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การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานนวัตกรรม 

 

จากเกณฑประเมินดานการจัดการนวัตกรรมตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และสาระสําคัญของ

แนวคิดการจัดการนวัตกรรมตามนิยามคําวา นวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิด

สรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม โดยนวัตกรรมเกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมา

ผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ ดวยกระบวนการสงเสริม พัฒนาองคความรู และแลกเปลี่ยน

เรียนรูใหกับพนักงานภายในองคการเภสัชกรรมไดรับรูขอมูลขาวสาร สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ 

และนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานเพื่อสรางใหเกิดเปนสิ่งใหมและตอยอดเปนนวัตกรรมในดานตางๆ 

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในองคกร สงผลตอการสรางคุณคาใหแกองคกร เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และ

ตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขของประเทศ การมีนวัตกรรมในองคกรเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ

ที่ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและสรางความยั่งยืนใหกับองคกรใน

ระยะยาว (Sustainable) เพ่ือขับเคลื่อนใหองคการเภสัชกรรมบรรลุวิสัยทัศน “เปนองคกรหลักเพ่ือความ

มั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมที่สรางคุณคาและยั่งยืน” จึงกําหนดกรอบแนวคิดการ

พัฒนานวัตกรรม 10 แบบ เพื่อเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรม ดังรูป 

 

 
 

ที่มา : Ten type of Innovation by Larry Keeley 

 

 กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมแบงได 3 กลุมหลัก ดังน้ี  

กลุมที่ 1 นวัตกรรมในดานการจัดวางโครงสรางรูปแบบตางๆ (Configuration) ประกอบดวย ธุรกิจ

แบบใหมๆ (Profit Model) เครือขาย (Network) และโครงสรางองคกร (Structure) กระบวนการ (Process)  
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กลุมที่ 2 นวัตกรรมดานขอเสนอที่สงมอบใหกลุมเปาหมายหรือลูกคา ประกอบดวย ประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ (Product Performance) และการพัฒนาใหใชผลิตภัณฑและบริการรวมกัน (Product System)  

กลุมที่ 3 นวัตกรรมที่สรางประสบการณใหกับกลุมเปาหมายหรือลูกคา ประกอบดวย การบริการ 

(Service) ชองทาง (Channel) ตราสินคาและภาพลักษณของแบรนด (Brand) และการสรางประสบการณ

ของลูกคา (Customer Experience)  

นํากรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมมาใชรวมกับแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเปน

กระบวนการคิดเพ่ือแกปญหาและพัฒนาแนวคิดใหมๆ โดยเนนมุมมองของผูใชผลิตภัณฑหรือบริการ (User-

Centered) และสรางผลลัพธที่เปนรูปธรรม เพ่ือใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมท่ีตอบโจทยผูใชผลิตภัณฑหรือ

บริการและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป พรอมนํามาตรฐานการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013 ท่ี

ทางสหภาพยุโรปไดกําหนดขึ้นมาใชประกอบ เน่ืองจากปจจุบันองคกรประสบกับความไมแนนอนหรือความ

เสี่ยงที่เกิดข้ึนอยางมากในการทําธุรกิจ ท้ังจากการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกที่รวดเร็ว เชน ความผันแปรของ

ภูมิอากาศการเปดการคาเสรี ภาวะภัยแลง โลกรอน หรือภาวะความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เปนตน ทําใหองคกรจึงจําเปนตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และ

ความสามารถในการอยูรอด สามารถดํารงองคกรไดอยางยั่งยืน (Sustainable) วิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนา

องคกรเพ่ือการอยูรอดก็คือการมีนวัตกรรมภายในองคกร โดยประโยชนท่ีไดรับจากการนวัตกรรมขององคกรมี 

ดังน้ี 

1. การเพิ่มผลิตภัณฑใหม เพ่ือสรางรายไดและผลกําไรจากนวัตกรรมใหม 

2. การกอใหเกิดความคิดใหมและคุณคาใหมภายในองคกร 

3. การมุงเนนการตลาดเชิงรุก โดยการมองหาความตองการและความจําเปนของตลาดในอนาคต 

4. การชวยชี้บงและกําจัดความเสี่ยงขององคกร 

5. การสรางความคิดสรางสรรคและความฉลาดภายในองคกร 

6. การสรางคุณคารวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม 

แนวทางการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคกร ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

และสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือนํามากําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ดังน้ี 

 การวิเคราะหปจจัยภายนอก เปนการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคเกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ดานนวัตกรรมขององคกร เชน สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของคูแขงขันในตลาด เทคโนโลยี ความตองการ ความ

คาดหวังของลูกคาและตลาด รวมท้ังโอกาสดานการตลาด โดยโอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอก

ที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนประโยชน

ตอการดําเนินการขององคกร และอุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ

องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร  
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 การวิเคราะหปจจัยภายใน เปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร เชน ความพรอมของ

บุคลากรในองคกร ความสามารถของผูบริหาร และทรัพยากรอ่ืนๆ ในกระบวนการสรางคุณคาขององคกร 

(Value Creation Process) โดยจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก ซึ่ง

องคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกร

ทําได และจุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถ

นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกรทําได

ไมดี  

จากการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกรนําการจัดทําแผนแมบทดาน

นวัตกรรม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจดานนวัตกรรม (Vision and Mission) เปนการกําหนดความ

ตองการ ทิศทาง และกรอบการดําเนินงานของนวัตกรรม เพ่ือการกําหนดยุทธศาสตรตอไป 

2. การกําหนดปจจัยเชิงยุทธศาสตรดานนวัตกรรม (Strategic Factors) นําผลการวิเคราะหและ

ประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรมากําหนดเปนปจจัยเชิงยุทธศาสตรของการจัดการองค

ความรูและนวัตกรรม ประกอบดวย 

 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) เกิดจากตําแหนงในการแขงขันในอนาคต

