษะและมี
Experts or
Highly skilled
ความพรอมดานการปฏิบัติการ
Experience
Skilled team
Capable
team
ของโครงการ (Competency)
team
5.4. มีเครือขายและพันธมิตร
Trusted
Business
Good Partner
ทางธุรกิจที่พรอมใหความ
Partners
Partnership
Contact
(Good
รวมมือในการดําเนินงาน
(with other
(Contracted) (Agreement or
Evaluation)
(Partnership)
Benefits)
MOU)
4.4 อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจาก
การนําเทคโนโลยีนี้ไปใชงาน
(Operational Challenges)

(%
น้ําหนัก)

5
20

4

4

4

5
100
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จากนั้น ดําเนินการกระบวนการที่ 5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เพื่อจัดเก็บองค
ความรูและนวัตกรรมที่สําคัญเปนทรัพยสินขององคกร กอนที่จะดําเนินการกระบวนการที่ 6 กระบวนการนํา
นวั ต กรรมออกไปใช ป ระโยชน เชิ ง พาณิ ช ย แ ละเชิ ง สั ง คมเพื่ อสร า งรายได และผลตอบแทนให แ ก อ งค ก ร
(Commercial and Social Phase) มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการติ ด ตามประเมิ น ผลตอบแทนของโครงการ
เปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินของโครงการที่ ไดจัด ทําไว กอนหนา และความสามารถในการนํ า
โครงการไปปฏิบัติประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม โดยโครงการที่ถูกประเมินควรไดคะแนนไมนอยกวา
รอยละ 70 มิฉะนั้น ควรไดรับการทบทวนและปรับปรุงแผนโครงการใหมกอนที่จะพิจารณาตัดสินใจในการ
ดําเนินการโครงการตอไป โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของการนํานวัตกรรมออกไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) ดังนี้
ตารางที่ 5-1 : หลักเกณฑประเมินแตละขอของการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม
(Commercial and Social Phase Criteria)
เกณฑการประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
รายการประเมิน
Competitive
Competitive
Comparative
Edge
Advantage
Advantage
1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)
1.1. อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนภายในเทียบกับประมาณ
100%
90%
80%
การ (IRR)
1.2. มูลคาปจจุบันสุทธิของ
โครงการเทียบกับประมาณการ
100%
90%
80%
(NPV)
1.3 อัตราความสามารถในการ
ทํากําไรขั้นตนเทียบกับประมาณ
100%
90%
80%
การ (Gross Profit Margin)
2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร (Social and Economic Returns)
2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือ
เศรษฐศาสตรเทียบกับเปาหมาย
100%
90%
80%
ที่กําหนด (Social and
Economic Returns)
3. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)
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ปรับปรุง (1)
Neutral

(%
น้ําหนัก)
60

70%

10

70%

20

70%

30
60

70%

60
40

รายการประเมิน
3.1 ความพรอมดานกําลังการ
ผลิตและทรัพยากรของ อภ.
(Capacity and Resources)

3.2 โครงสรางและผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน (Project
Structure and
Responsibility)
3.3 ความคืบหนาของการ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
(Project Progress)
3.4 การบริหารความเสี่ยงที่
สงผลกระทบตอโครงการ (Risk
Assessment)

ดีมาก (4)
Competitive
Edge
100% with
owned
Capacity and
Resources

ดี (3)
Competitive
Advantage
>90% with
owned or
controllable
Capacity and
Resources

100%
Fulfillment

80%
Fulfillment

100%

None to Least

เกณฑการประเมิน
พอใช (2)
Comparative
Advantage
>80% with
owned or
controllable
Capacity and
Resources

ปรับปรุง (1)
Neutral

(%
น้ําหนัก)

≥70% is
Uncontrollable

10

< 80%
Fulfillment

Non-clarify

10

90%

80%

70%

10

Small
(High Risks ≥ 1)

Medium
(High Risks ≥ 2)

High
(High Risks ≥ 3)

10
100

หมายเหตุ
1. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนเชิงพาณิชยใหใชหลักเกณฑการประเมินในขอ 1 และ 3
2. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนเชิงสังคมใหใชหลักเกณฑการประเมินในขอ 2 และ 3
3. โครงการนวัตกรรมใชประโยชนทั้งในเชิงพาณิชยและสังคมใหกําหนดน้ําหนักคะแนนระหวางหลักเกณฑการ
ประเมินในขอ 1 และ 2 ใหม โดยมีคะแนนรวมกันเทากับรอยละ 60 ตามความเหมาะสมของโครงการ
จากยุทธศาสตร ดานนวั ต กรรมสื่ อสารและถ ายทอดสู การปฏิบัติ ในทุกระดับภายใตโครงสรา งการ
บริหารจัด การความรู และนวั ตกรรม ตามกระบวนการด านนวั ต กรรมและผ านเกณฑ ป ระเมิน การจั ด การ
นวั ตกรรม จนสามารถนํา ความคิดสรา งสรรค (Creativity) ไปปรั บปรุ งพั ฒนาคิด คนใหเกิด นวัต กรรม ทั้ ง
ผลิตภัณฑและบริการ กระบวนการทํางาน หรือรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหมตอไป

29