ขององคกร (Strategic Positioning) เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนท่ีมีผลิตภัณฑและบริการที่คลายคลึงกัน  

 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) เปนความไดเปรียบในเชิงธุรกิจตางๆ ที่มี

ผลสําคัญตอความสําเร็จขององคกร เม่ือเทียบกับองคกรอื่นท่ีมีผลิตภัณฑ/บริการที่คลายคลึงกัน  

 ความสามารถพิเศษ (Core Competency) เปนสิ่งที่องคกรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด หรือขีด

ความสามารถเชิงยุทธศาสตรซึ่งสรางความไดเปรียบในตลาดขององคกร ความสามารถพิเศษมักจะเปนสิ่งที่ทา

ทายคูแขง หรือผูสงมอบและคูคาที่จะลอกเลียนแบบ สรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่ งยืน 

ความสามารถพิเศษอาจเก่ียวกับความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการที่ไมเหมือนใคร ตลาดที่เหมาะสม

ของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ 

3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และผลกระทบท่ีมีตอนวัตกรรม (SWOT Analysis) นําผลการ

วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรมากําหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

ผลกระทบท่ีมีตอการจัดการดานนวัตกรรม 

4. ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic 

Positioning) ปจจัยเชิงยุทธศาสตร (Strategic Factors) ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกรท้ังในระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว เปนการวิเคราะหที่เชื่อมโยงกันเพ่ือสรางความสอดคลองในการถายทอดตําแหนง

ทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) ปจจัยเชิงยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Factors) 

ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกร ไปสูการพัฒนายุทธศาสตรดานนวัตกรรม 
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4.1 การวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) เปนตําแหนงใน

อนาคตหรือระดับผลการดําเนินการท่ีตองการเพ่ือบรรลุที่สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร ทั้งระยะสั้น ระยะ

กลาง และระยะยาว ทั้งนี้การวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรจะทําใหเกิดการเปรียบเทียบระหวางตําแหนง

ในปจจุบันและตําแหนงในอนาคตขององคกร เพื่อวิเคราะหหาสิ่งที่ตองดําเนินการเพิ่ม (Gap Analysis) นําไปสู

การกําหนดยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy) และยุทธศาสตรดานนวัตกรรมใหชัดเจน สอดคลอง 

และสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือมุงสูตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกรท่ีตองการตอไป 

4.2 การวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตรดานนวัตกรรม (Strategic Factors) เพื่อนํามาเปน

ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมที่ตอบสนองตอปจจัยเชิงยุทธศาสตรในแตละดาน 

4.3 การวิเคราะหเปาประสงคระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (Goals) เพื่อเปนจุดหมาย

ปลายทางท่ีชี้นําการปฏิบัติการนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรดานนวัตกรรมที่ตอบสนองตอเปาประสงคในแตละ

ระยะ 

4.4 ยุทธศาสตรดานนวัตกรรม นําผลวิเคราะหท่ีไดจากขอกอนหนาท้ังหมดมากําหนดเปน

ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมท่ีชวยเสริมและรวมกับยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy) อันเปนสิ่งท่ีตอง

ดําเนินการเพิ่มเติมเพ่ือใหไดผลลัพธตามเปาประสงคและตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic 

Positioning) ที่กําหนด จากนั้น ถายทอดยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการและกระบวนการดานนวัตกรรม 

 เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรดานนวัตกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว องคการเภสัชกรรมไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมา

กํากับการดําเนินงานตามนโยบายดานนวัตกรรม พรอมท้ังพิจารณาโครงการและงบประมาณดานนวัตกรรม

ขององคการเภสัชกรรม แสดงโครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ดังรูป 

 

รูปที่ 1-1 : โครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม 
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 จากรูปโครงสรางการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม คณะกรรมการและ

ผูเกี่ยวของแตละสวนมีบทบาทหนาท่ีโดยสังเขป ดังนี้ 
 

ผูเกี่ยวของ บทบาทหนาท่ี 

1. คณะกรรมการบริหารกองทุน

สนับส นุนการ วิ จัยพัฒนาและ

นวัตกรรม 

- กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแผนการใหทุนสนับสนุนการวิจัย

พัฒนา การสรางนวัตกรรม และการรับถายทอดเทคโนโลยี 

- พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และ

การรับถายทอดเทคโนโลยี 

- พิจารณาใหมีคําสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯ พรอม

ท้ังกํากับและประเมินผลงานวิจัยพัฒนาและผลงานนวัตกรรม  

- สรางเครือขายความรวมมือการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม และ

การรับถายทอดเทคโนโลยี 

- กําหนดและกํากับการดําเนินงานตามนโยบายดานการจัดการความรู

และนวัตกรรม ใหความเห็นชอบแผนแมบทและติดตามการดําเนินงาน

ดานการจัดการความรูและนวัตกรรม รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน พัฒนา 

ยกระดับการจัดการนวัตกรรม 

- เสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม 

2. คณะทํางานผูประเมิน

โครงการวิจัยทั่วไป 

- ประเมินและใหขอเสนอแนะตอโครงการวิจัย 

- ติดตาม ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขระหวาง

การดําเนินโครงการวิจัยใหเปนไปตามแผน 

- เสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อรับทราบความคืบหนา/

พิจารณาอนุมัติ 
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ผูเกี่ยวของ บทบาทหนาท่ี 

3. คณะทํางานผูประเมนิโครงการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอยอดเชิง

พาณิชย 

- ประเมินและใหขอเสนอแนะตอโครงการพัฒนานวัตกรรมดาน

ผลิตภัณฑ  (Product Innovation) นวัตกรรมดานกระบวนการ 

(Process/service Innovation) และนวัตกรรมดานธุรกิจ (Business 

Innovation) 

- ติดตาม ตรวจสอบ ใหขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขระหวาง

การดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมใหเปนไปตามแผน 

- วางแผนการพัฒนาธุรกิจ เพ่ือตอยอดนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย 

- เสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อรับทราบความคืบหนา/

พิจารณาอนุมัติ 

4. คณะทํางานดานการมุงเนนการ

จัดการความรูและนวัตกรรม 

สรางระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม พรอมผลักดันและ

สนับสนุนการดําเนินการดานการจัดการความรูและนวัตกรรมนําไปสู

การปฏิบัติและประยุกต ใช  และรายงานความกาวหนาตอคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ 

5. KM & IM Facilitators 

 

รับนโยบายจากคณะทํางานดานการมุงเนนการจัดการความรูและ

นวัตกรรมเพื่อนําไปสื่อสารถายทอด ผลักดันกระบวนการจัดการ

ความรูและนวัตกรรมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมรายงานผล

การดําเนินงานตอคณะทํางานฯ 

6. Project Management 

Center 

รวบรวม ประเมินและคัดเลือกโครงการจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ

นําเสนอตอคณะทํางานชุดตางๆ 

 โดยมีกระบวนการดานนวัตกรรมประกอบดวยกระบวนการหลัก 6 กระบวนการที่มีการดําเนินการ

เชื่อมโยงกันระหวางการจัดการความรูและการจัดการนวัตกรรม ดังนี้  
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รูปที่ 1-2 : กระบวนการดานนวัตกรรม 

 
 

เร่ิมจากกระบวนการท่ี 1 กระบวนการบริหารจัดการความรูและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการ

กําหนด พัฒนา จัดทําฐานขอมูลองคความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูกระบวนการที่ 2 กระบวนการ

รวบรวมความคิดสรางสรรค เพ่ือนําไปใชตอยอดเปนนวัตกรรม  

กระบวนการท่ี 3 กระบวนการวิเคราะห คัดเลือก ความคิดสรางสรรค โดยตอบสนองตอเสียงของ

ลูกคา (Voice of Customer;  VOC) และเสียงของผูมีสวนไดสวนเสีย (Voice of Stakeholder; VOS) ไดนํา

เทคนิคการแปลงหนาท่ีทางคุณภาพ (Quality Function Deployment; QFD) มาเปนเครื่องมือ ตั้งแตการ

สํารวจและวิจัยตลาดเพื่อตองการทราบวาถาลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียจะมีความพอใจในนวัตกรรมที่จะ

พัฒนาไดนั้น นวัตกรรมนั้นจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติอยางไร การวิจัยและพัฒนาจะตองแปลงความหมาย

ใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยเริ่มจากกระบวนการฟงเสียงของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย และ

ถายทอดไปสูการพัฒนาที่ตรงกับความตองการ จากน้ันจึงเปนการออกแบบวัตถุดิบหรือองคประกอบ และ

นําไปสูการออกแบบกระบวนการปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ตรงกับความตองการเพื่อสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอยางยั่งยืนและประยุกตใชอยางเปนระบบดวยการสรางบานแหงคุณภาพ (House 

of Quality) เพื่อถายทอดความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียไปสูกระบวนการปฏิบัติหรือการ

พัฒนาที่สมบูรณ ดังรูป 
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จากกระบวนการขางตนนําไปเปนขอมูลของกระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสราง

นวัตกรรมในดานตางๆ ไดแก  

กระบวนการที่ 4.1 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product 

Innovation) มีวัตถุประสงคในการประเมินความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร โอกาสทางการตลาด

ของผลิตภัณฑ ความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ และความเปนไปไดของผลตอบแทนทาง

การเงินของผลิตภัณฑ เพื่อสรางความมั่นใจวาผลสําเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑจะเปนไปตามท่ีองคกร

คาดหวัง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 

รูปที่ 1-3 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation)  
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จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมผลิตภัณฑใน 2 ระยะจาก Gate-1 

ถึง Gate-2 ดังรูป 

 

 
 

นวัตกรรมผลิตภัณฑที่เสนอเพ่ือการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินโดยเร่ิมจากการจัดเตรียม

ขอมูลการศึกษาความเปนไปไดของผลิตภัณฑเบื้องตนเพื่อนํามาใชประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1 การ

คัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากนั้นจึงนําไป

ดําเนินการพัฒนาและนํามาประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-2 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product 
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Development) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 อีกครั้ง จึงจะถือวาผานหลักเกณฑการประเมินเพื่อ

นําไปดําเนินการตอในขั้นตอนการดําเนินการในเชิงพาณิชย (Commercial) ตอไป มีรายละเอียดของ

หลักเกณฑประเมินแตละขอของ Gate-1 การคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening) ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2-1 : Gate-1 หลักเกณฑการคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

นํ้าหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic Fit) 20 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

Corporate's  

New S-curve/

ผลิตภัณฑตามนโยบาย 

Long-term 

Potential Star 

Short-term 

Potential Star 

Question 

Mark 

15 

1.2 ความสามารถในการนําไป

ตอยอดกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

Advance product 

platform i.e. Nasal 

Spray, Modified 

Open Opportunities 

to many product, ≥3) 

Well Extended 

(Modified 

Product in 

related fields, 

Conventional 

product, BCS 

Class II,IV, New 

packaging) 

Extended 

(Conventional 

product, BCS 

Class I,III) 

Could not  

be 

Transferred 

5 

2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Opportunity) 20 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

ผลิตภัณฑตอป (Target Market 

Opportunity)  

≥ 500 ลานบาท (400-500  

ลานบาท) 

(300 - 400 ลาน

บาท) 

< 300 ลาน

บาท 

or 
Unpredictable 

10 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน

ของผลิตภัณฑ (Competitive 

Advantages) 

Leader/ 

Challenger 

Key Player (Top 5) Differentiate/ 

Price Taker/ 

Quality 

Leader 

None 10 

3. ระดับความพรอมของผลิตภัณฑ (Product Readiness)  20 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของผลิตภัณฑ (Technology 

Advantage) 

100% Already Exist 

and Acquirable 

>75% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% Already 

Exist and 

Acquirable 

≥50% in 

early or 

under 

developme

nt 

10 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน  

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

นํ้าหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

3.2 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

5 

3.3 โอกาสในการเกิดความเสี่ยง

ท่ีสงผลกระทบตอผลิตภัณฑ 

(Risk Assessment)  

None to Least Small 

(High Risks = 1) 

Medium  

(High Risks = 2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 

5 

4. ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ (Returns)  40 

4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของ

ผลิตภัณฑ (NPV within 3 

years) 

≥ 400 ลานบาท [251-400 ลาน

บาท) 

[100-250 ลาน

บาท) 

< 100 ลาน

บาท) 

10 

4.2 อัตราความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตน (Gross Profit 

Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 10 

4.3 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร :  

4.3.1 ผลิตภัณฑท่ีอยูในบัญชียา

หลัก 

4.3.2 ผลิตภัณฑท่ีเปน First 

Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 

4.3.3 ผลิตภัณฑท่ีทดแทนการ

นําเขา 

4.3.4 ผลิตภัณฑท่ีอยูในแนว

ทางการใชยา 

3 ขอ 2 ขอ 1 ขอ  

(ขอ 4.3.1 หรือ 

4.3.2) 

1 ขอ  

(ขอ 4.3.3 

หรือ 4.3.4) 

20 

     100 

 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอของ Gate-2 การประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ 

(Product Development) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2-2 : Gate-2 หลักเกณฑการประเมินการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Development 

Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของผลิตภัณฑ (Strategic Fit)  15 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของผลิตภัณฑกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

Corporate's  

New S-curve/ 

ยานโยบาย 

Long-term 

Potential Star 

Short-term 

Potential Star 
Question Mark 5 

1.2 ความสามารถในการนําไปตอ

ยอดกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

Advance product 

platform i.e. Nasal 

Spray, Modified 

Open 

Opportunities to 

many product, ≥3) 

Well 

Extended 

(Modified 

Product in 

related fields, 

Conventional 

product, BCS 

Class II,IV, 

New 

packaging) 

Extended 

(Conventional 

product, BCS 

Class I,III) 

Could not  

be 

Transferred 

5 

1.3 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร : 

4.3.1 ผลิตภัณฑท่ีอยูในบัญชียา

หลัก 

4.3.2 ผลิตภัณฑท่ีเปน First 

Generic หรือบัญชีนวัตกรรม 

4.3.3 ผลิตภัณฑท่ีทดแทนการ

นําเขา 

4.3.4 ผลิตภัณฑท่ีอยูในแนว

ทางการใชยา 

3 ขอ 2 ขอ 

1 ขอ  

(ขอ 4.3.1 หรือ 

4.3.2) 

1 ขอ  

(ขอ 4.3.3 หรือ 

4.3.4) 

5 

2. โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ (Business Potential)  20 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

ผลิตภัณฑ (Target Market 

Opportunity) 

≥ 500 ลานบาท 
(400-500  

ลานบาท) 

(300 - 400  

ลานบาท) 

< 300 ลานบาท 

or 

Unpredictable 

5 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน

ของผลิตภัณฑ (Competitive 

Advantages) 

Leader/Challenger 
Key Player 

(Top 5) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของ

ลูกคา (Customer 

Requirements) 

Value-added (New 

drug, New 

Combination) 

Solution  

(เหนือความ

คาดหวัง) i.e. 

Clinical Trial, 

International 

Std, คุณภาพ

ดีกวาผลิตภัณฑ

คูแขงใน

ทองตลาด 

Meet 

Customer 

Requirement 

100% 

(QFD) ie. 

Timing, 

Packaging 

Meet 

Standard 

100% 

(QFD) 

5 

2.4 โอกาสในการเกิดความเส่ียง

ท่ีสงผลกระทบตอผลิตภัณฑ 

(Risk Assessment) 

None to Least 
Small 

(High Risks = 1) 

Medium  

(High Risks = 2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 
5 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ (Financial Returns)   20 

3.1. ความสมเหตุสมผลของ

สมมติฐานทางการเงิน 

(Financial Assumption) 

Best Practice 

Assumption 

Realistic  

Assumption 

Good  

Assumption 

Poor  

Assumption 
4 

3.2. อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนภายใน (IRR) 

≥ Hurdle rate 

+15% 

≥ Hurdle rate 

+10% 
≥ Hurdle rate  ≥ %WACC 4 

3.3. มูลคาปจจุบันสุทธิของ

ผลิตภัณฑ (NPV within 3 

years) 

≥ 400 ลานบาท 
251-400 ลาน

บาท 

100-250 ลาน

บาท 
< 100 ลานบาท 4 

3.4. ระยะเวลาคืนทุนของ

ผลิตภัณฑ (Payback Period) 
< 3 ป 3-5 ป 5-8 ป > 8 ป 4 

3.5. อัตราความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตน (Gross Profit 

Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 4 

4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ (Technology Barrier)   15 

4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของผลิตภัณฑ (Technology 

Advantage) 

100% Already 

Exist and 

Acquirable 

>70% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% Already 

Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

10 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

4.2 อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การนําเทคโนโลยีน้ีไปใชงาน 

(Operational Challenges) 

Technology never 

been proven at a 

lab scale 

 technology 

was 

proven at a  

pilot scale 

Technology 

was 

unproven  

at a pilot 

scale 

technology 

was  

proven at a 

commercial 

scale 

5 

5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 

5.1 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 

Uncontrollabl

e 

4 

5.2. ศึกษาผลกระทบดาน

กฎหมาย ความปลอดภัย                      

ชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

(Compliance) 

Highly Compliance Compliance Legalized 
Safe to 

operate 
4 

5.3. มีบุคลากรท่ีมีทักษะและมี

ความพรอมดานการปฏิบัติการ

ของผลิตภัณฑ (Competency) 

Experts or 

Experience team 

Highly skilled 

team 
Skilled team Capable 4 

5.4. มีเครือขายและพันธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีพรอมใหความรวมมือใน

การดําเนินงาน (Partnership) 

Trusted Partners 

(with other 

Benefits) 

Good Partner 

(Good 

Evaluation) 

Partnership 

(Contracted) 

Business 

Contact 

(Agreement or 

MOU) 

4 

5.5 งบประมาณ (Budget) < 20 ลานบาท ≥ 30 ลานบาท ≥ 50 ลานบาท ≥ 100 ลานบาท  

     100 

 

กระบวนการที่ 4.2 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมกระบวนการ (Process 

Innovation) มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการเดิมโดยการปรับวิธีการปฏิบัติงาน 

และการพัฒนาวิธีการใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอนใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรม

กระบวนการมาใชจะชวยใหการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานดังนี้ 
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รูปที่ 3-1 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 

 

 
 

จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินนวัตกรรมกระบวนการ ดังรูป 
 

 
 

นวัตกรรมกระบวนการท่ีเสนอเพ่ือการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินที่ดําเนินการเปนรอบใน

แตละป โดยเร่ิมจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานหวงโซอุปทานและกระบวนการขององคกร (Supply 

Chain and Process Analysis) มาใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมการปรับปรุง



18 

 

นวัตกรรมกระบวนการประจําป ในขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะหและคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Analysis 

and Screening) ในชวงเวลาเดือนแรกของทุกป โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากน้ันจึงนําไป

ดําเนินการขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation) ในชวง

เวลาเดือนที่ 2 ถึงเดือนท่ี 11 ของทุกป โดยกิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานท่ีดีควรไดคะแนนประเมินไมนอยกวา

รอยละ 70 สุดทาย นําผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเปนผลลัพธในภาพรวมในขั้นตอนท่ี 3 

การดําเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) ในชวงเวลาเดือน

ที่ 12 ของทุกป โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหและคัดเลือก

นวัตกรรมกระบวนการ (Analysis and Screening) ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3-1 : ขั้นตอนท่ี 1 หลักเกณฑการคัดเลือกนวัตกรรมกระบวนการ (Process Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายขององคกร (Strategic Fit)  30 

1.1 ความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและเปาหมายของ

องคกร (Strategic Fit) 

Strategic Direction 

& Corporate KPI 

Alignment 

Another 

Function 

Alignment 

Functional KPI 

Alignment 

Department 

KPI Alignment 
30 

2. ระดับความพรอมของการดําเนินการ (Readiness)   30 

2.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

และความสามารถในการ

ดําเนินการ (Technology and 

Competency Advantage) 

100% Already 

Exist and 

Acquirable 

>70% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% Already 

Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

30 

3. ผลตอบแทน (Returns)   40 

3.1 การประเมินผลตอบแทนท่ี

คาดหวังจากการปรับปรุงหรือ

พัฒนานวัตกรรม (Financial 

Returns) 

สามารถวิเคราะห

ผลไดโดยตรง            

≥ 10 ลานบาท 

สามารถ

วิเคราะหผล 

ไดโดยตรง  

< 10 ลานบาท 

สามารถ

วิเคราะหผล 

ไดโดยออม 

ไมสามารถ

วิเคราะหหา

ผลได 

40 

     100 

 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม 

(Improvement or Innovation) มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 3-2 : ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation 

Criteria) 
 

ลําดับที่ หลักเกณฑ 
คะแนน 

(% น้ําหนัก) 

1 การกําหนดหัวขอปญหา (Problem Identification) 

1. เหตุผลในการกําหนดหัวขอและผลกระทบจากการปรับปรุงท่ีมีตอหนวยงานยังไมมากพอ 

2. แสดงถึงเหตุผลในการกําหนดหัวขอท่ีชัดเจน สอดคลองกับชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรม 

3. มีการกําหนดหัวขอ วัตถุประสงค และขอบเขตในการดําเนินการกิจกรรมท่ีชัดเจน 

4. หัวขอการปรับปรุงท่ีกําหนด สามารถสรางผลกระทบสูงตอการปรับปรุงหรือสรางมูลคาเพิ่ม

ในการดําเนินงานของหนวยงาน 

10% 

2 การสํารวจสภาพปจจุบันและต้ังเปาหมาย (Observation and Target Setting) 

1. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมไดไมตรงกับหัวขอปญหา 

2. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของหัวขอปญหาได แมจะยังไมครบ

ทุกดาน 

3. แสดงขอมูลการสํารวจสภาพปจจุบันหรือสภาพแวดลอมของหัวขอปญหาไดอยางครบถวน

และชัดเจน มีการกําหนดตัวช้ีวัดท้ังท่ีสาเหตุ (Leading Indicator) และผลลัพธ (Lagging 

Indicator) 

4. “SMART” Target (เฉพาะเจาะจง วัดผลได สามารถบรรลุผล สอดคลองกับความตองการ

ขององคกร และเหมาะสมกับชวงเวลาท่ีกําหนด) และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ 

10% 

3 การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรม (Improvement or Innovation Plan) 

1. รายละเอียดตางๆ ของแผนงานยังไมชัดเจน 

2. แสดงถึงชวงเวลาในการดําเนินการแตละกิจกรรมอยางครบถวน 

3. แสดงถึงแผนและผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงของแตละกิจกรรม 

4. อธิบายถึงสาเหตุและการปรับแกแผน ในกรณีท่ีการดําเนินการไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

10% 

4 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 และมีขอมูลรองรับท่ีนาเช่ือถือ 

20% 

5 การกําหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement) 

1. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาท่ียังไมชัดเจน 

20% 
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ลําดับที่ หลักเกณฑ 
คะแนน 

(% น้ําหนัก) 

2. แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนาท่ีสอดคลองกับสาเหตุท่ีไดวิเคราะหไว 

3. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาท่ีครบถวน และเปนไปไดในการนําไปดําเนินการ 

4. แสดงถึงมาตรการปรับปรุง/พัฒนาท่ีโดดเดน สามารถสรางความม่ันใจในโอกาสของการ

ประสบผลสําเร็จ 

6 การติดตามและประเมินผล (Results Measure) 

1. ไมแสดงถึงการนํามาตรการปรับปรุง/พัฒนาไปใชและติดตามผล 

2. แสดงถึงการดําเนินการและรายงานผล แตดวยระยะเวลาท่ีสั้นเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับ

แนวทางของมาตรการปรับปรุง/พัฒนา 

3. แสดงถึงการดําเนินการและรายงานผล ดวยระยะเวลาท่ีเหมาะสม และมีการประเมินผลเม่ือ

สิ้นสุดการดําเนินการ 

4. มีการกําหนดวิธีการติดตามและจุดตรวจสอบ (Check Points) ที่ครอบคลุมท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 

10% 

7 การทําใหเปนมาตรฐาน (Standardization) 

1. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จไปจัดทําเปนมาตรฐาน แมจะยัง

ไมชัดเจน 

2. แสดงถึงการนํามาตรการ/แนวทางปฏิบัติท่ีประสบผลสําเร็จไปจัดทําเปนมาตรฐานท่ีชัดเจน 

3. แสดงถึงแนวทางในการติดตามประเมินผล (Monitoring) และระบบขอมูล (Information 

System) ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ีจัดทํา 

4. แสดงถึงความตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรม เชน แผนการขยายผล แนวทางในการนํา

มาตรการท่ีประสบผลสําเร็จไปตอยอดหรือสรางมูลคาเพิ่ม 

20% 

  100% 

 

หมายเหตุ  

1. การใหคะแนนแบบสะสม โดยตองผานหลักเกณฑในระดับกอนหนาอยางสมบูรณจึงจะเร่ิมพิจารณาคะแนน

ในหลักเกณฑระดับถัดไป 

2. น้ําหนักของคะแนนในแตละขอ (% Weight) อาจมีการปรับใหเหมาะสมกับนโยบายขององคกรในแตละป 

แตสําหรับการดําเนินกิจกรรมในชวงเร่ิมตน ควรใหน้ําหนักกับหัวขอที่ 4 การวิเคราะหสาเหตุ (Cause 

Analysis) หัวขอที่ 5 การกําหนดมาตรการปรับปรุง/พัฒนา (Solution Implement) และหัวขอท่ี 7 การทํา

ใหเปนมาตรฐาน (Standardization) เปนหลัก 

 

สุดทายเปนการนําผลการปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมไปประมวลเปนผลลัพธในภาพรวมขององคกร 

ในขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการประเมินผลปรับปรุงหรือพัฒนานวัตกรรมในภาพรวม (Overall Evaluation) 

ตามหัวขอท่ีกําหนดเปนเปาหมายที่สํ าคัญขององคกร เชน ผลการปรับปรุงดานคุณภาพ (Quality 



21 

 

Improvement) เชน ปริมาณของเสียท่ีลดลง อัตราผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น ตนทุนที่ลดลง (Cost Reduction) กําลัง

การผลิตที่เพ่ิมขึ้น (Capacity Utilization) การสงมอบสินคาและบริการท่ีตรงตอเวลามากขึ้น (On-time 

Delivery Performance) การลดระยะเวลาการดํ า เ นินงาน หรือ วัสดุ คงคลั งที่ ล ดลง  ( Inventory 

Management/ Shortening Lead-time) ความพึงพอใจของลูกคา ท้ังภายในและภายนอกที่ สู งขึ้ น 

(Customer Satisfaction) เปนตน 

กระบวนการที่ 4.3 กระบวนการนําความคิดสรางสรรคไปสูการสรางนวัตกรรมธุรกิจ (Business 

Innovation) มีวัตถุประสงคในการประเมินความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร โอกาสทางการตลาด 

ความพรอมดานตางๆ ในการดําเนินงานโครงการ และความเปนไปไดของผลตอบแทนของโครงการ เพ่ือสราง

ความมั่นใจวาผลสําเร็จของโครงการจะเปนไปตามที่องคกรคาดหวัง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี ้

 

รูปที่ 4-1 : ขั้นตอนการดําเนินงานดานนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) 

 

 
 

จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มีหลักเกณฑประเมินโครงการนวัตกรรมธุรกิจใน 3 ระยะจาก 

Gate-1 ถึง Gate-3 ดังรูป 
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โครงการนวัตกรรมธุรกิจที่เสนอเพ่ือการพิจารณาตองผานกระบวนการประเมินโดยเร่ิมจากการ

จัดเตรียมขอมูลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเบื้องตนเพื่อนํามาใชประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-1 

การคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 เพื่อ

นําไปจัดทําขอบเขตดําเนินงานโครงการและนํามาประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-2 การกําหนดขอบเขต

ดําเนินงานโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 จากน้ันจึง

นําไปดําเนินการพัฒนาโครงการและนํามาประเมินตามหลักเกณฑใน Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรม

ธุรกิจ (Business Development) โดยตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 อีกคร้ัง 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) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) 
Competitive 

Edge 

Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)  40 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของโครงการกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

Corporate's  

New S-curve 

Strategic 

Objective 

Alignment 

Strategic 

Direction 

Alignment 

Strategy 

Alignment 
20 

1.2 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร  

High and 

Continue 
High Medium Low 20 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)  20 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

โครงการ (Target Market 

Opportunity) 

≥ 1,000 ลานบาท 
[500 - 1,000 

ลานบาท) 

[200 - 500  

ลานบาท) 

< 200 ลานบาท 

or 

Unpredictable 

20 

3. ความพรอมดานเทคโนโลยีของโครงการ (Technology Advantage) 20 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของโครงการ (Technology 

Advantage) 

100% Already 

Exist and 

Acquirable 

>70% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% Already 

Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

20 

4. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 

4.1 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 
Uncontrollable 

20 

     100 

 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอของ Gate-2 การกําหนดขอบเขตดําเนินงานโครงการ

นวัตกรรมธุรกิจ (Business Scoping) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 



24 

 

ตารางที่ 4-2 : Gate-2 หลักเกณฑการคัดเลือกโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Screening Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

นํ้าหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)  20 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของโครงการกับ

ยุทธศาสตรองคกร 

Corporate's  

New S-curve 

Strategic 

Objective 

Alignment 

Strategic 

Direction 

Alignment 

Strategy 

Alignment 
12 

1.2 ความสามารถในการนําไป

ตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ 
Core Know-how 

(Open 

Opportunities to 

many projects, ≥3) 

Well 

Extended 

(Modified to 

Project in 

related fields) 

Extended 

(Adapted to 

similar 

Project) 

Could not be 

Transferred 
8 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Opportunity)  20 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

โครงการ (Target Market 

Opportunity) 

≥ 1,000  

ลานบาท 

[500 - 1,000 

ลานบาท) 

[200 - 500  

ลานบาท) 

< 200 ลานบาท 

or 

Unpredictable 

10 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน

ของโครงการ (Competitive 

Advantages) 

Leader 
Key Player 

(Top 3) 
Price Taker None 10 

3. ระดับความพรอมของโครงการ (Project Readiness)   20 

3.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของโครงการ (Technology 

Advantage) 

100% Already Exist 

and Acquirable 

>70% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% Already 

Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

8 

3.2 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with owned 

Capacity and 

Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 

Uncontrollable 
6 

3.3 โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอ

โครงการ (Risk Assessment) 

None to Least 

Small 

(High Risks = 

1) 

Medium  

(High Risks = 

2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 
6 

4. ผลตอบแทนของโครงการ (Returns)    40 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

นํ้าหนัก) Competitive Edge 
Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของ

ผลิตภัณฑ (NPV within 5 

years) 

≥ 500  

ลานบาท 

≥ 300  

ลานบาท 

≥ 200  

ลานบาท 
≥ 100 ลานบาท 15 

4.2 อัตราความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตน (Gross Profit 

Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 15 

4.3 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร  
High and Continue High Medium Low 10 

     100 

 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินแตละขอของ Gate-3 การพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business 

Development) มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4-3: Gate-3 หลักเกณฑการพัฒนาโครงการนวัตกรรมธุรกิจ (Business Development Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) 
Competitive 

Edge 

Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ความสอดคลองดานยุทธศาสตรของโครงการ (Strategic Fit)  15 

1.1 ความสอดคลองของ

วัตถุประสงคของโครงการกับ

ยุทธศาสตรองคกร (Strategy 

Alignment) 

Corporate's  

New S-curve 

Strategic 

Objective 

Alignment 

Strategic 

Direction 

Alignment 

Strategy 

Alignment 
5 

1.2 ความสามารถในการนําไป

ตอยอดกับโครงการอ่ืนๆ 

(Opportunity to Apply) 

Core Know-how 

(Open 

Opportunities 

to many 

projects, ≥3) 

Well Extended 

(Modified to 

Project in 

related fields) 

Extended 

(Adapted to 

similar 

Project) 

Could not  

be Transferred 
5 

1.3 ผลตอบแทนเชิง

เศรษฐศาสตร 

High and 

Continue 
High Medium Low 5 

2. โอกาสทางการตลาดของโครงการ (Business Potential)  20 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) 
Competitive 

Edge 

Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

2.1 มูลคาตลาดเปาหมายของ

โครงการ (Target Market 

Opportunity) 

≥ 1,000  

ลานบาท 

[500 - 1,000  

ลานบาท) 

[200 - 500 ลาน

บาท) 

< 200 ลานบาท 

or 

Unpredictable 

5 

2.2 ขอไดเปรียบในการแขงขัน

ของโครงการ (Competitive 

Advantages) 

Leader 
Key Player  

(Top 3) 
Price Taker None 5 

2.3 ความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของ

ลูกคา (Customer 

Requirements) 

Value creator Value-added Solution 
Meet 

Requirement 
5 

2.4 โอกาสในการเกิดความ

เสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอ

โครงการ (Risk Assessment) 

None to Least 
Small 

(High Risks ≥ 1) 

Medium  

(High Risks ≥ 

2) 

High 

(High Risks ≥ 3) 
5 

3. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)   25 

3.1. ความสมเหตุสมผลของ

สมมติฐานทางการเงิน 

(Financial Assumption) 

Best Practice 

Assumption 

Realistic  

Assumption 

Good  

Assumption 

Poor  

Assumption 
4 

3.2. อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนภายใน (IRR) 

≥ Hurdle rate 

+15% 

≥ Hurdle rate 

+10% 
≥ Hurdle rate  ≥ %WACC 4 

3.3. มูลคาปจจุบันสุทธิของ

โครงการ (NPV within 5 

years) 

>500  

ลานบาท 
>100 ลานบาท >10 ลานบาท <10 ลานบาท 6 

3.4. ระยะเวลาคืนทุนของ

โครงการ (Payback Period) 
<3 ป 3-5 ป 5-8 ป >8 ป 6 

3.5. อัตราความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตน (Gross Profit 

Margin) 

≥ 35% ≥ 30% ≥ 25% ≥ 20% 5 

4. ระดับความพรอมดานเทคโนโลยีและสิทธิบัตรของโครงการ (Technology Barrier)   20 

4.1 ความพรอมดานเทคโนโลยี

ของโครงการ (Technology 

Advantage) 

100% Already 

Exist and 

Acquirable 

>70% Already 

Exist and 

Acquirable 

>50% Already 

Exist and 

Acquirable 

≥50% in early 

or under 

development 

5 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) 
Competitive 

Edge 

Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

4.2 การเปรียบเทียบกับ

เทคโนโลยีในตลาดหรือคูแขง 

(Technology Benchmark) 

No potential 

competitive 

technologies 

Potential 

competitive 

technologies in 

early 

development 

Some 

competitive 

technologies 

Many 

competitive 

technologies 

and mostly 

better 

5 

4.3 การคุมครองเทคโนโลยีของ

โครงการ (Technology 

Protection) 

Protected Patent/Copyright Registration Preparation 5 

4.4 อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การนําเทคโนโลยีน้ีไปใชงาน 

(Operational Challenges) 

Technology was  

proven at a 

commercial 

scale  

 Technology was 

unproven  

at a pilot scale  

Technology 

was 

proven at a  

pilot scale 

Technology 

never 

been proven at  

a lab scale 

5 

5. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  20 

5.1 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with 

owned Capacity 

and Resources 

>70% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>50% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥50% is 

Uncontrollable 
4 

5.2. ศึกษาผลกระทบดาน

กฎหมาย ความปลอดภัย ชีวอ

นามัย และส่ิงแวดลอม 

(Compliance) 

Highly 

Compliance 
Compliance Legalized 

Safe to 

operate 
4 

5.3. มีบุคลากรท่ีมีทักษะและมี

ความพรอมดานการปฏิบัติการ

ของโครงการ (Competency) 

Experts or 

Experience 

team 

Highly skilled 

team 
Skilled team Capable 4 

5.4. มีเครือขายและพันธมิตร

ทางธุรกิจท่ีพรอมใหความ

รวมมือในการดําเนินงาน 

(Partnership) 

Trusted 

Partners 

(with other 

Benefits) 

Good Partner 

(Good 

Evaluation) 

Partnership 

(Contracted) 

Business 

Contact 

(Agreement or 

MOU) 

5 

     100 
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จากนั้น ดําเนินการกระบวนการท่ี 5 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา เพื่อจัดเก็บองค

ความรูและนวัตกรรมท่ีสําคัญเปนทรัพยสินขององคกร กอนที่จะดําเนินการกระบวนการที่ 6 กระบวนการนํา

นวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคมเพ่ือสรางรายไดและผลตอบแทนใหแกองคกร  

(Commercial and Social Phase) มี วัตถุประสงคในการติดตามประเมินผลตอบแทนของโครงการ

เปรียบเทียบกับประมาณการทางการเงินของโครงการท่ีไดจัดทําไวกอนหนา และความสามารถในการนํา

โครงการไปปฏิบัติประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม โดยโครงการที่ถูกประเมินควรไดคะแนนไมนอยกวา

รอยละ 70 มิฉะนั้น ควรไดรับการทบทวนและปรับปรุงแผนโครงการใหมกอนท่ีจะพิจารณาตัดสินใจในการ

ดําเนินการโครงการตอไป โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑประเมินแตละขอของการนํานวัตกรรมออกไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม (Commercial and Social Phase) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5-1 : หลักเกณฑประเมินแตละขอของการนํานวัตกรรมออกไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและเชิงสังคม 

(Commercial and Social Phase Criteria) 
 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) 
Competitive 

Edge 

Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Returns)   60 

1.1. อัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนภายในเทียบกับประมาณ

การ (IRR) 

100% 90% 80% 70% 10 

1.2. มูลคาปจจุบันสุทธิของ

โครงการเทียบกับประมาณการ 

(NPV) 

100% 90% 80% 70% 20 

1.3 อัตราความสามารถในการ

ทํากําไรข้ันตนเทียบกับประมาณ

การ (Gross Profit Margin) 

100% 90% 80% 70% 30 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร (Social and Economic Returns) 60 

2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือ

เศรษฐศาสตรเทียบกับเปาหมาย

ท่ีกําหนด (Social and 

Economic Returns) 

100% 90% 80% 70% 60 

3. ความสามารถในการนําโครงการไปปฏิบัติ (Execution Capability)  40 
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รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
(% 

น้ําหนัก) 
Competitive 

Edge 

Competitive 

Advantage 

Comparative 

Advantage 
Neutral 

3.1 ความพรอมดานกําลังการ

ผลิตและทรัพยากรของ อภ. 

(Capacity and Resources)  

100% with 

owned 

Capacity and 

Resources 

>90% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

>80% with 

owned or 

controllable 

Capacity and 

Resources 

≥70% is 

Uncontrollable 

10 

3.2 โครงสรางและผูรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน (Project 

Structure and 

Responsibility) 

100% 

Fulfillment 

80% 

Fulfillment 

< 80% 

Fulfillment 
Non-clarify 10 

3.3 ความคืบหนาของการ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

(Project Progress) 

100% 90% 80% 70% 10 

3.4 การบริหารความเส่ียงท่ี

สงผลกระทบตอโครงการ (Risk 

Assessment) 

None to Least 
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  
 

 จากยุทธศาสตรดานนวัตกรรมสื่อสารและถายทอดสูการปฏิบัติในทุกระดับภายใตโครงสรางการ

บริหารจัดการความรูและนวัตกรรม ตามกระบวนการดานนวัตกรรมและผานเกณฑประเมินการจัดการ

นวัตกรรม จนสามารถนําความคิดสรางสรรค (Creativity) ไปปรับปรุงพัฒนาคิดคนใหเกิดนวัตกรรม ทั้ง

ผลิตภัณฑและบริการ กระบวนการทํางาน หรือรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหมตอไป 

  


